
Protokoll 2016-04-12

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:10 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef) §§76-77, §89, §§92-93
Anna Bilock (Ekonomichef) §§76-77, §§89-90, §§92-93
Peter Brändholm (Personalchef) §§76-77
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Mats Turesson (Teknisk chef) §84
Anna Andréasson (Näringslivs- och utvecklingschef) §84
Hikmet Hrustanovic (Stadsarkitekt) §94

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C) §§73-75

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L) §§73-75
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Michael Larsson (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C) §§74-101 §73 ersätter 
Ewonne Granberg (S)
Diana Olsén (C) §92 §§76-91, §§93-101 ersätter 
Elin Nilsson (L)
Kerstin Leijonborg (FL) §§74-101 §73 ersätter 
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-04-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Protokollet innehåller paragraferna §§73-101

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Michael Larsson

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-04-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-04-12

Datum för överklagan 2016-04-14 till och med 2016-05-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-04-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§73 Val av justerare
§74 Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund
§75 Information - Kommundirektören
§76 Månadsuppföljning mars 2016
§77 Mål- och budgetanvisningar inför 2017
§78 Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar
§79 Revidering av Grafiska regler för Lekebergs kommun
§80 Kompetensväxling VA-/gatuhandläggare vid teknik- och serviceavdelningen
§81 Tilldelningsbeslut i upphandling av VA-Fjugesta Slamavvattning
§82 Tilldelningsbeslut i upphandling av måltidstransport
§83 Beviljande av fordringar samt amorteringsplan
§84 Fördjupad översiktplan med anledning av ny järnväg Oslo-Stockholm (Nobelbanan)

§85
Avsiktsförklaring mellan Lekebergs Kommun, Länsgården Fastigheter AB och Region 
Örebro Län avseende nyproduktion av särskilt boende för äldre (SÄBO) i Lekebergs 
Kommun

§86 Rapportering från nämndernas uppföljning av de interna kontrollplanerna
§87 Ersättningsberättigade sammanträden för revidering av bestämmelser om arvode
§88 Årsredovisning 2015 för Sahlfeldtska skolfonden
§89 Årsredovisning 2015 för Lekebergs kommun
§90 Årsredovisning 2015 för Nerikes brandkår
§91 Årsredovisning för kommunens bolag samt direktiv till ombud
§92 Utökad borgen för de kommunala bolagen
§93 Nybyggnation av 36 lägenheter i Wasaområdet
§94 Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl
§95 Revidering av arkivreglemente
§96 Val av ordförande och vice orförande i Sydnärkes IT-nämnd
§97 Redovisning av delegeringsbeslut

§98 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 4 2015

§99 Redovisning av inkomna synpunkter 8 mars - 4 april
§100 Meddelanden
§101 Samverkansprotokoll för kännedom
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§73- Val av justerare
Ärendebeskrivning
Justering sker på sekreterarens rum den 14 april kl. 08.00.

Beslut
Michael Larsson (S) utses till justerare med Jette Bergström (S) som ersättare.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§74- Information - 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 

§75- Information - Kommundirektören
Ärendebeskrivning
Under denna punkt informerar kommundirektör Ewa Lindberg.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§76 - Månadsuppföljning mars 2016 (KS 16-179)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen presenterar månadsuppföljning för ekonomi, personal och 
befolkningsutveckling.

Förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Månadsrapport för mars 2016 - (KS 16-179-3)
 §69 Månadsuppföljning mars 2016 - (KS 16-179-2)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§77 - Mål- och budgetanvisningar inför 2017 (KS 16-81)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutar varje år om mål- och budgetförutsättningar för nämnderna att förhålla sig 
till i sitt arbete med mål och budget. Dessa innehåller preliminära kommunfullmäktige mål och 
preliminära ekonomiska ramar. 

Budgetförändringar för kvalitetshöjningar ska motiveras mot kommunfullmäktiges mål. 
Budgetberedningen tar sedan, i dialog med förvaltningarna, ställning till förvaltningarnas förslag till 
ramförändringar.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett beräkningsunderlag som beslutsunderlag inför 
fastställandet av Mål- och budgetförutsättningarna för 2017-2019. Budgetförutsättningarna är det 
förvaltningarna ska ha som utgångspunkt i sina förslag till budgetförändringar på mål- och 
budgetberedningen.

Lekebergs kommun förväntas få cirka 418 mkr i skatter och bidrag inklusive den kommunala 
fastighetsavgiften för verksamhetsåret 2017. Beräkningen bygger på förutsättningarna från Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) cirkulär 16:7 och att kommunen förväntas ha 7 556 invånare per den 
1 november 2016. Beräkningen av skatter och bidrag innebär ett resultatkrav på cirka 4,2 mkr om 
resultatet ska i snitt under en treårsperiod vara positivt och uppgå till en procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Mål- och budgetförutsättningar för 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen antar Mål- och budgetförutsättningar för 2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Mål- och budgetförutsättningar inför MER-plan 2017 - (KS 16-81-1)
 §70 Mål- och budgetanvisningar inför MER-plan 2017 - (KS 16-81-2)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§78 - Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och 
uppvaktningar (KS 15-5)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har haft flera olika styrdokument inom området representation och dessa har 
under en lägre tid varit i behov av revidering. De nuvarande har också av medarbetare upplevts som 
oklara och vid flera tillfällen tolkats olika. 

Det är viktigt att medarbetare och förtroendevalda i Lekebergs kommun lätt kan ta till sig 
informationen kring hur mans ka agera vid olika sorters representation och på så sätt kan undvika att 
besvärliga situationer och missförstånd.

Kommunstyrelseförvaltningen har därför tagit fram ett förslag på nya riktlinjer.

Förslag till beslut
Komunstyrelsen 
1. fastställer Riktlinjer för intern- och extern representation, gåvor och uppvaktningar i Lekebergs 
kommun
2. som där med ersätter "Policy för minnesgåvor till anställda och förtroendevalda samt deltagande 
vid begravning" (dnr KS 14-33) samt "Policy för representation, kontokort och mobiltelefoner i 
Lekebergs kommun" (dnr KS 14-38).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslut
Kommunstyrelsen 
1. fastställer Riktlinjer för intern- och extern representation, gåvor och uppvaktningar i Lekebergs 
kommun
2. som där med ersätter "Policy för minnesgåvor till anställda och förtroendevalda samt deltagande 
vid begravning" (dnr KS 14-33) samt "Policy för representation, kontokort och mobiltelefoner i 
Lekebergs kommun" (dnr KS 14-38).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Lekebergs kommuns riktlinjer för intern och extern representation, gåvor 

och uppvaktningar - (KS 15-5-1)
 §71 Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar i Lekebergs 

kommun - (KS 15-5-2)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§79 - Revidering av Grafiska regler för Lekebergs kommun 
(13KS210)
Ärendebeskrivning
Kommunens verksamheter har efterfrågat en sammanhållen grafisk identitet för det material som 
produceras. I de reviderade grafiska reglerna har tillägg gjorts för att förenkla skapandet av mallar. 
De reviderade reglerna innehåller exempel på trycksaker som annonser, broschyrer och affischer 
som alla följer en sammanhållen grafisk identitet. 

Ytterligare tillägg som gjorts är att komplementfärger till kommunens trycksaker tagits fram, en 
negativ logotyp som kan användas för tryck på mörka underlag samt en frilagd logotyp till profilsaker 
som exempelvis vattenflaskor.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar reviderade Grafiska regler för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen antar reviderade Grafiska regler för Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Grafiska regler för Lekebergs kommun - (KS 13-210-7)
 §72 Revidering av grafiska regler för Lekebergs kommun - (KS 13-210-8)

Expedieras till 
Administrativa avdelningen

Samtliga förvaltningschefer

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§80 - Kompetensväxling VA-/gatuhandläggare vid teknik- och 
serviceavdelningen (KS 16-20)
Ärendebeskrivning
För att säkerställa att kompetens och erfarenheter kan överföras utan att tekniska avdelningens 
kompetens försämras bör en period av kompetensväxling genomföras där den nye medarbetaren får 
chansen att med tillräcklig kvalité överta ansvaret efter nuvarande VA-/gatuansvarige.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kostanden för detta tas från kommunstyrelsens 
oförutsedda 2016 och tas med i budgetarbetet för 2017.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. omfördelar 303 000 kr från kontot för oförutsedda medel till teknik- och serviceavdelningen
2. tar med fininseringen för 2017 till Mål- och budgetberedningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Astrid Söderquist (C) yrkar på att punkt 1 ändras till att kommunstyrelsen omfördelar 180 000 kronor 
från bygg- och miljönämndernas överskott 2015 till teknik- och serviceavdelningen.

Kjell Edlund (S) yrkar bifall till Astrid Söderquists (C) ändringsyrkande.

Propositionsordning

Ordförande tar först upp beslutspunkt 1 och ställer Astrid Söderquists (C) yrkande, om att punkt 
1 ändras till att kommunstyrelsen omfördelar 180 000 kronor från bygg- och miljönämndernas 
överskott 2015 till teknik- och serviceavdelningen, mot förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med Astrid Söderquists (C) ändringsyrkande.

Ordförande tar därefter upp beslutspunkt 2 och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i 
enlighet med förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen
1. omfördelar 180 000 kronor från bygg- och miljönämndernas överskott 2015 till teknik- och 
serviceavdelningen
2. tar med fininseringen för 2017 till Mål- och budgetberedningen.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslut
Kommunstyrelsen
1. omfördelar 180 000 kronor från bygg- och miljönämndernas överskott 2015 till teknik- och 
serviceavdelningen
2. tar med fininseringen för 2017 till Mål- och budgetberedningen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kompetensväxling - VA-/gatuhandläggare vid Teknik och 

serviceavdelningen - (KS 16-20-1)
 §73 Kompetensväxling VA-/gatuhandläggare vid teknik- och serviceavdelningen - (KS 16-20-

2)

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen

Teknik- och serviceavdelningen

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§81 - Tilldelningsbeslut i upphandling av VA-Fjugesta 
Slamavvattning (KS 16-155)
Ärendebeskrivning
Förvaltningen saknar viss information i anbuden och kan inte presentera något förslag till beslut 
ännu.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att beslut om tilldelning i ärendet delegeras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Beslut
Kommunstyrelsen delegerar beslut om tilldelning i ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
 Förfrågningsunderlag till anbud om slamavvattningsutrustning - (KS 16-155-1)
 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag till upphandling slamavvattning - (KS 16-155-1.1)
 Bilaga 2 till förfrågningsunderlag om upphandling slamavvattning - (KS 16-155-1.2)
 §74 Tilldelningsbeslut i upphandling VA-Fjugesta Slamavvattning - (KS 16-155-2)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§82 - Tilldelningsbeslut i upphandling av måltidstransport (KS 16-
82)
Ärendebeskrivning
Förvaltningen saknar viss information i anbuden och kan inte presentera något förslag till beslut 
ännu.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att beslut om tilldelning i ärendet delegeras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Beslut
Kommunstyrelsen delegerar beslut om tilldelning i ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
 FFU Måltidstransport 2016-03-15 - (29588)
 Bilaga 1 Rutter måltidstransporter 2016-2018 - (29589)
 Bilaga 2 Adresser måltidstransporter 2016 - (29590)
 Bilaga 3 Frågor till referenter 2016-03-02 - (29591)
 §75 Tilldelningsbeslut i upphandling måltidstransport - (KS 16-82-1)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§83 - Beviljande av fordringar samt amorteringsplan (KS 15-443)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har en fordran på Vrethammaren AB på 1 196 902 kronor. 

Ekonomichef har i delegation att bevilja amorteringsplan upp till ett prisbasbelopp. För summa över 
detta beslutar kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. en avbetalningsplan läggs upp på 10 år som en räntefri amorteringsplan
2. Lekebergs kommun fakturerar Vrethammaren AB 59 845 kronor två gånger per år, den 30 juni och 
den 31 december med första avbetalning 30 juni 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. en avbetalningsplan läggs upp på 10 år som en räntefri amorteringsplan
2. Lekebergs kommun fakturerar Vrethammaren AB 59 845 kronor två gånger per år, den 30 juni och 
den 31 december med första avbetalning 30 juni 2016.

Beslutsunderlag
 Exploateringsavtal mellan Lekebergs kommun och Vrethammaren AB - (KS 15-443-1)
 Exploateringsavtal mellan Lekebergs kommun och Vrethammaren AB, 2010-05-07 - (KS 15-

443-2)
 Karta över fastighet tillhörande exploateringsavtal - (KS 15-443-3)
 Korrespondens mellan Lekebergs kommun och Vrethammaren AB gällande 

exploateringsavtal, 2010-12-15 - (KS 15-443-4)
 Tjänsteanteckning från möte mellan Lekebergs kommun och Vrethammaren AB, 2011-11-23 

- (KS 15-443-5)
 Överenskommelse mellan Vrethammaren AB och Lekebergs kommun - (KS 15-443-6)
 Tjänsteskrivelse - Beviljande av fordringar samt amorteringsplan - (KS 15-443-8)
 §76 Beviljande av fordringar samt amorteringsplan - (KS 15-443-9)

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen

Vrethammaren AB
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§84 - Fördjupad översiktplan med anledning av ny järnväg Oslo-
Stockholm (Nobelbanan) (KS 15-461)
Ärendebeskrivning
Syftet med den nya järnvägen är att restiden mellan Oslo och Stockholm ska minskas till under tre 
timmar. De nya spåret kommer även att ge möjlighet för regiontåg att trafikera. 

Lekebergs kommun har tillsammans med Örebro, Karlskoga, Degerfors och Kristinehamns kommuner 
genomfört en utredning om var det fysiskt skulle vara möjligt att i framtiden bygga en ny järnväg 
mellan Örebro och Kristinehamn, den järnvägssträckning som vid diskussioner genom åren vanligen 
benämnts Nobelbanan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. ger kommundirektören i uppdrag att upprätta ett tematiskt tillägg till översiktsplanen alternativt 
en fördjupad översiktsplan för en möjlig framtida järnvägssträckning som bygger på det 
sträckningsförslag och den utredning (Fase 2B) som genomförts.
2. beslutar planarbetet ska ske i samarbete med övriga berörda kommuner och med syfte att 
utmynna i ett gemensamt förslag till plandokument.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen
1. ger kommundirektören i uppdrag att upprätta ett tematiskt tillägg till översiktsplanen alternativt 
en fördjupad översiktsplan för en möjlig framtida järnvägssträckning som bygger på det 
sträckningsförslag och den utredning (Fase 2B) som genomförts.
2. beslutar planarbetet ska ske i samarbete med övriga berörda kommuner och med syfte att 
utmynna i ett gemensamt förslag till plandokument.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Fördjupad översiktsplan - (KS 15-461-14)
 §77 Fördjupad översiktsplan med anledning av byggnation av järnväg mellan Oslo- Stockholm 

(Nobelbanan) - (KS 15-461-15)

Expedieras till 
Kommundirektören

Karlskoga kommun
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Örebro kommun

Degerfors kommun

Kristinehamns kommun

Region Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§85 - Avsiktsförklaring mellan Lekebergs Kommun, Länsgården 
Fastigheter AB och Region Örebro Län avseende nyproduktion av 
särskilt boende för äldre (SÄBO) i Lekebergs Kommun (KS 16-
170)
Ärendebeskrivning
samarbete mellan Lekebergs kommun och Länsgården gällande byggnation av särskilt boende för 
äldre (SÄBO) i Lekeberg.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet ska utgå eftersom Region Örebro län inte har hunnit 
behandla ärendet ännu.

Beslut
Ärendet utgår.

Beslutsunderlag
 §78 Avsiktsförklaring mellan Lekebergs kommun, Länsgården Fastigheter AB och Region 

Örebro län avseende nyproduktion av särskilt boende för äldre (SÄBO) i Lekebergs kommun - 
(KS 16-170-2)

Expedieras till 
Kommundirektören

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§86 - Rapportering från nämndernas uppföljning av de interna 
kontrollplanerna (KS 16-8)
Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för 
den interna kontrollen anges i KL 6:7.

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

Redovisningarna från nämnderna visar på att arbetet med kommunens intern kontroll har tagit stora 
steg framåt och vid uppföljningarna har det inte hittats brister av den omfattning att 
kommunstyrelsen behöver agera.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollen i Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollen i Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontroll 2015 - (KS 16-8-10)
 Syd-IT §3/2016 Uppföljning av intern kontroll 2015 - Sydnärkes IT-nämnd - (KS 16-8-8)
 SYD-IT Uppföljning av intern kontroll 2015 - (KS 16-8-9)
 VON Tjänsteskrivelse- Uppföljning av Internkontrollplan för Vård- och omsorgsnämnden 

2015 - (KS 16-8-7)
 VON §12/2016 Uppföljning av intern kontrollplan 2015 för vård- och omsorgsnämnden - (KS 

16-8-6)
 KUB §8 - Uppföljning intern kontroll 2015 - (KS 16-8-1.2)
 Rapport för uppföljning av intern kontroll 2015 kultur- och bildningsnämnden - (KS 16-8-1.1)
 Följebrev till KUB §8 - Uppföljning intern kontroll 2015 - (KS 16-8-1)
 §79 Rapportering från nämndernas uppföljning av de interna kontrollplanerna - (KS 16-8-11)

Expedieras till 
Sydnärkes IT-nämnd
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Kultur- och bildningsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Paragrafen är justerad
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§87 - Ersättningsberättigade sammanträden för revidering av 
bestämmelser om arvode (KS 14-218)
Ärendebeskrivning
Enligt 2.2 m. i Bestämmelser om arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i 
Lekebergs kommun ska kommunstyrelsen fatta beslut om att ersättning ska utgå för annat uppdrag 
än vad som anges i 2.2 a-l. .

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. utser Håkan Söderman (M), Kjell Edlund (S), Astrid Söderquist (C) och Lennart M Pettersson (S) till 
arbetsgrupp för revidering av Bestämmelser om arvoden och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i Lekebergs kommun
2. beslutar att ersättning ska utgå vid sammanträde med arbetsgruppen, detta ska gälla retroaktivt 
från 1 januari 2016

Beslut
Kommunstyrelsen 
1. utser Håkan Söderman (M), Kjell Edlund (S), Astrid Söderquist (C) och Lennart M Pettersson (S) till 
arbetsgrupp för revidering av Bestämmelser om arvoden och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i Lekebergs kommun
2. beslutar att ersättning ska utgå vid sammanträde med arbetsgruppen, detta ska gälla retroaktivt 
från 1 januari 2016

Expedieras till 
Administrativa avdelningen

Lennart M Pettersson (S)

Kjell Edlund (S)

Paragrafen är justerad
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§88 - Årsredovisning 2015 för Sahlfeldtska skolfonden (KS 16-
116)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun förvaltar Stiftelsen Sahlefeldtska Skolfonden. Räkenskapssammanställning för 
stiftelsen har upprättats. De obligatoriska delarna i räkenskapssammanställningen är 
sammanställning av tillgångar och skulder vid årets början och slut samt specifikation av 
förändringen eget kapital. 
För att öka informationsvärdet har förvaltningsberättelse även upprättats. 

Den 19 maj 2015 beslutade Lekebergs kommun överlåta tillgångarna till Föreningen 
Kräcklingebygdens vänner, så utbetalning skedde 23 september 2015, då kontot i Sahlfeldtska 
skolfonden också avslutades.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Sahlefeldtska Skolfonden 2015 - (KS 16-116-1)
 §80 Årsredovisning 2015 för Sahlfeldtska skolfonden - (KS 16-116-2)

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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§89 - Årsredovisning 2015 för Lekebergs kommun (KS 16-134)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en årsredovisning för verksamhetsåret 2015. 
Årsredovisningen är både en uppföljning av kommunfullmäktiges mål och en redovisning av det 
ekonomiska utfallet för 2015.

Av kommunfullmäktige beslutade 18 mål har nämnder och styrelsen uppnått ett mål, 16 är delvis 
uppnådda och ett är ej uppnått. 

Koncernen uppvisar ett positivt bokslutsresultat om 3,2 mkr för 2015. Fördelningen är att Lekebergs 
kommun visar ett positiv resultat om 2,1 mkr och holdingbolaget ett positivt utfall om 1,0 mkr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa 
organ 2015 års verksamhet
2. godkänner Lekebergs kommuns årsredovisning för 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Lekebergs kommun 2015 - (KS 16-134-4)
 Årsredovisning för Lekebergs kommun 2015 - (30059)
 §84 Årsredovisning 2015 för Lekebergs kommun - (KS 16-134-5)

Paragrafen är justerad
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§90 - Årsredovisning 2015 för Nerikes brandkår (KS 16-148)
Ärendebeskrivning
Vid direktionens möte den 25 februari 2016 fastställdes årsredovisningen för 2015 samt att 
direktionen föreslår kommunfullmäktige i Örebro, Lindberg, Kumla, Hallsberg, Laxå, Nora, Askersund 
och Lekeberg att godkänna 2015 års redovisning. Utöver detta bifogades även revisorernas 
berättelse för 2015 med revisionsrapport och redogörelse. Revisorerna tillstyrker att 
förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet samt att förbundets 
årsredovisning för 2015 godkänns.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. beviljar ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ 2015 
års verksamhet
2. godkänner årsredovisningen för Nerikes brandkår 2015.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Nerikes brandkår 2015 - (30238)
 Följebrev till Nerikes brandkårs årsredovisning 2015 - (KS 16-148-1)
 Årsredovisning Nerikes brandkår 2015 - (KS 16-148-2)
 Revisionsberättelse för Nerikes brandkårs årsredovisning 2015 - (KS 16-148-3)
 Bilaga 1 till revisionsberättelse - (KS 16-148-4)
 Bilaga 2 till revisionsberättelse - (KS 16-148-5)
 Bilaga 4 till revisonsberättelse - (KS 16-148-6)
 Bilaga 5 till revisionsberättelse - (KS 16-148-7)

Paragrafen är justerad

Page 27 of 492



Protokoll 2016-04-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§91 - Årsredovisning för kommunens bolag samt direktiv till 
ombud (KS 15-163)
Ärendebeskrivning
Styrelsen för holdingbolaget har inkommit med årsredovisning för kommunens bolag år 2015 och har 
kallat till bolagstämma.

Ombuden behöver till stämman få direktiv från fullmäktige.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för kommunens bolag och direktiv till ombud - (KS 15-163-

1)
 §83 Årsredovisning för kommunens bolag samt direktiv till ombud - (KS 15-163-2)
 Årsredovisning - Lekebergs Kommunfastigheter AB 2015 - (29914)
 Årsredovisning - LekebergsBostäder AB 2015 - (29915)
 Årsredovisning - Lekebergs Kommunala Holding AB 2015 - (29916)

Paragrafen är justerad
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§92 - Utökad borgen för de kommunala bolagen (KS 14-262)
Ärendebeskrivning
De kommunala bolagen LekebergsBostäder AB (LEBO) samt Lekebergs Kommunfastigheter AB (LEKO) 
har inkommit med ansökan om utökad kommunal borgen till följd av kommande byggnationer. För 
LEBO handlar det om 80 mkr och för LEKO 100 mkr. Tidigare beslutad kommunal borgen är totalt för 
båda bolagen 448,1 mkr. Om beslut fattas om utökad kommunalborgen är Lekebergs kommuns 
borgensåtagande totalt 628,1 mkr. Beslutet påverkar kommunkoncernens totala låneskuld och 
framöver bör hänsyn tas till detta innan beslut fattas om ny- och ombyggnationer.

Förslag till beslut
Att Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för LekebergsBostäder AB:s 
räkning upp till totalt lånebelopp om 267 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala lånebeloppet skall beräknas från skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Anteckning

Anette Bergdahl (S), Jette Bergström (S), Michael Larsson (S) och Kerstin Leijonborg (FL) avstår från 
att delta i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utökad borgensåtagande för de kommunala bolagen - (KS 14-262-3)
 Ansökan om utökad kommunal borgen - (KS 14-262-2)
 Ansökan om utökad kommunal borgen - (KS 14-262-1)
 §82 Utökad borgen för de kommunala bolagen - (KS 14-262-4)

Paragrafen är justerad
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§93 - Nybyggnation av 36 lägenheter i Wasaområdet (KS 14-448)
Ärendebeskrivning
Lekebergsbostäder (LEOB) har expedierat ett med ett beslut om att bygga 36 nya lägenheter i Wasa 
området till en kostnad av ca 65 miljoner kronor. I beslutet bereds kommunfullmäktige att ta 
ställning till LEBO:s beslut.

Bakgrunden är att det i Lekebergs kommun länge funnits ett underskott på lägenheter och 
kommunen har haft som mål att öka antalet hyreslägenheter i kommunen. Kommunen har också 
från migrationsverket krav på att ta emot nyanlända vilket kommer leda till ett ännu större behov av 
bostäder.

LEBO:s bedömning är att det framförallt är större lägenheter som behövs och byggnationen gäller 
därför 3:or och 4:or.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv till byggnationen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom LekebergsBostäder beslut om att bygga 36 nya lägenheter i 
Wasa-området.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Anteckning

Anette Bergdahl (S), Jette Bergström (S), Michael Larsson (S) och Kerstin Leijonborg (FL) avstår från 
att delta i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om att LEBO ska bygga 36 lägenheter i Wasa-området - (KS 14-448-

3)
 LEBO Tjänsteskrivelse - (KS 14-448-1)
 LEBO Protokollsutdrag 2016-03-21 - (KS 14-448-2)
 §81 Nybyggnation av 36 lägenheter i Wasaområdet - (KS 14-448-4)
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Paragrafen är justerad
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§94 - Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl (KS 15-671)
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för särskilt boende, LSS-boende, trygghetsboende, 
bostadsbebyggelse samt förskola i de södra delarna av Fjugesta.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Astrid Söderquist (C) yrkar på att den östra delen av den föreslagna gatan mot Fjugesta byväg tas 
bort från förslaget till detaljplan.

Anette Bergdahl (S) yrkar bifall till Astrid Söderquists (C) yrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställde Astrid Söderquists (C) yrkande, om att den östra delen av den föreslagna gatan 
mot Fjugesta byväg tas bort från detaljplanen, mot förslag till beslut och fann att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med Astris Söderquists (C) yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl med förändringen i detaljplanen att 
den östra delen av den föreslagna gatan mot Fjugesta byväg tas bort från planen.

Astrid Söderquist (C) yrkar på att den östra delen av den föreslagna gatan mot Fjugesta byväg tas 
bort från förslaget till detaljplan

Anette Bergdahl (S) yrkar bifall till Astrid Söderquists (C) yrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställde Astrid Söderquists (C) yrkande, om att den östra delen av den föreslagna gatan 
mot Fjugesta byväg tas bort från förslaget till detaljplan, mot förslag till beslut och fann att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Astris Söderquists (C) yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
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Kommunfullmäktige antar detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl med förändringen i detaljplanen att 
den östra delen av den föreslagna gatan mot Fjugesta byväg tas bort från planen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, antagandehandlingar - (30143)
 Granskningsutlåtande för Fjugesta 5:2 m.fl. - (KS 15-671-48)
 Planbeskrivning för Fjugesta 5:2 m.fl., efter granskning - (KS 15-671-48.1)
 Plankarta för Fjugesta 5:2 m.fl., efter granskning - (KS 15-671-48.2)
 §66 Detaljplan för Fjugesta 5:2 mfl - (KS 15-671-50)

Paragrafen är justerad

Page 33 of 492



Protokoll 2016-04-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§95 - Revidering av arkivreglemente (KS 14-248)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen arbetar just nu för att uppdatera kommunens 
dokumenthanteringsplaner. Arkivreglementet avgör hur många dokumenthanteringsplaner som 
måste finnas i kommunen. 

För att underlätta framtida revideringar och i det dagliga arbetet ät det enklare att endast en 
gemensam dokumenthanteringsplan finns för kommunen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att nuvarande reglemente revideras.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar revidering av arkivreglemente.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av arkivreglemente - (KS 14-248-2)
 §85 Revidering av arkivreglemente - (KS 14-248-3)

Paragrafen är justerad
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§96 - Val av ordförande och vice orförande i Sydnärkes IT-nämnd 
(KS 16-140)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun är värdkommun för den gemensamma Sydnärkes IT-nämnd. Enligt reglementet 
för Sydnärkes IT-nämnd ska ordförandeskapet och vice ordförandeskapet rotera enligt följande 
ordning årligen:
Ordförandeskapet – Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg.
Vice ordförandeskapet – i samma ordning som ordförandeskapet men en förskjutning motsvarande 
ett steg i ordningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet ska utgå eftersom valberedningen bereder ärendet åt 
kommunfullmäktige.

Beslut
Ärendet utgår.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ordförande och vice ordförande i Sydnärkes IT-nämnd - (KS 16-140-

1)
 §86 Val av ordförande och vice ordförande i Sydnärkes IT-nämnd 2016 - (KS 16-140-2)

Paragrafen är justerad
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§97- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Enligt komunlallagen får en nämnd uppdra till ett utskott, ledamot eller ersättare eller åt en anställd 
hos kommunen att 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
  Yttrande gällande ansökan om cirkusföreställning vid Sannaladan - (KS 16-125-

5diarienummer)

  Delegationsbeslut - Anställande av chef för lokalvårdsenheten - (KS 16-166-4diarienummer)

  Delegationsbeslut - Anställande av chef för serviceavdelningen - (KS 16-166-5diarienummer)

  Delegationsbeslut - Ny organisation inom Teknik och serviceavdelningen - (KS 16-166-
2diarienummer)

  §67 Uppsägning av arrendekontrakt för Fjugesta 5:2, A 143/91 - (KS 16-162-1diarienummer)

  §68 Sponsring av Lekebergs revysällskap - (KS 16-98-2diarienummer)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Paragrafen är justerad

Page 36 of 492



Protokoll 2016-04-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§98 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 4 2015 (KS 16-90)
Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera 
ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § gällande socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen gäller såväl 
nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal fyra, 2015, finns X individrapporter gällande beslut som rör SoL och LSS från kultur- och 
bildningsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden har rapporterat att inga beslut för kvartal 4 finns. 
Kultur- och bildningsnämnden inkommer med sin redovisning efter sitt sammanträde den 5 april. 

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 4, 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande 
eftersom kultur- och bildningsnämnden ännu inte lämnat in sin rapportering.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 4, 2015.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut kvartal 4, 2015 - (29770)
 VON §21/2016 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 4 2015 

- (KS 16-90-1)
 §87 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 4 2015 - (KS 16-90-2)
 KUB Tjänsteskrivelse Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 - (KS 16-90-4)
 KUB §38/2016 Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4, 2015 - (KS 16-90-3)

Paragrafen är justerad

Page 37 of 492



Protokoll 2016-04-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§99- Redovisning av inkomna synpunkter 8 mars - 4 april
Ärendebeskrivning
Sju synpunkter har registrerats under denna period.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Synpunkt om information på kommunens hemsida gällande återvinningscentralens 

öppettider - (KS 16-132-1)
 Tjänsteanteckning gällande synpunkt på information om återvinningscentralens öppettider - 

(KS 16-132-2)
 Synpunkter gällande Nobelbanan, ny järnväg Oslo-Stockholm - (KS 16-136-1)
 Svar på synpunkt om Nobelbanan - (KS 16-136-2)
 Synpunkter om kommunledningen i Lekebergs kommun - (KS 16-151-1)
 Svar på synpunkt om kommunledningen - (KS 16-151-4)
 Synpunkter på återvinningsstationen i Mullhyttan - (KS 16-158-1)
 Svar på synpunkt om återvinningsstation i Mullhyttan - (KS 16-158-2)
 Synpunkter på trasig gatubelysning - (KS 16-173-1)
 Synpunkter om utegym i Lekebergs kommun - (KS 16-182-1)
 Svar på synpunkt om utegym i Lekebergs kommun - (KS 16-182-2)
 Synpunkt på kommunens information på hemsidan gällande återvinningscentralen - (KS 16-

181-1)
 Svar på synpunkt på kommunens information på hemsidan gällande återvinningscentralen - 

(KS 16-181-2)

Paragrafen är justerad
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§100- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till kommunstyrelsen.

Anmälningar
 Protokoll från Nerikes brandkår 2016-02-25 – ( )

 VON §4/2016 Reducering inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter samt justering av 
målvärden i MER-plan – ( )

 Beslut om nätkoncession, 2008-100412 – ( KS 15-789-8)

 Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting; vision e-hälsa 2025 – 
( KS 15-737-1.1)

 Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2016-03-04 – ( KS 16-421-3)

 Öppet brev till kommunstyrelsen gällande hantering av ärende inom socialtjänsten – ( )

 Beslut i ärende 2014-102306 - nätkoncession för linje – ( KS 15-813-6)

 Beslut från Länsstyrelsen - hastighetsbegränsning på väg 562 inom Lekebergs kommun – ( KS 
15-818-5)

 Information från Förenade Småkommuners Försäkrings AB om bolagets verksamhet och 
framtid – ( )

 Verksamhetsberättelse Business Region Örebro (BRO) 2015 – ( )

 Protokoll från styrelsemöte i Förenade Småkommuners Försäkrings AB 2016-02-25 – ( )

 Lägesrapport kring ensamkommande barn med prognos från Migrationsverket om antalet 
asylsökande ensamkommande barn 2016 – ( KS 16-74-1)

 Inbjudan till möte med anledning av lägesrapport kring ensamkommande barn – ( KS 16-74-
1.1)

 Lägesrapport kring ensamkommande barn – ( KS 16-74-1.2)

 Remiss gällande förslag till naturreservat Vretalundsskogen – ( KS 15-103-12)

 Följebrev till remiss gällande förslag till naturreservat Vretalundsskogen – ( KS 15-103-11)

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-04-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§101- Samverkansprotokoll för kännedom
Ärendebeskrivning
Samverkansprotokoll tillkommer när personalavdelningen är klara med protokollet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll för  2016-04-05 13.43.35.pdf - (30150)

Paragrafen är justerad
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Val av justerare

§73
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Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund

§74
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Information - Kommundirektören

§75
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Månadsuppföljning mars 2016

§76

KS 16-179
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1 Ekonomi - kommunövergripande 

Ekonomi 

Ekonomi Budget (tkr) 
Redovisat tom feb 
(tkr) 

Utfall % 

Kommunstyrelsen 79 479 14 881 19% 

Kultur- och 
bildningsnämnden 

198 943 47 367 24% 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

117 532 29 053 25% 

Totalt 395 954 91 301 23% 

VA-verksamheten 2 060 5 0% 

Sydnärkes IT-nämnd 0 -558 0% 

Riktpunkt tom mars 25% 
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2 Ekonomi - kommunstyrelsen 

Ekonomi Budget (tkr) 
Redovisat tom feb 
(tkr) 

Utfall % 

Administrativa 
avdelningen 

11 572 2 585 22% 

Ekonomiavdelningen 17 354 3 909 23% 

Teknik- och 
serviceavdelningen 

25 189 6 212 25% 

Personalavdelningen 7 316 1 112 15% 

Kommunledningen 18 048 1 063 6% 

Totalt 79 479 14 881 19% 

Riktpunkt tom mars 25% 
Under KL finns löneökn samt oförutsett budgeterat. Förbrukning exkl dessa är 14% 
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3 Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro 

 Nuvarande period Föregående år (samma period) 

Kommunstyrelsen 5,49 % 5,19 % 

Kultur- och bildningsnämnden 6,88 % 5,98 % 

Vård- och omsorgsnämnden 9,95 % 9,08 % 

Sydnärkes IT-nämnd 3,60 % 0,36 % 

Lekebergs kommun (totalt) 7,74 % 6,94 % 

Avser perioden januari-februari. 
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4 Tillgänglighet 

Tillgänglighet 

Svarsfrekvens telefon Innevarande period Föregående år (samma period) 

Kommunstyrelsen 84 92 

Kultur- och bildningsnämnden 84 86 

Vård- och omsorgsnämnden 83 85 

Sydnärkes IT-nämnd 89 85 

Lekebergs kommun (totalt) 85 87 
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5 Övergripande 

Övergripande 

 Innevarande period Föregående år 

Invånarantal 7 503 7 490 

Arbetslöshet saknas saknas 

Invånarantal v. 13 
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Protokoll 2016-04-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:15-15:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Peter Brändholm (Personalchef, tf kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §69

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund §65-67 §69-87 Håkan Söderman §68

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 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-04-04

Datum för överklagan 2016-04-05 till och med 2016-04-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§69 - Månadsuppföljning mars 2016 (KS 16-179)
Ärendebeskrivning
Handlingar kommer till kommunstyrelsens sammanträde.

Vid kommunstyrelsens sammanträde informerades ledamöterna muntligt eftersom alla siffror ännu 
inte hunnit sammanställas. Slutgiltiga siffror presenteras till kommunstyrelsens sammanträde 12 
april.

Förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Ekonomisk uppföljning per slag KSAU
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Mål- och budgetanvisningar inför 2017

§77

KS 16-81
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Tjänsteskrivelse 2016-04-05 1 (4)

Dnr: KS 16-81

Tjänsteskrivelse - Mål- och budgetförutsättningar inför 
MER-plan 2017
   

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutar varje år om mål- och budgetförutsättningar för 
nämnderna att förhålla sig till i sitt arbete med mål och budget. Dessa innehåller 
preliminära kommunfullmäktige mål och preliminära ekonomiska ramar. 

Budgetförändringar för kvalitetshöjningar ska motiveras mot kommunfullmäktiges 
mål. Budgetberedningen tar sedan, i dialog med förvaltningarna, ställning till 
förvaltningarnas förslag till ramförändringar.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett beräkningsunderlag som 
beslutsunderlag inför fastställandet av Mål- och budgetförutsättningarna för 2017-
2019. Budgetförutsättningarna är det förvaltningarna ska ha som utgångspunkt i sina 
förslag till budgetförändringar på mål- och budgetberedningen.

Lekebergs kommun förväntas få cirka 418 mkr i skatter och bidrag inklusive den 
kommunala fastighetsavgiften för verksamhetsåret 2017. Beräkningen bygger på 
förutsättningarna från Sveriges kommuner och landstings (SKL) cirkulär 16:7 och att 
kommunen förväntas ha 7 556 invånare per den 1 november 2016. Beräkningen av 
skatter och bidrag innebär ett resultatkrav på cirka 4,2 mkr om resultatet ska i snitt 
under en treårsperiod vara positivt och uppgå till en procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning

1. MER-processen 2017 med planåren 2018-2019
Verksamhetsförändringar och/eller ökat/minskat resursbehov i befintlig verksamhet 
ska förvaltningarna redovisa skriftligen med både belopp, motivering, 
konsekvensbeskrivning och vara avstämt med nämnd ordförande. Syftet med 
konsekvensbeskrivningen är att ge beslutsfattarna ett så bra underlag som möjligt, 
där konsekvensen i tidigt stadium kan beaktas vid ställningstagande. Budgetförslaget 
ska även ta hänsyn till att befintlig budgetram ska hållas och det ska tydligt framgå i 
äskandet. Alla utökningar som kan ha en koppling till IT ska förankras med Sydnärkes 
IT-förvaltning och utlåtande från Syd-IT ska finnas med i äskandet.

I kommunallagen kapitel 8 § 5 regleras balanskravet. Det innebär att kommuner och 
landsting ska ha en ekonomi i balans, vilket innebär att varje års intäkter ska 
överstiga dess kostnader. Skulle kommunen redovisa ett negativt resultat ska det 
egna kapitalet återställas inom en treårsperiod d v s motsvarande överskott 
redovisas senast år tre efter räkenskapsåret.

Balanskravet är ett minimikrav och ska ses som ett led i att uppnå god ekonomisk 
hushållning. För att nå och behålla en god ekonomi, och därmed handlingsfrihet, 
krävs långsiktighet i den ekonomiska planeringen. Ett steg i den riktningen är att 
uppnå kommunens finansiella mål.
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Dnr: KS 16-81

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

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

 Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och 
bidrag.

2016-05-27 Sista inlämningsdag till ekonomiavdelningen
Varje förvaltning ska senast 27 maj lämna sina budgetförslag till ekonomiavdelningen 
för sammanställning.

2016-06-15 Mål- och budgetberedning
Varje förvaltning redovisar sina budgetförslag för budgetberedningen

2016-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar skattesats för 2017

2016-10-18 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens behandlar skattesats för 2017.

2016-11-07 Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar MER-plan 2017 och ekonomisk plan 
2018-2019.

2016-11-15 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens behandlar MER-plan 2017 och ekonomisk plan 2018-2019.

2016-11-28 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige behandlar kommunstyrelsens förslag till MER-plan (budget 
2017) och ekonomisk plan 2018-2019 samt kommunens skattesats för 2017.

2 Lekebergs kommuns ekonomiska förutsättningar för 
åren 2017-2019
Lekebergs kommun förväntas få cirka 418 mkr i skatter och bidrag inklusive den 
kommunala fastighetsavgiften för verksamhetsåret 2017. Beräkningen bygger på 
förutsättningarna från Sveriges kommuner och landstings (SKL) cirkulär 16:7 och att 
kommunen förväntas ha 7 556 invånare per den 1 november 2016. Beräkningen av 
skatter och bidrag innebär ett resultatkrav på cirka 4,2 mkr om resultatet ska i snitt 
under en treårsperiod vara positivt och uppgå till en procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning.

Befolkningsprognosen är en viktig faktor vid beräkning av skatter och bidrag och för 
planåren beräknas befolkningen öka med 50 invånare årligen.

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

Pensionsutbetalningarna förväntas öka och ta större del av kommunens finansiering.

Den förväntade löneökningen för det närmaste året är beräknad till 3,0 procent.
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Ingen Hyresökning 2017, men för planåren är hyresökningen kalkylerad till 2,0 
procent.

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

Vattenförsörjningen för Lanna-Hidinge-Hidingebro-Fjugesta beräknas som klart och 
budgeten har kompletterats med helårseffekt. 

I de ekonomiska förutsättningarna ingår förväntad kostnad 2017 för ny 4-avd 
förskola i Hidinge – Lanna, del av infrastruktur ”Södra Fjugesta”, gruppboende LSS 
och Lokalutredningsförslag gällande bla kulturhus/kommunhuset mfl. För 
byggnationer under 2018-2019 finns förväntad kostnad budgeterad för 34 platser i 
särskilt boende (helår 2018), ny skola i Fjugesta (halvår 2018).  

I dagsläget deklareras inga riktade statsbidrag från regeringen.

Beräkningen av barn- och elevförändringen utgår i underlaget från tidigare år, men 
måste kompletteras av beräkning från Kultur- och bildningsförvaltningen och lämnas 
till ekonomiavdelningen senast 27 maj.

 2017 2018 2019
Invånarantal 7556 7606 7656
Förväntat ekonomiskt resultat är 1% av skatter och bidrag -4 183 -4 309 -4 402 
FÖRVÄNTAT RESULTAT UTIFRÅN SENASTE KÄNDA CIRKULÄR -2 717 -42 983 -43 014 
Om budgeten ska finansieras av skattehöjning krävs minst denna nivå (1 kr = 11 mnkr): 0,25 kr 3,91 kr 3,91 kr

Sammanfattningsvis så visar de ekonomiska förutsättningar framöver att kommunen 
måste höja skatten och/eller reducera kostnaderna i befintlig verksamhet för att 
omfördela till tänkta byggnationer enligt ovan.

Det saknas minst 2,7 mkr för verksamhetsåret 2017 utifrån nu kända 
förutsättningar/behov och om nämnda byggnationer genomförs samt att befintlig 
verksamhet håller nuvarande budgetram. En kostnadsökning om 11 mkr motsvarar 
en skattehöjning på 1 krona. För hela perioden och med nämnda byggnationer så är 
behovet minst 43 mkr. Det finns också påtalade projekt som i dagsläget endast har 
en mycket grov kalkyl, varvid ekonomiska behovet troligen är större än 43 mkr.

Detta är en första och mycket preliminär bedömning av de ekonomiska 
förutsättningarna, men ger en rimlig bild över det ekonomiska behovet framöver 
utifrån nuvarande önskemål och visioner.

3 Lekebergs kommuns mål för åren 2017-2019
Kommunstyrelsen beslutar varje år om mål- och budgetförutsättningar för 
nämnderna att förhålla sig till i sitt arbete med mål och budget. 

Dessa innehåller preliminära kommunfullmäktige mål och preliminära ekonomiska 
ramar. Alla budgetförändringar för kvalitetshöjningar ska motiveras mot 
kommunfullmäktiges mål. 

Nedan följer kommunfullmäktiges nuvarande mål. Det är dessa förvaltningar har att 
förhålla sig till. Förslag till förändring av indikatorer och målvärden ska ske till MER-
beredningen 15 juni. 
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De kommunfullmäktige mål som finns att förhålla sig till syns nedan. Indikatorer med 
målvärden hittas i Bilaga 1.

3.1 Politiskt prioriterat område - Attraktiv kommun
Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden 
utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk

 Lekebergs kommun gör det enkelt för sina medborgare att bo i Lekeberg
 Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt
 Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan

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

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

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

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

3.4 Politiskt prioriterat område - Näringsliv
Lekebergs kommun genomsyras av ett gott företagsklimat där medborgarna 
inspireras och stimulera till entreprenörskap och där näringsliv, föreningsliv, och 
offentliga verksamheter arbetar tillsammans.

 Lekebergs kommun erbjuder goda förutsättningar för företagande, socialt 
företagande och företagsetableringar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Mål- och budgetförutsättningar för 2017

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Anna Bilock Gustav Olofsson
Kommundirektör Ekonomichef Administrativ chef
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Protokoll 2016-04-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:15-15:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Peter Brändholm (Personalchef, tf kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §70

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund §65-67 §69-87 Håkan Söderman §68

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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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-04-04

Datum för överklagan 2016-04-05 till och med 2016-04-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§70 - Mål- och budgetanvisningar inför MER-plan 2017 (KS 16-81)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutar varje år om mål- och budgetförutsättningar för nämnderna att förhålla sig 
till i sitt arbete med mål och budget. Dessa innehåller preliminära kommunfullmäktige mål och 
preliminära ekonomiska ramar. Budgetförändringar för kvalitetshöjningar ska motiveras mot 
kommunfullmäktiges mål. Budgetberedningen tar sedan, i dialog med förvaltningarna, ställning till 
förvaltningarnasförslag till ramförändringar.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett beräkningsunderlag som beslutsunderlag inför 
fastställandet av Mål- och budgetförutsättningarna för 2017-2019. Budgetförutsättningarna är det 
förvaltningarna ska ha som utgångspunkt i sina förslag till budgetförändringar på 
budgetberedningen.

Lekebergs kommun förväntas få cirka 418 mkr i skatter och bidrag inklusive den kommunala 
fastighetsavgiften för verksamhetsåret 2017. Beräkningen bygger på förutsättningarna från Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) cirkulär 16:7 och att kommunen förväntas ha 7 556 invånare per den 
1 november 2016. Beräkningen av skatter och bidrag innebär ett resultatkrav på cirka 4,2 mkr om 
resultatet ska i snitt under en treårsperiod vara positivt och uppgå till en procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Mål- och budgetförutsättningar för 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Mål- och budgetanvisningar inför 2017
 Bilaga 1 - prel. mål 2017-2019
 Tjänsteskrivelse - Mål- och budgetförutsättningar inför MER-plan 2017
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Tjänsteskrivelse - Riktlinje för representation 
   

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har haft flera olika styrdokument inom området representation 
och dessa har under en lägre tid varit i behov av revidering. De nuvarande har också 
av medarbetare upplevts som oklara och vid flera tillfällen tolkats olika. 

Det är viktigt att medarbetare och förtroendevalda i Lekebergs kommun lätt kan ta 
till sig informationen kring hur mans ka agera vid olika sorters representation och på 
så sätt kan undvika att besvärliga situationer och missförstånd.
   
Kommunstyrelseförvaltningen har därför tagit fram ett förslag på nya riktlinjer.     

1 Bakgrund
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra när representation är lämpligt och 
representationens omfattning. Genom riktlinjerna tydliggörs vad som gäller i 
Lekebergs kommun vilket bidrar till att underlätta för medarbetare och 
förtroendevalda inom kommunen men det blir också tydligt för utomstående vad 
man kan förvänta sig.  

2 Analys
Det är viktigt att medarbetare och förtroendevalda i Lekebergs kommun lätt kan ta 
till sig informationen kring hur mans ka agera vid olika sorters representation och på 
så sätt kan undvika att besvärliga situationer och missförstånd.

2.1 Genomsyrande perspektiv
Ärendet bedöms inte ha någon påverkan för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och 
hållbarhet, mångfald och integration. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Ärendet bedöm indirekt kunna ha positiva ekonomiska konsekvenser då en tydlighet 
kan leda till att missförstånd undviks som kan leda till kostnader för kommunen.  

3 Slutsats
Kommunstyrelseförvaltningen förordar att nya riktlinjer antas av kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut
Komunstyrelsen 
1. fastställer Lekebergs kommuns riktlinjer för intern- och extern representation, 
gåvor och uppvaktningar
2. som där med ersätter “Policy för minnesgåvor till anställda och förtroendevalda 
samt deltagande vid begravning” (dnr KS 14-33) samt “Policy för representation, 
kontokort och mobiltelefoner i Lekebergs kommun” (dnr KS 14-38).
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LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Peter BrändholmGustav Olofsson
Kommundirektör Personalchef administrativ chef
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Protokoll 2016-04-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:15-15:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Peter Brändholm (Personalchef, tf kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §71

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund §65-67 §69-87 Håkan Söderman §68

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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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-04-04

Datum för överklagan 2016-04-05 till och med 2016-04-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§71 - Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och 
uppvaktningar i Lekebergs kommun (KS 15-5)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har haft flera olika styrdokument inom området representation och dessa har 
under en lägre tid varit i behov av revidering. De nuvarande har också av medarbetare upplevts som 
oklara och vid flera tillfällen tolkats olika. 

Det är viktigt att medarbetare och förtroendevalda i Lekebergs kommun lätt kan ta till sig 
informationen kring hur mans ka agera vid olika sorters representation och på så sätt kan undvika att 
besvärliga situationer och missförstånd.

Kommunstyrelseförvaltningen har därför tagit fram ett förslag på nya riktlinjer.

Förslag till beslut
Komunstyrelsen 
1. fastställer Riktlinjer för intern- och extern representation, gåvor och uppvaktningar i Lekebergs 
kommun
2. som där med ersätter "Policy för minnesgåvor till anställda och förtroendevalda samt deltagande 
vid begravning" (dnr KS 14-33) samt "Policy för representation, kontokort och mobiltelefoner i 
Lekebergs kommun" (dnr KS 14-38).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 Lekebergs kommuns riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar
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Revidering av Grafiska regler för Lekebergs kommun

§79

13KS210
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Tjänsteskrivelse 2016-03-23 1 (1)

Dnr: 13KS210

Tjänsteskrivelse - Grafiska regler för Lekebergs 
kommun 
   

Ärendebeskrivning
Kommunens verksamheter har efterfrågat en sammanhållen grafisk identitet för det 
material som produceras. I de reviderade grafiska reglerna har tillägg gjorts för att 
förenkla skapandet av mallar. De reviderade reglerna innehåller exempel på 
trycksaker som annonser, broschyrer och affischer som alla följer en sammanhållen 
grafisk identitet. 

Ytterligare tillägg som gjorts är att komplementfärger till kommunens trycksaker 
tagits fram, en negativ logotyp som kan användas för tryck på mörka underlag samt 
en frilagd logotyp till profilsaker som exempelvis vattenflaskor. 

1 Bakgrund
Kommunens verksamheter har efterfrågat en sammanhållen grafisk identitet för det 
material som produceras.

2 Analys
2.1 Genomsyrande perspektiv
Ärendet bedöms inte ha några effekter för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och 
hållbarhet, mångfald och integration. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Ärendet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser

3 Slutsats
Kommunstyreselförvaltning förordar att de nya grafiska reglerna antas. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar reviderade Grafiska regler för Lekebergs kommun.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Gustav Olofsson Fia Olausson
Kommundirektör Administrativ chef Handläggare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:15-15:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Peter Brändholm (Personalchef, tf kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §72

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund §65-67 §69-87 Håkan Söderman §68

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 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-04-04

Datum för överklagan 2016-04-05 till och med 2016-04-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§72 - Revidering av grafiska regler för Lekebergs kommun 
(13KS210)
Ärendebeskrivning
Kommunens verksamheter har efterfrågat en sammanhållen grafisk identitet för det material som 
produceras. I de reviderade grafiska reglerna har tillägg gjorts för att förenkla skapandet av mallar. 
De reviderade reglerna innehåller exempel på trycksaker som annonser, broschyrer och affischer 
som alla följer en sammanhållen grafisk identitet. 

Ytterligare tillägg som gjorts är att komplementfärger till kommunens trycksaker tagits fram, en 
negativ logotyp som kan användas för tryck på mörka underlag samt en frilagd logotyp till profilsaker 
som exempelvis vattenflaskor.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar reviderade Grafiska regler för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Grafiska regler - revidering 2016
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Kompetensväxling VA-/gatuhandläggare vid teknik- och 
serviceavdelningen

§80

KS 16-20
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Tjänsteskrivelse 2016-04-05 1 (3)

Dnr: KS 16-20

Tjänsteskrivelse - Kompetensväxling - VA-
/gatuhandläggare vid Teknik och serviceavdelningen

 

Ärendebeskrivning
För att säkerställa att kompetens och erfarenheter kan överföras utan att tekniska 
avdelningens kompetens försämras bör en period av kompetensväxling genomföras 
där den nye medarbetaren får chansen att med tillräcklig kvalité överta ansvaret 
efter nuvarande VA-/gatuansvarige.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kostanden för detta tas från 
kommunstyrelsens oförutsedda 2016 och tas med i budgetarbetet för 2017. 

1 Bakgrund
Tekniska avdelningens nuvarande VA-/gatuansvarige går i formell ålderspension i maj 
2016. VA-/gatuansvarig har önskat att jobba ytterligare max ett år för att säkerställa 
bibehållen kompetens i organisationen. Medarbetaren har lång erfarenhet och har 
stor kompetens och rutin som måste vidareföras till en efterträdare. I den lilla 
organisation som tekniska avdelningen är, och under en lång tid har varit, ställs stora 
krav på varje enskild medarbetare och att kunna lösa uppgifter självständigt är en 
förutsättning för att arbetet ska fungera. Detta innebär att nuvarande tjänsteperson 
är ensam om mycket av den nödvändiga kompetensen, som avdelningen behöver.

Samtidigt står organisationen för stora utmaningar när det gäller infrastrukturprojekt 
och kommunens utveckling i stort, vilket ställer stora krav på kompetens inom 
avdelningen.

2 Analys
2.1 Genomsyrande perspektiv
Kommunen växer i invånarantal och kraven på kommunal service ökar. Behovet av 
teknisk försörjning och drift och underhåll av infrastruktur ökar. Flera nya projekt 
planeras. Möjligheten till kompetensväxling kan underlätta rekrytering av 
medarbetare med teknisk kompetens.

För att säkerställa att kompetens och erfarenheter kan överföras utan att 
avdelningens förmåga försämras bör en period av kompetensväxling kunna 
genomföras där den nye medarbetaren får chansen att med tillräcklig kvalité överta 
ansvaret efter nuvarande VA-/gatuansvarige.

För att avdelningen inte ska tappa i förmåga och för att kunna möta de kommande 
uppgifter och utmaningar kommunen står inför under 2016-2018 bedöms en ny 
medarbetare vara nödvändig f o m halvårsskiftet 2016. Detta bör medge erforderlig 
kompetensöverföring och kvalitetsökning. 

2.1.1 Konsekvensanalys
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Dnr: KS 16-20

Resultatet av avdelningens arbete har direkt och indirekt påverkan på flera faktorer 
rörande folkhälsa, jämställdhet, miljö och hållbarhet. Ett kompetenstapp i 
avdelningens arbete skulle därmed kunna innebära negativa konsekvenser för detta.

Vidare riskerar avdelningen att helt tappa kompetens inom sakområdet Gatu- och va-
teknik om kompetensväxling inte kan ske. Detta medför i sin tur att pågående och 
planerade infrastrukturprojekt kan lida stor skada, även med negativa ekonomiska 
konsekvenser. I perioden, 2016-2018, då ett flertal stora projekt är planerade är 
detta extra känsligt. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser  
Beräknade lönekostnader är 303 000 kr för 2016 och 252 500 kr för 2017 (baserat på 
månadslön 37 000).

2.2.1 Förslag till finansiering
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att växlingen finansieras från kommunens 
oförutsedda medel. 

2.2.2 Alternativ finansiering
Alternativ till finansiering av kompetensväxlingen är att 
kommunstyrelseförvaltningen löser det inom befintlig ram. Om kommunstyrelsen 
skulle så finns det olika alternativ för förvaltning vilket alla innebär att förvaltningen 
sänker ambitionsnivån på något sätt. Några alternativ som förvaltningen arbetat fram 
redovisas nedan men det är viktigt att förvaltningen ges utrymme att efter rådande 
situation bedöma hur finansieringen ska ske. 

 Avräkn. 2015 Sydnärkes byggn.nämnd 
 Avräkn. 2015 Sydnärkes miljönämnd 
 Personalfrämjande insatser minskas
 Marknadsföringsinsatser minskas

Avräkning 2015 Sydnärkes byggnadsnämnd och Sydnärkes miljönämnd    
Kommunen har fått avräkning från de gemensamma nämnderna i Askersund och 
Laxå, vilket betyder att Lekeberg har 100 tkr respektive 80 tkr tillgodo från 2015. 
Detta då de båda nämnderna redovisar ett positivt resultat. 
Konsekvenser:
Inga direkta mer än att kommunen inte har några marginaler för oförutsedda 
kostnader gällande de gemensamma nämnderna.

Personalfrämjande insatser
Inom personalfrämjande insatser finns avsatta medel för chefsutveckling med 100 
tkr. Förslaget innebär en minskning med 50 tkr för 2016, en halvering. 

Konsekvenser:
Föreslagen åtgärd försämrar möjligheten att skapa goda förutsättningar för ett 
strategiskt ledarskap. Ledarskapet har stor betydelse för att bla skapa goda 
förutsättningar för en bra arbetsmiljö med låg sjukfrånvaro. Ledarskapet är vidare en 
grund till att Lekebergs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
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Dnr: KS 16-20

Marknadsföring
För 2016 finns 210 tkr budgeterade för marknadsföring. I den budgeten inryms 
diverse sponsring men också annan marknadsföring. 

Konsekvenser
Minskad sponsring under året och mindre marknadsföring skulle kunna få 
konsekvensen att Lekeberg tappar i attraktionskraft och får svårare att rekrytera 
medarbetare samt locka nya invånare. Slutsats

3 Slutsats
För att säkerställa kompetensöverföring och för att kunna möta de ökade behov av 
arbetsinsats och kompetens som föreligger föreslås att en kompetensväxling 
genomförs på tekniska avdelningen. 

Kommunstyrelseförvaltningen förordar att det finansieras genom kommunens 
oförutsedda medel.

Om det skulle bli aktuellt att lösa det inom befintlig ram bör förvaltningen få ett 
uppdrag att lösa kompetensväxlingen inom ram och att detaljerna kring hur det ska 
lösas överlämnas till förvaltningen. Ovan uppräknade alternativ är de alternativ som 
förvaltningen ser som mest realistiska i nuläget. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. omfördelar 303 000 kr från kontot för oförutsedda medel till teknik- och 
serviceavdelningen
2. tar med fininseringen för 2017 till Mål- och budgetberedningen.  

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Mats Turesson
Kommundirektör Handläggare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:15-15:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Peter Brändholm (Personalchef, tf kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §73

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund §65-67 §69-87 Håkan Söderman §68

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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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-04-04

Datum för överklagan 2016-04-05 till och med 2016-04-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§73 - Kompetensväxling VA-/gatuhandläggare vid teknik- och 
serviceavdelningen (KS 16-20)
Ärendebeskrivning
För att säkerställa att kompetens och erfarenheter kan överföras utan att tekniska avdelningens 
kompetens försämras bör en period av kompetensväxling genomföras där den nye medarbetaren får 
chansen att med tillräcklig kvalité överta ansvaret efter nuvarande VA-/gatuansvarige.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kostanden för detta tas från kommunstyrelsens 
oförutsedda 2016 och tas med i budgetarbetet för 2017.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. omfördelar 303 000 kr från kontot för oförutsedda medel till teknik- och serviceavdelningen
2. tar med fininseringen för 2017 till Mål- och budgetberedningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Astrid Söderquist (C) yrkar på att punkt 1 ändras till att kommunstyrelsen omfördelar 180 000 kronor 
från bygg- och miljönämndernas överskott 2015 till teknik- och serviceavdelningen.

Kjell Edlund (S) yrkar bifall till Astrid Söderquists (C) ändringsyrkande.

Propositionsordning

Ordförande tar först upp beslutspunkt 1 och ställer Astrid Söderquists (C) yrkande, om att punkt 
1 ändras till att kommunstyrelsen omfördelar 180 000 kronor från bygg- och miljönämndernas 
överskott 2015 till teknik- och serviceavdelningen, mot förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med Astrid Söderquists (C) ändringsyrkande.

Ordförande tar därefter upp beslutspunkt 2 och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i 
enlighet med förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen
1. omfördelar 180 000 kronor från bygg- och miljönämndernas överskott 2015 till teknik- och 
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

serviceavdelningen
2. tar med fininseringen för 2017 till Mål- och budgetberedningen.
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Tilldelningsbeslut i upphandling av VA-Fjugesta Slamavvattning

§81

KS 16-155
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Handling 6.1 

Sidantal 33 

 
 6.1 Administrativa föreskrifter 

 

 Fjugesta avloppsreningsverk, ny 
slamavvattningsutrustning 

 

 2016-01-25 
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 Dokument  

 

Sidnr 

 

AFA ALLMÄN ORIENTERING 3(33) 
Handläggare 

Alexandra Rixen 
Projektnamn Projektnr 

6.1 Administrativa föreskrifter 

 

1554097000 
Datum 

2016-01-25 
Status 

sdf 

Ändr.dat Bet 

Förfrågningsunderlag  - 
Kod Text 

 

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4755941  

AMA Beskrivningsverktyg  AB Svensk Byggtjänst 2012 

 

 

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

AFA ALLMÄN ORIENTERING 

Denna handling avser upphandling av en ny slamavvattningsutrustning på 
Fjugesta avloppsreningsverk. Upphandlingen omfattar rivning av befintlig 
utrustning samt leverans, installation och anslutning av ny utrustning till 
befintlig utrustning. En mer detaljerad beskrivning av ingående delar finns i 
handling "6.2 Teknisk beskrivning". 

AFA.1 Kontaktuppgifter 

AFA.12 Beställare 

Lekebergs kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
716 81 Fjugesta  

Organisationsnummer: 212000–2981 

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden 

Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden ska ställas till: 
Tiina Kluge 
E-post: tiina.kluge@orebro.se 
Tel: 019-21 19 43 

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 

Platsbesök före anbudslämning är obligatorisk. 

Beställarens kontakperson för visning av arbetsområdet är: 

Tiina Kluge 
E-post: tiina.kluge@orebro.se 
Tel: 019-21 19 43 

Tid för visning bokas via telefon senast fem (5) dagar i förväg. 

AFA.13 Projektörer 

Förfrågningsunderlag 

Sweco Environment 
Box 385 
651 09 Karlstad 
Kontakt: 
Alexandra Rixen, Telefon: 054 - 14 17 72, E-post: alexandra.rixen@sweco.se 
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Sidnr 

 

AFA ALLMÄN ORIENTERING 4(33) 
Handläggare 

Alexandra Rixen 
Projektnamn Projektnr 

6.1 Administrativa föreskrifter 

 

1554097000 
Datum 

2016-01-25 
Status 

sdf 

Ändr.dat Bet 

Förfrågningsunderlag  - 
Kod Text 

 

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4755941  

AMA Beskrivningsverktyg  AB Svensk Byggtjänst 2012 

 

AFA.15 Nätägare 

Nätägare - va: Lekebergs kommun 

Nätägare - el: Eon 

AFA.2 Orientering om objektet 

AFA.21 Översiktlig information om objektet 

Denna förfrågan avser rivning av befintlig slamavvattningsutrustning samt 
leverans och installation av ny slamavvattningsutrusning med kringutrustning 
inklusive el och styr på Fjugesta avloppsreningsverk. 

Utrustningen kommer att placeras i befintliga utrymmen. 

AFA.22 Objektets läge 

Fjugesta avloppsreningsverk ligger direkt öster om Fjugesta tätort på 
Tegelslagaregatan 5. 

 

AFA.3 Förkortningar 
E Entreprenör 

UE Underentreprenör 

B Beställare 
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 Dokument  

 

Sidnr 

 

AFA ALLMÄN ORIENTERING 5(33) 
Handläggare 

Alexandra Rixen 
Projektnamn Projektnr 

6.1 Administrativa föreskrifter 

 

1554097000 
Datum 

2016-01-25 
Status 

sdf 

Ändr.dat Bet 

Förfrågningsunderlag  - 
Kod Text 

 

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4755941  

AMA Beskrivningsverktyg  AB Svensk Byggtjänst 2012 

 

AFA.4 Begreppsförklaringar 

I dessa administrativa föreskrifter används nedanstående begrepp med 
angiven betydelse: 

Justera – Avslipa, finputsa eller rätta till detaljer till godtagbar funktion. 
Komplettera - Tillföra det som fattas för fullständigt utförande. 
Laga, lagning – återställa oskadat skick. 
Rivning - Material och utrustning rivs, sorteras och bortforslas. 
Demontage - Material och utrustning demonteras med försiktighet. Material 
och utrustning kan komma att återmonters. 
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 Dokument  

 

Sidnr 

 

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 6(33) 
Handläggare 

Alexandra Rixen 
Projektnamn Projektnr 

6.1 Administrativa föreskrifter 

 

1554097000 
Datum 

2016-01-25 
Status 

sdf 

Ändr.dat Bet 

Förfrågningsunderlag  - 
Kod Text 

 

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4755941  

AMA Beskrivningsverktyg  AB Svensk Byggtjänst 2012 

 

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 

För upphandlingen gäller "Lag om offentlig upphandling", SFS 2007:1091. 

Upphandlingen sker enligt reglerna under tröskelvärdet (se AFB.12). 

AFB.1 Former m m för upphandling 

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 

Entreprenadformen är totalentreprenad med funktionsansvar enligt ABT 06. 

I denna entreprenad ingår erforderlig el- och styranläggning för 
processutrustningen. 

AFB.14 Ersättningsform 

Ersättningsformen ska vara fast pris utan indexreglering. 

Lagstadgad mervärdeskatt skall redovisas separat. 

Anbudssumman och pris för optionen skall innefatta alla kostnader för resor 
och traktamenten avseende kontaktarbetena. 

AFB.15 Ersättning för anbudsgivning 

Ersättning utgår ej för anbudsgivning. 

AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande 

Förutsättning för att upphandlingen genomförs är att kommunstyrelsen beslutar 
om igångsättning. 

Upphandlingen kan komma att avbrytas om: 

• Kommunala beslut så föranleder 

• Inget anbud motsvarar ställda krav 

• Anbuden innefattar oacceptabla priser, eller på annat sätt är 
oförmånliga, i förhållande till anvisade medel 

• Upphandlingsunderlaget visar sig ha brister som innebär att 
upphandlingen ej kan fullföljas 

I dessa fall äger kommunen rätt att avbryta upphandlingen och samtliga anbud 
förkastas utan ersättning till anbudsgivarna. 
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Om upphandling avbryts kommer samtliga anbudsgivare att underrättas om 
detta. 

AFB.2 Förfrågningsunderlag 

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget liksom eventuella kompletterande förfrågningsunderlag 
under anbudstiden tillhandahålls endast i digital form via Opic 
(http://www.opic.com/). 

Anbudsgivare kan endast åberopa kompletterande upplysningar som 
beställaren lämnat skriftligt. 

Observera att om underlaget inhämtas i annan form eller från annan offentlig 
annonseringsplats än Opic, så tar inte beställaren ansvar för att intressenterna 
får samma information, eventuella kompletteringar eller svar på inkomna frågor 
som lagts ut av beställaren på Opic annonseringsplats. 

All utskrift av handlingar bekostas av anbudsgivaren. Förfrågningsunderlaget 
ska inte återställas. 

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 

 

 Handling Datum 

2 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning 
under AFD.111 i dessa administrativa föreskrifter. 

 

   

3 ABT 06 (bifogas inte)  

   

6 Förfrågningsunderlag  

6.1 Administrativa föreskrifter 2016-01-25 

6.1.1 Svarsblankett Upplysningar om företaget. 2016-01-12 

6.1.2 Anbudsformulär. 2016-01-20 

6.2 Rambeskrivning 2016-01-20 

6.3 Ritning R-53.1-001 2015-11-23 

6.4 Fotobilaga 2016-01-12 

6.5 LCC-Analys 2016-01-12 

 

Anbudsgivaren är skyldig att före anbuds avgivande kontrollera att samtliga 
handlingar i förfrågningsunderlaget enligt innehållsförteckning har levererats. 
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Anbudet på samtliga i entreprenaden ingående arbeten och leveranser ska 
anges på grundval av ovan angivna handlingar med randordning enligt ABT 06 
kap 1 § 3. 

AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag 

Om förfrågningsunderlag behöver förtydligas/kompletteras med anledning av 
frågor till den upphandlande myndigheten, eller av någon annan anledning, 
lämnas förtydligande/komplettering via Opic (http://www.opic.com/). 

Kompletteringar kommer senast att publiceras 6 dagar innan utgång av 
anbudstiden. 

AFB.25 Frågor under anbudstiden 

Eventuella frågor angående upphandlingen ställs senast 10 dagar före 
anbudstidens utgång via e-post till alexandra.rixen@sweco.se. 

Av likabehandlingsskäl kommer beställaren att redovisa frågor av allmänt 
intresse och lämna skriftliga svar till samtliga leverantörer genom att publicera 
svaren via Opic. Frågor kommer endast att besvaras skriftligen via Opic utan 
angivande av vem som ställt frågan. Publicering av svar på frågor utförs på 
samma sätt som kompletteringar enligt AFB.23 ovan. Frågor besvaras endast 
på detta sätt. 

Observera att klagomål på förfrågningsunderlaget bör göras under 
anbudstiden. 

Anbudsgivaren är skyldig att själv hålla sig uppdaterad under anbudstiden. 

Kompletteringar kommer senast att publiceras 6 dagar innan utgång av 
anbudstiden, se AFB.23. 

AFB.3 Anbudsgivning 

Före anbudets avlämnande åligger det anbudsgivaren att noggrant förvissa sig 
om förhållanden, omständigheter och andra faktorer som kan inverka på 
entreprenadarbetenas bedrivande och kostnader härför, vilket även inkluderar 
att anbudsgivare själva kontrollera om nya uppgifter om upphandlingen har 
tillkommit på Opic, exempelvis frågor & svar, tillägg eller ändringar samt 
informationsmeddelanden. 

Anbudsgivaren äger rätt att, på egen bekostnad, utföra testkörningen/ 
pilotförsök och/eller ta ut slamprover för att fastställa slammets egenskaper. 

Anbudsgivaren ska vara beredd att presentera sitt anbud på plats vid anmodan 
från beställare. Ersättning för anbudspresentationen utgår ej. 

AFB.31 Anbuds form och innehåll 

Anbudet skall vara skriftligt på svenska, undertecknat av behörig person. 

Anbudet skall vara uppställt enligt förfrågningsunderlag med bilagor och 
innehålla de uppgifter som efterfrågas. I annat fall kan anbudet komma att 
förkastas. 
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Upplysningar om företaget skall lämnas på handling ”6.1.1 Svarsblankett”. 

Anbud skall innehålla en bekräftelse på att leverantören godtar samtliga villkor 
och skallkrav. Detta görs genom att fylla i handling ”6.1.2 Anbudsformulär”, 
anbudsgivaren förväntas använda anbudsformulär. 

Anbud som innehåller ändringar, förbehåll eller tillägg till dessa avtalsvillkor 
kan komma att förkastas. 

Eventuella avvikelser från i förfrågningsunderlaget angivna funktionskrav skall 
tydligt redovisas i anbudet. Alternativ skall vara prissatta. 

Det är valfritt att lämna anbud på optionen, ny torrpolymerutrustning. Optionen 
ingår EJ i utvärderingskriterier av övrigt anbud. 

Det är väsentligt att anbudet innehåller all i förfrågningsunderlaget efterfrågad 
information. Anbud, som inte innehåller efterfrågad information, kan komma att 
förkastas. Eventuella broschyrer eller hänvisning till hemsida anses inte som 
ett tillräckligt svar. 

Uppgifter i anbud 

 Ifylld svarsblankett (handling 6.1.1). 

 Ifyllt anbudsformulär (handling 6.1.2). 

 Ifyllt LCC-analys (handling 6.5). 

Pris 

 Anbudssumma i svenska kronor (SEK), exklusive mervärdesskatt. 

 Fiktiv Äta enligt handling 6.1.2. 

 Pris på option (ny torrpolymerutrustning, valfritt att lämna anbud). 

Tekniska data 

 Redovisning av tekniska data enligt ”6.2 Teknisk beskrivning”. Fabrikat och 
typ av material skall anges i anbud. 

Referenser 

 Minst 3 referenser för företaget, max 8 år gamla, som gäller objekt som 
berört liknande entreprenader. Kontaktperson för referensprojekten ska 
redovisas med namn, befattning samt telefonnummer och e-post. 

 Tre referenser för offererad slamavvattningsutrustning, max 5 år gamla. 

Övriga uppgifter 

 Förslag på tidplan med leveranstider för ingående utrustning. 

 Av skattemyndigheten ifylld blankett "Begäran - Upplysning vid offentlig 
upphandling" (SKV 4820). 

 Redovisning av E:s kvalitets- och miljösystem. Saknas system skall detta 
anges. 

 Entreprenörens organisation. 
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AFB.311 Huvudanbud 

Anbud ska följa förfrågningsunderlaget. De åtaganden som finns angivna i 
detta förfrågningsunderlag ska ingå i entreprenaden, även om de ej 
uttryckligen anges i anbudet. 

AFB.313 Alternativa utföranden 

Alternativa utföranden är inte tillåtna. 

AFB.314 Kompletteringar till anbud 

Beställaren kan medge att anbudsgivare får rätta en uppenbar felskrivning eller 
felräkning eller annat uppenbart fel i anbudet. 

Beställaren kan också begära att ett anbud förtydligas och kompletteras om 
det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. 
Förtydliganden och kompletteringar ska bekräftas skriftligt. 

AFB.32 Anbudstidens utgång 

Anbud ska vara beställaren tillhanda senast 2016-03-10. 

Anbudsgivaren svarar för att anbudet är inkommit i rätt tid. 

Observera att Lagen om offentlig upphandling inte medger att för sent 
inkommit anbud beaktas. Detta innebär att för sent inkommit anbud kommer att 
förkastas och tas ej upp till prövning. 

AFB.33 Anbuds giltighetstid 

Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i 60 dagar efter anbudstidens utgång. 

Om upphandlingen blir föremål för prövning eller om processen tar längre tid 
än planerat kan anbudets giltighet komma att förlängas med ytterligare sextio 
(60) dagar. Eventuell förlängning beslutas ensidigt av beställaren. 

AFB.34 Adressering 

Anbud och infordrade anbudskompletteringar lämnas skriftligt med digital kopia 
på USB till följande adress: 

Lekebergs kommun 
Teknik & Serviceavdelning 
716 81 Fjugesta 

Anbud skall märkas med ”Anbud VA - Fjugesta slamavvattning”. 

Observera att anbud ska vara undertecknat av för anbudsgivaren behörig 
företrädare. 

AFB.4 Anbudsöppning 

Anbudsöppning sker i enlighet med Lagen om offentlig upphandling 
(2007:1091). 
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AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud 

Med anbudsprövning avses såväl prövningen av anbudsgivaren 
(kvalificeringsfas) som prövningen av anbudet (tilldelningsfas). 

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 

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. 
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 om någon av 
uteslutningsgrunderna som anges i 10 kap 2 § LOU eller 11 kap 6 § LOU 
föreligger, under förutsättning att det har betydelse för uppdragets fullgörande. 
Beställaren kan komma att kontrollera att anbudsgivaren, inklusive i 
konsortium angiven deltagare, fullgjort sina åligganden 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, kan 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. 

AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet 

För prövning av anbudsgivare ställs krav på att förhållanden som anges i LOU 
15 kap 13 § inte föreligger. 

Beställaren kan komma att inhämta uppgifter om betalda skatter, med mera, 
från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, t.ex. att: 

• Anbudsgivaren är registrerad i aktiebolags-, handels- eller 
föreningsregistret. 
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• Anbudsgivaren är registrerad för redovisning och inbetalning av 
mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter, 
om registreringsskyldighet föreligger. 

• Att anbudsgivaren betalat föreskrivna skatter och sociala avgifter. 

Uppgifter kan också komma att inhämtas löpande under arbetets gång. 

Observera att för utländska anbudsgivare ställs motsvarande krav. Dessa ska 
till sitt anbud bifoga utdrag ur officiellt register eller annan likvärdig handling 
från behöriga myndigheter i det egna landet enligt följande: 

• Att 10 kap. 6 § LOU enligt ovan föreligger. 

• Att registrering i yrkes- eller handelsregister föreligger. 

• Att anbudsgivaren betalat föreskrivna skatter och sociala avgifter. 

AFB.52 Prövning av anbudsgivares lämplighet 

Anbudsgivaren ska ha erfarenhet och kompetens för att kunna genomföra 
aktuell entreprenad. Detta ska styrkas genom referenser avseende minst 
3 liknande projekt med likvärdig omfattning och komplexitet, genomförda under 
de senaste 8 åren. Projekten ska ha utförts med för beställaren godkänt 
resultat avseende kvalitet, tidhållning, budget och uppdragsresultat, vilket 
anbudsgivaren ska intyga i anbud. Dessa uppgifter kan komma att verifieras. 

För respektive referensobjekt ska kortfattat nedanstående redovisas i handling 
”6.1.2 Anbudsformulär”: 

• Kort beskrivning av projektet, årtal för genomförande samt 
entreprenadens totalsumma. 

• Kontaktperson, namn, befattning, e-post, telefonnummer. 

Projekteringsledare ska ha erfarenhet och kompetens av liknande uppdrag. 
Detta ska redovisas med CV och referenser som bifogas anbudet. 

Platschef/arbetsledare ska ha erfarenhet och kompetens av liknande uppdrag. 
Detta ska redovisas med CV och referenser som bifogas anbudet. 

AFB.53 Prövning av anbud 

Beställaren kommer att anta det anbud som är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga. Utvärdering kommer att ske genom att följande kriterier kommer 
att prövas: 

1. LCC + fiktiv ÄTA 

2. Erfarenhet och referenser 

3. Utrustning 

Viktning av ovanstående parametrar utförs enligt nedanstående tabell. 

 

1 LCC + fiktiv ÄTA 60 % 

2 Erfarenhet och referenser 20 % 

3 Utrustning 20 % 

Page 95 of 492



 Dokument  

 

Sidnr 

 

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 13(33) 
Handläggare 

Alexandra Rixen 
Projektnamn Projektnr 

6.1 Administrativa föreskrifter 

 

1554097000 
Datum 

2016-01-25 
Status 

sdf 

Ändr.dat Bet 

Förfrågningsunderlag  - 
Kod Text 

 

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4755941  

AMA Beskrivningsverktyg  AB Svensk Byggtjänst 2012 

 

Anbudet utvärderas enligt följande modell: 

LCC och fiktiv ÄTA adderas och viktas enligt tabell ovan. Lägsta summan av 
de kvalificerade anbuden för de två ingående kostnaderna erhåller 5 poäng, 
övriga erhåller poäng linjärt i förhållande till lägsta anbud. 

Den fiktiva ÄTAn består av tillkommande materialkostnader på 100 000 kr 
samt 50 timmar arbete, varav 40 timmar för rörmontör och 10 timmar för 
platschef/arbetschef. Entreprenören får redovisa påslaget på 
materialkostnader samt kostnader för 50 timmar arbete enligt handling ”6.1.2 
Anbudsformulär”. 

Entreprenörens erfarenhet av liknande entreprenader viktats enligt tabell 
nedan. Entreprenörens erfarenhet av liknande entreprenader (leverans och 
installationer av slamavvattningsutrustning på ett kommunalt 
avloppsreningsverk) bedöms med avseende på fungerande anläggningar i drift 
under de senaste 5 åren. Minst en referens ska lämnas, maximalt 5 referenser 
poängsättas. Fler än 5 referenser ger inga extra poäng. Kontroll av referenser 
kan komma att göras. 

 

Antal godkända 
anläggningar 

Poäng 

3 3 

4 4 

5 5 

 

Den offererade utrustningen utvärderas enligt handling ”6.2 Rambeskrivning”, 
där driftkostnader,service, teknik samt skötsel och underhåll ingår i 
bedömningen. 

Maximal möjliga totalpoäng för LCC + fiktiv ÄTA är 5 poäng. 

Maximal möjliga totalpoäng för erfarenhet och referenser är 5 poäng. 

Maximal möjliga totalpoäng för utrustning är 5 poäng. 

Vid viktning av poäng multipliceras totala poäng för varje område med faktorn 
enligt tabell ovan (60 % respektive 20 %) och summeras. Maximal möjliga 
totalpoäng för anbudet är 5 och den högsta poängen är det anbud som är 
totalekonomiskt mest fördelaktig. 

AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och 
anbud 

När beslut om entreprenör har fattats meddelas samtliga anbudsgivare 
skriftligen. 

Observera att tilldelningsbeslut inte är att anse som en accept av avgivet 
anbud. Förutsättningen för civilrättsligt bindande avtal är att ett skriftligt avtal 
(upphandlingskontrakt) är undertecknat av behöriga företrädare för samtliga 
parter. Fram till upphandlingens avslutande kan beslut att upphandlingen ska 
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rättas eller göras om ske. Upphandlingen är avslutad i och med att 
upphandlingskontrakt har undertecknats av samtliga parter eller att 
upphandlingen har avbrutits, enligt ovan. 

Avtalsspärr för denna upphandling är 10 dagar förutsatt att tilldelningsbesked 
kan skickas elektroniskt till samtliga anbudsgivare. 

AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar 

Under pågående upphandling råder fullständig sekretess. Det innebär att 
samtliga handlingar med undantag för förfrågningsunderlaget och till det 
hörande handlingar är sekretessbelagda till dess att tilldelningsbeslut har 
fattats och upphandlingen avslutats. 

Efter det att upphandlingen är avslutad kan anbudsgivare åberopa 
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). För att Beställaren ska kunna ta 
ställning till detta vid eventuell begäran om utlämnande av handlingar ska i det 
fall anbudsgivaren skriftligen i anbudet ange: 

• vad i handlingen som önskas sekretessbeläggas 

• vilken skada som kan komma uppstå i det fall uppgiften röjs 

Om entreprenören i sitt anbud ej framfört skäl till sekretessbeläggning samt 
uppgift om vilken skada som kan uppstå om uppgiften röjs förutsätter 
beställaren att entreprenören anser att grund för sekretess ej föreligger. 

Beställaren kommer att pröva anbudsgivarens begäran om sekretess utifrån 
bifogade uppgifter. Om beställaren har bedömt att grund för sekretess 
föreligger kan ändock handlingar komma att lämnas ut, detta då 
sekretessbeslut kan överklagas till domstol. Om Beställaren eller domstolen 
finner att förutsättningar för sekretess saknas och uppgifter i anbud således blir 
offentliga, har anbudsgivaren inte rätt till någon form av ersättning från 
Beställaren. 

AFB.56 Kontraktstecknande 

Kontraktsgenomgång kommer att göras innan beställningsskrivelse upprättas. 

Upphandlingskontrakt kommer att tecknas först efter att avtalsspärrtid har 
förflutit och under förutsättning att upphandlingen ej är föremål för 
överprövning. Upphandlingskontrakt kan komma ersättas av 
beställningsskrivelse. 
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AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 

För entreprenaden gäller allmänna bestämmelser för totalentreprenad, ABT 
06. 

AFD.1 Omfattning 

Entreprenaden omfattar huvudsakligen rivning av befintlig 
slamavvattningsutrustning samt leverans, installation och anslutning av ny 
slamavvattningsutrustning inklusive el och styr. 

Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. 

Alla erforderliga arbeten och leveranser för anläggningens iordningställande i 
fullt färdigt och driftduglig skick ingår i entreprenaden. 

Anbudsgivaren ska genom besök och genomgång på plats tillsammans med 
beställaren skaffa sig kännedom om arbetsområdet och göra sid underrättad 
om förhållanden som kan påverka anbudsgivningen. 

Underlåtenhet i detta avseende kommer inte att berättiga antagen entreprenör 
att ställa krav på tilläggsersättning för åtgärder, som vid besök på platsen 
kunnat förutses. 

Samtliga transporter, logi och traktamenten ingår i entreprenaden. 

AFD.11 Kontraktshandlingar 

Kontraktsgenomgång kommer att göras innan beställningsskrivelse upprättas. 

I kontraktshandlingar ingår förfrågningsunderlaget, eventuell komplettering av 
förfrågningsunderlaget, anbudet och betalningsplan. Handlingar kompletterar 
varandra. 

Som kontrakt gäller av beställaren upprättad beställningsskrivelse, 
undertecknad av båda parter. 

AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 eller ABT-U 07 

Ändring av bestämmelse i AB 04 finns införd(a) under följande kod(er) och 
rubrik(er): 

AFD.23 Äta arbeten ABT 06 kap. 2 §§ 3 och 9 

AFD.27 Underrättelser om avvikelser o d ABT 06 kap. 2 § 9 

AFD.62 Betalning ABT 06 kap. 6 § 15 

AFD.714 Garantibesiktning ABT 06 kap. 7 § 3 

AFD.9 Tvistelöstning ABT 06 kap. 9 § 1 

AFD.12 Arbetsområde 

AFD.121 Arbetsområdets gränser 

Arbetsområdets gränser överenskoms vid startmöte. 
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AFD.122 Syn före påbörjande av arbete 

Gemensam syn ska förrättas på utrymmen, där arbeten ska utföras samt 
intilliggande byggnader, etableringsytor samt tillfarts- och intransportvägar före 
entreprenadens påbörjande. 

Beställaren kallar till syn och betalar ersättning till syneförrättaren. 

Protokoll upprättas av beställaren och justeras av entreprenören. 

AFD.13 Förutsättningar 

Enligt ABT 06 1 kap. 7 § förutsätts att anbudsgivare före anbudslämning har 
skaffat sig den kännedom om arbetsområdet och andra förhållande av 
betydelse, som ska erhållas genom besök på platsen. Platsbesök ska göras 
innan anbud lämnas. 

Entreprenören är skyldig att följa de säkerhets- och brandföreskrifter som 
gäller eller kan kommer att utfärdas med anledning av entreprenaden. 

Anläggningen skall utformas i enlighet med gällande lagar och förordningar 
samt av myndigheter utfärdade föreskrifter och anvisningar. 

Uppställning av husvagnar inom området är ej tillåtet. 

Entreprenören ska planera och bedriva sina arbeten på sådant sett att 
påverkan på pågående verksamhet minimeras. 

Entreprenören ska planera och bedriva sina arbeten på sådant sett att 
kringboende och verksamheter i närområdet ej påverkas. 

Som norm för utförandet skall, där annat ej anges, gälla tillämpade föreskrifter i 
AMA Anläggning 13, AMA El 12, AMA VVS & Kyl 12 och AMA Hus 11. 

AFD.132 Arbetstider 

Arbeten får normalt pågå under vardagar mellan kl. 7 – 18 under förutsättning 
att buller från verksamheten begränsas så att det inte ger upphov till en högre 
ekvivalent ljudnivå vid bodstäder (vid fasad) än 60 dBA. Arbete under andra 
tider fordrar beställarens godkännande. 

AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid 
arbetsområdet 

Verksamhet vid avloppsreningsverket pågår under hela byggtiden. 

Arbetena ska bedrivas så att närboende liksom verksamheten i 
avloppsreningsverk störs i minsta möjliga utsträckning. 

Innan ingrepp utförs i befintliga anläggningar rådgörs med beställaren om 
lämpliga åtgärder och förfaringssätt. 

Befintliga anläggningsdelar som under entreprenadtiden skall vara i drift måste 
säkerställas med avseende på elförsörjning, tillgänglighet och drift. 
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AFD.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader 

Utrustning som demonteras/rivs skall vara elektriskt frånkopplade. Försiktighet 
skall iakttas vid arbete nära befintlig elanläggning. Beställarens godkännande 
krävs före urkoppling av anläggningsdelar. 

In- och omkopplingar av elinstallationer ska utföras vid tidpunkter som bestäms 
i samråd med beställaren senast en vecka i förväg. 

Entreprenören är skyldig att tillse att övriga byggnaders el-, tele-, VA- och 
värmeförsörjning ej störs av entreprenadarbeten. 

AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m 

Fjugesta avloppsreningsverk omfattar rening av avloppsvatten, vilket medför 
smitto-/föroreningsrisk. E ska följa de rutiner och föreskrifter som gäller vid 
arbete och vistelse i sådana lokaler. 

E ska tillse att egen och UE:s personal har tillräcklig infektionsskydd samt 
kunskaper för arbete i avloppsreningsverk. 

E ska verka för uppfyllande av Arbetsmiljölagens 3:e kapitel 6 § som god 
samarbetspartner på det gemensamma arbetsstället. 

E skall vidare verka för uppfyllandet av AFS 2009:2 "Arbetsplatsens 
utformning" samt vara medveten om särskilda risker på arbetsplatsen. 

E:s anställda samt underentreprenörer ska följa de rutiner som finns på 
anläggningen vad gäller larm och rutiner för låsning av dörrar mm. 

Entreprenören är skyldig att följa de säkerhets- och brandföreskrifter som 
gäller eller kan kommer att utfärdas med anledning av entreprenaden. 

AFD.15 Varor m m 

Demonterade varor ska förbli beställarens egendom. Demontage ingår i 
entreprenaden. För demontage se teknisk beskrivning. 

AFD.151 Varor från entreprenören 

För vara som ingår i maskinentreprenaden ska E snarast efter anfordran 
tillhandahålla byggvarudeklaration. Byggvarudeklaration ska innehålla 
redovisning av varans innehåll och miljöegenskaper. För kemiska produkter 
ska även säkerhetsdatablad eller varuinformationsblad tillhandahållas. 

AFD.157 Utbildning och support 

Utbildning av beställarens personal ska ingå enligt omfattning i handling "6.2 
Rambeskrivning". 

AFD.16 Tillstånd m m 

AFD.161 Tillstånd från myndigheter 

Entreprenören ansvarar för egen skyltning och erforderliga tillstånd. 
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AFD.17 Anmälningar 

AFD.171 Anmälningar till myndigheter 

Entreprenören ska lämna uppgifter till beställaren om förhandsanmälan (bilaga 
1 till AFS 1999:3) före etablering. 
Beställaren lämnar förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket. 

Om inte annat anges ansvarar entreprenören för de anmälningar till 
myndigheter som verksamheten kräver. 

AFD.172 Anmälningar till beställaren 

Vid inträffad olyckshändelse, som drabbat utomstående, ska beställaren 
omgående meddelas. Så snart som möjligt ska även skriftlig rapport med skiss 
och eventuella fotografier inlämnas till beställaren för kännedom. 

Beställaren ska tillställas kopia på de anmälningar som entreprenören ska göra 
till myndigheter och dylikt. 

Om entreprenören under arbetets gång upptäcker brister eller avvikelser 
mellan förutsättningar enligt förfrågningsunderlaget och verkligt förhållande ska 
anmälan till beställaren ske omgående för omprövning av åtgärd. 

Innan byggnadsdel, installationsdel e d görs oåtkomlig för besiktning eller 
kontroll genom påförande av överbyggnad, inbyggnad, igensättning, 
motfyllning e d ska beställaren underrättas så att syn kan ske. 

AFD.18 Författningar 

AFD.183 Ansvar för byggarbetsmiljö 

AFD.1831 Arbetsmiljöplan 

Entreprenören ska redovisa en arbetsmiljöplan för beställaren i god tid innan 
byggarbetsplatsen får etableras. Arbetsmiljöplanen ska hållas uppdaterad 
under entreprenadtiden. 

AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering 
(BAS-P) 

Namn på BAS-P ska anges i anbud. Kunskap ska styrkas i anbud genom 
diplom eller liknande bevis över godkänd kurs. 

AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 

E:s projektledare eller platschef/arbetsledare ska vara BAS-U. Namn på BAS-
U ska anges i anbud. Kunskap ska styrkas i anbud genom diplom eller 
liknande bevis över godkänd kurs. 
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AFD.185 CE-märkning av sammansatta maskinanläggningar 

AFD.1853 CE-märkning av maskinanläggning 

E ansvarar för att CE-märkning av varje maskin, apparat, elektrisk material mm 
utförs i enlighet med Maskindirektivet (2006/42/EC), överförd till svensk 
lagstiftning genom AFS 2008:3 Maskiner. 

För sin leverans skall entreprenören utföra och dokumentera en riskbedömning 
enligt SS-EN 1050 samt upprätta teknisk information enligt svenska 
författningar om CE-märkning. 

AFD.2 Utförande 

E får endast utföra beställningar av material och utföra arbete enligt ritningar 
och beskrivningar märkta BYGGHANDLING. Om E under arbetets gång har 
något enligt hans mening ur teknisk eller ekonomisk synpunkt 
ändamålsenligare förslag att framlägga beträffande val av 
materialkonstruktioner, arbetsmetoder e d än vad ritningar och övriga 
handlingar anger, skall beställarens skriftliga godkännande inhämtas innan 
alternativa arbetsutföranden, arbetsmetoder och material får tillämpas. 

AFD.21 Kvalitetsangivelser 

Beställaren förbehåller sig rätten att i varje särskilt fall, där likvärdiga varor får 
användas, själv bedöma vilka varor som är likvärdiga. Bedömningen baseras 
förutom på av entreprenör framtagna uppgifter även på beställarens egna 
utredningar beträffande bl.a. mått, utseende, kvalitetsnivå, driftsynpunkter och 
servicemöjlighet. E tillhandahåller vad B anser vara erforderliga 
beslutsunderlag för prövning av likvärdighet. 

Vid bedömning av likvärdigheten vad avser installationsapparatur, maskiner 
etc. kan möjligheten att erhålla reservdelar bli avgörande. 

Om byte av föreskrivit material eller vara föranleder ändringar eller 
kompletteringar av handlingar eller dylikt svarar E för de kostnader och 
ändringar som uppkommer härmed. 

AFD.22 Kvalitets- och miljöarbete 

AFD.221 Kvalitetsledning 

E ska ha ett kvalitetsledningssystem som följer SS-EN ISO 9001 eller ett eget 
system som i tillämpliga delar överensstämmer med SS-EN ISO 9001, 
anpassat till entreprenadens förutsättningar. 

AFD.222 Miljöledning 

E ska ha ett miljöledningssystem som följer SS-EN ISO 14001 eller ett eget 
system som i tillämpliga delar överensstämmer med SS-EN ISO 14001, 
anpassat till entreprenadens förutsättningar. 
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AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan 

Kvalitetsplan 

Entreprenören ska i kvalitetsplanen redovisa minst följande specifika 
kvalitetspåverkande aktiviteter: 

• Hantering av handlingar 

• Rutiner för egenkontroll och provning, inklusive dokumentation 
(provningar, relationshandlingar) 

• Rutiner för slutkontroll 

• Kvalitetspolicy för verksamheten 

• Hantering av avvikelser och förebyggande åtgärder för dessa 

• Namn på ansvarig/a 

Entreprenören ska vara beredd på att beställaren i senare skede kan komma 
att begära in dokumentation. 

Miljöplan 

Entreprenören ska i miljöplanen redovisa följande specifika miljöpåverkande 
aktiviteter: 

• Rutiner för inköp av varor och material med avseende på miljöaspekter 

• Miljöpolicy för verksamheten 

• Plan för källsortering och hantering av avfall 

• Hantering av avvikelser och förebyggande åtgärder för dessa 

• Namn på ansvarig/a 

Entreprenören ska vara beredd på att beställaren i senare skede kan komma 
att begära in dokumentation. 

AFD.23 ÄTA-arbeten 

Underrättelse om ÄTA-arbeten enligt ABT 06 kap 2 § 6 ska lämnas skriftligen. 

ÄTA-arbeten anses vara beordrat först när skriftlig beställning eller 
godkännande i justerat byggmötesprotokoll erhållits. 

Uppgift om arbetstid och materialåtgång ska föreläggas beställaren senast tre 
dagar efter att arbetsmomentet blivit utförd. 

Med ändring av ABT 06 kap. 2 § 3 gäller att skriftlighetskravet inte är uppfyllt 
genom att ritning eller annan handling, som innefattar ÄTA-arbeten, 
överlämnas till entreprenören. 

AFD.24 Tillhandahållande av handlingar 

Entreprenören ska tillhandahålla och svara för drift av projektnätverk. 

Beställaren ska ges tillgång till handlingar via projektnätverket. 

Entreprenören ska aktivt efterfråga de uppgifter som krävs för entreprenadens 
fullgörande och i god tid meddela beställaren när respektive uppgift behövs. 
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AFD.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren 
under entreprenadtiden 

Beställaren tillhandahåller alla ritningar, som ingår i förfrågningsunderlag, i 
dwg-format. Bygghandlingar tas fram av ME. Endast handling märkt 
"BYGGHANDLING" får ligga till grund för entreprenadens utförande. 

AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från 
entreprenören under entreprenadtiden 

Alla handlingar skall vara på svenska. 

Beställaren förbehåller sig rätten att granska av entreprenör upprättade 
ritningar under tio arbetsdagar, därefter kan montagestart tidigast ske. 
Beställarens granskning av handlingar tillhandahållna av entreprenören 
innebär ingen begränsning av entreprenörens funktionsansvar. 

E utför och bekostar de arbets- och tillverkningsritningar liksom 
materialspecifikationer som han anser sig behöva utöver 
förfrågningsunderlaget. 

E skall senast två veckor efter beställning till B överlämna följande handlingar: 

• Arbetsmiljöplan enligt AFD.1831. 

• Förslag till projektanpassad miljöplan enligt AFD.224. 

• Förslag till projektanpassad kvalitetsplan med egenkontroll enligt 
AFD.224. 

• Tidplan enligt AFD.41. 

• Försäkringsbevis enligt AFD.54. 

• Prestationsbunden betalningsplan AFD.622. 

• Säkerhet i form av bankgaranti enligt AFD.631. 

E skall senast 10 dagar före slutbesiktning till beställaren överlämna följande 
handlingar: 

• Dokumentation för CE-märkning enligt AFD.1853. 

• Varugarantier. 

• Godkänt protokoll från utförda provningar. 

• Undertecknad sammanställning av gjorda egenkontroller. 

• Relationsritningar och relationshandlingar. 

• Funktionsbeskrivning. 

• Drift- och skötselinstruktioner samt manualer för levererad utrustning. 

Alla handlingar till slutbesiktning skall överlämnas som 

• Digitalt i PDF-format läsbara i Acrobat Reader (gäller även ritningar). 

• Original i pappersformat med tre kopior insatta i pärmar. 

• Redigerbar format digitalt (Auto CAD 2000 eller senare och Microsoft 
2000 eller senare). 
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För övrig dokumentation som ska tillhandahållas, se teknisk beskrivning. 

All handling ska vara unik för den aktuella anläggningen. 

Samtliga av E tillhandahållna handlingar skall för granskning levereras i 
redigerbart originalformat samt PDF-format läsbara i Acrobat Reader. 

AFD.26 Information 

AFD.262 Beställarens informationsverksamhet 

All information och kontakt med massmedia, fastighetägare, boende och 
allmänhet ska ske genom beställaren. 

AFD.27 Underrättelser om avvikelser o d 

Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 10 ska lämnas skriftligen. 

AFD.28 Entreprenörens kontroll 

Entreprenören ska i god tid underrätta beställaren om tidpunkt för kontroller. 
Vid installationer, som inte kan kontrolleras vid den slutliga provningen med 
funktionskontrollen, ska vid lämpliga tillfällen kontroll genomföras. Beställaren 
ska ges möjlighet att närvara. 

Entreprenören ska kalla till provning med funktionskontroll, där beställaren 
kommer att delta och föra protokoll. 

AFD.3 Organisation 

AFD.31 Beställarens organisation 

AFD.311 Beställarens ombud 

Beställarens ombud under entreprenadtiden är: 
Eva Lindberg, kommundirektör 
Tel: 0585 – 487 00 
E-post: eva.lindberg@lekeberg.se 

AFD.312 Beställarens projektledare m fl 

Beställarens projektledare är: 

Sweco Environment AB 
Alexandra Rixen 
Tel: 054 – 14 17 72 
E-post: alexandra.rixen@sweco.se 

AFD.313 Beställarens kontrollant 

Kontrollant kommer att utses av B. 
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AFD.316 Beställarens informationsansvarige 

Beställarens ansvarige för kontakter med massmedia är: 
Ellinor Axelsson 
Tel: 0585 – 487 00 
E-post: ellinor.axelsson@lekeberg.se 

AFD.32 Entreprenörens organisation 

E ska i sitt anbud redovisa sin projektorganisation i form av projektledare, 
platschef/arbetsledare samt BAS-P och BAS-U. Rollen som BAS-U ska 
innehas av antigen projektledaren eller platschef. 

Anlitade underentreprenörer måste uppfylla sina lagenliga skyldigheter. E ska 
ange namn på eventuella underentreprenörer i anbud. 

E får ej byta ut föreslagen personal utan B:s godkännande. 

AFD.321 Entreprenörens ombud 

Uppgift om E:s ombud ska anges i anbudet. 

E:s ombud ska delta på startmötet. 

AFD.322 Entreprenörens projekteringsledare 

Uppgift om entreprenörens projekteringsledare ska anges i anbudet. 

AFD.323 Entreprenörens arbetschef, platschef m fl 

Uppgift om E:s arbetsledare/platschef ska anges i anbudet. I anbudet angiven 
person får inte bytas ut utan B:s medgivande. 

AFD.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige 

Uppgift om E:s kvalitetsansvarige ska anges i anbudet. 

AFD.325 Entreprenörens miljöansvarige 

Uppgift om E:s miljöansvarige ska anges i anbudet. 

AFD.33 Möten 

AFD.331 Startmöte 

Följande representanter ska närvara vid startmöte: 

• Beställarens projektledare och ombud 

• Entreprenörens projektledare, ombud och platschef 

Beställaren kallar till startmöte och ansvarar för protokoll. 

Följande ärenden kommer att tas upp vid startmöte: 

• Genomgång av kontraktshandlingar 

• Organisation 
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• Behöriga för andra än ombud 

• Former m m för informationsutbyte och samverkan 

• Rutiner för möte 

• Hantering för ÄTA-arbeten 

• Former för underrättelse 

• Former m m för besiktning 

AFD.332 Projekteringsmöten 

Minst ett projekteringsmöte för redovisning av projekteringsunderlag (ritningar, 
funktionsbeskrivningar m m) kommer att hållas inför byggstart. Plats meddelas 
vid beställning. 

AFD.333 Byggmöten 

Byggmöten beräknas hållas var 3:e vecka eller efter annat behov enl. B:s 
bedömning. B kallar till byggmöten och för protokoll. 

Vid alla byggmöten skall representant för E delta som är berättigad att fatta 
beslut. B avgör om eventuella UE skall delta vid byggmöten. 

AFD.34 Projekteringsledning, arbetsledning och anställda 

Entreprenören ska för allt arbete använda personal med god teknisk 
kompetens och yrkeskunnande. All personal ska kunna kommunicera på 
svenska i talform. 

Vid svetsarbeten ska kvalificerad personal användas. På beställarens 
anmodan ska entreprenören visa lämpligt intyg. 

Generellt, där heta arbeten utförs, ska entreprenören använda personal med 
utbildning för detta. Tillståndsansvarig ska utses och certifikat ska kunna 
uppvisas på anmodan. 

AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och 
närvaroredovisning, ID06 

Under hela entreprenadtiden gäller legitimationsplikt och närvaroredovisning 
enligt ID06 för samtliga som besöker eller visats inom arbetsområdet. 

AFD.35 Underentreprenörer 

Entreprenören ska vara beredd att vid förfrågan lämna uppgifter om tilltänkta 
underentreprenörer. 

Utbyte av angiven underentreprenör får inte ske utan beställarens skriftliga 
medgivande. I anbudet redovisade underentreprenörer är att betrakta som 
godkända såvida beställaren inte angett annat. 
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AFD.36 Beställarens kontroll 

Delar av entreprenaden som inte är tillgängliga vid slutbesiktning kommer att 
kontrolleras vid en förbesiktning. 

B har rätt att utföra röntgen och kontroll av svetsskarvar. 

B skall om han så önskar kunna kontrollera tillverkning som sker hos 
leverantör eller underleverantör. 

AFD.38 Dagbok 

Utöver det som anges i AMA AF 12 gäller att B ska ha tillgång till 
entreprenörens dagbok under hela kontraktstiden. Dagbok ska föras dagligen 
och ska fortlöpande delges beställaren. Till dagboken ska biläggas digitala 
fotografier som visar det som beskrivs i dagboken. Översiktsbilder ska tas 
minst en gång per vecka under entreprenadtiden. Dagbok ska föras digitalt. 
Dagboksanteckningar gäller inte som skriftlig underrättelse enligt ABT 04 kap 2 
§ 6. 

AFD.4 Tider 

AFD.41 Tidplan 

Detaljtidplan ska upprättas och redovisas för beställaren senast 2 veckor efter 
erhållen beställning. 

Avbrottstid för drift av avvattningsutrustning får maximalt vara 3 veckor (21 
dagar), dvs. mellan avstängning av befintlig utrustning och idrifttagning av ny 
utrustning får maximalt ligga 3 veckor. 

AFD.42 Igångsättningstid 

Entreprenören äger rätt att inom arbetsområdet påbörja kontraktsarbetena 
omgående efter kontraktsskrivning. 

AFD.45 Färdigställandetider 

Kontraktsarbetena i sin helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för 
slutbesiktning senast 2017-02-28. 

AFD.47 Garantitid 

AFD.471 Garantitid för entreprenaden 

Garantitiden enlig ABT 06 kap 4 § 7. 

AFD.472 Särskild varugaranti 

Bevis om särskilda varugarantier för slamavvattningsutrustningen ska 
överlåtas på beställaren i samband med garantibesiktning. 

I det fall varugarantier sträcker sig längre än garantitiden för entreprenaden 
skall sådana garantisedlar överlämnas till beställaren vid garantibesiktning. 
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AFD.5 Ansvar och avhjälpande 

AFD.51 Vite 

AFD.511 Vite vid försening 

Vid försenad färdigställande (se AFD.54) är beställaren att av entreprenören 
erhålla vite med ett belopp av 15 000 kr per påbörjat vecka, varmed 
färdigställandet av kontraktsarbetena i deras helhet blivit fördröjt. Maximalt vite, 
som kan utgå, är 75 000 kr. 

AFD.53 Ansvar mot tredje man 

AFD.54 Försäkringar 

Av försäkringsbevis ska framgå att E:s försäkringar minst motsvarar den 
basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för 
entreprenadverksamhet som framgår av bilaga 1 i AMA AF 07: 
"Försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning för allriskförsäkring och 
ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkringar enligt 5:22". 

Bevis om att förnyad försäkring finns ska överlämnas till beställaren en vecka 
före det försäkringen går ut. 

Kopia på försäkringsbrev skall överlämnas till beställaren senast 2 veckor efter 
beställning. 

AFD.541 Försäkringar under garantitiden 

Entreprenörens allrisk- och ansvarsförsäkring enligt AFD.54 skall gälla under 
hela garantitiden. 

AFD.543 Försäkring avseende befintlig egendom 

AFD.5431 Försäkring avseende byggherrens befintliga egendom 

Entreprenören skall teckna en s.k. ROT-försäkring i form av allriskförsäkring för 
skador på beställarens befintliga egendom. Försäkringsbeloppet skall vara 
minst 5 miljoner kronor. Självrisken ska vara högst 1 basbelopp. 
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AFD.55 Ansvar för brandskydd 

AFD.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten 

AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige 

AFD.57 Avhjälpande 

AFD.58 Ansvar efter garantitiden 

Väsentligt fel anses föreligga om kostnaderna för att avhjälpa felet eller en 
följdskada på grund av felet överstiger 100 000 kr. 

Flera fel av samma slag ska anses om ett fel. 

AFD.6 Ekonomi 

AFD.61 Ersättning 

Kontraktsumman utgör ersättning för alla de arbeten som enligt kontraktet 
ingår i entreprenaden. 

Arbeten, som utförs utan skriftlig avtal/beställning, anses ingå i 
kontraktsarbetena och berättigar ej entreprenören till extra ersättning. 

Ersättning erhålls enligt godkänd betalningsplan som vid behov skall anpassas 
till projektets färdigställandegrad. 

AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten 

Ersättning för ÄTA-arbeten ska utgå endast när arbetet är beordrat genom 
skriftlig beställning. 

Vid ÄTA-arbeten gäller följande ordning för ersättning: 

• Fast pris 

• Självkostnadsprincipen 

För varje ändring ska skriftlig överenskommelse om ändring och dess 
omfattning snarast träffas. 

Det åligger entreprenören att redovisa varje ÄTA kalkylmässigt för beställarens 
granskning och bedömning. 

AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 

Entreprenaden skall utföras till fast pris utan indexreglering. 

AFD.615 Slutavräkning 

AFD.62 Betalning 

Det innehållna beloppet är 10 % av entreprenadsumman, jämte 
mervärdesskatt på det innehållna beloppet. 
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Med ändring av ABT 06 kap. 6 § 15 utbetalas det innehållna beloppet under 
förutsättning att: 

• Entreprenaden har slutbesiktigats och godkänts. 

• Samtliga fel enligt besiktningsutlåtande åtgärdats och godkänts vid 
efterbesiktning. 

Betalning sker normalt en gång per månad, endast mot faktura och 30 dagar 
efter ankomstdatum. 

Ersättning för ÄTA-arbeten kan ske efter justerat och godkänt 
byggmötesprotokoll. 

AFD.622 Betalningsplan 

Betalningsplan ska upprättas av E enligt grunderna i ABT 06 kap 6 § 12, tredje 
stycket och ska godkännas av B. Ändring av färdigställandetider ska medföra 
motsvarande jämkning av betalningsplanen. 

Betalningsplan ska överlämnas till B senast två veckor efter beställning. 

AFD.623 Förskott 

Förskott beviljas inte. 

AFD.624 Fakturering 

Fakturering ske först när i betalningsplanen angivna arbeten och leveranser 
fullgjorts och godkänts. Faktura högst en gång per månad. 

Faktura utställs på: 

Lekebergs kommun 
Ekonomiavdelning 
716 81 Fjugesta 
Referensnummer: ZZ7320 

Kostnaderna för ÄTA-arbeten ska vara godkända av beställaren innan 
fakturering får ske. 

AFD.625 Dröjsmålsränta 

Föreskrifter om dröjsmålsränta enligt ABT 06 kapitel 6 § 18 tillämpas. 

AFD.63 Säkerhet 

AFD.631 Säkerhet till beställaren 

För de förpliktelser som E åtar sig genom entreprenadkontraktet skall säkerhet 
ställas, enligt ABT 06 kap 6 § 21, i form av bankgaranti. 
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AFD.7 Besiktning 

AFD.71 Entreprenadbesiktningar 

AFD.712 Förbesiktning 

Delar av entreprenaden, som inte är tillgängliga vid slutbesiktning, kan komma 
att kontrolleras vid en förbesiktning. 

Utförd förbesiktning innebär inte att beställaren tar på sig eller tar över något 
ansvar för installationen innan slutbesiktning är genomförd. 

Entreprenören ska underrätta beställaren om förbesiktning i god tid innan. 

AFD.713 Slutbesiktning 

Entreprenören ska skriftligen till beställaren senast 2 veckor innan 
färdigställandet ange det datum då entreprenaden i sin helhet är tillgänglig för 
slutbesiktning. B kallar till slutbesiktning. 

Fel, som antecknats vid tidigare utförda besiktningar och som inte avhjälps till 
slutbesiktningen, överförs till utlåtande över slutbesiktning. 

Förutsättning att slutbesiktning ska genomföras är att prestandaprov med 
funktionskontroll enligt handling ”6.2 Teknisk beskrivning maskin” utförts och 
att fel och brister i protokoll från provningen är åtgärdade. 

Entreprenören ska vid anmälan till slutbesiktning till beställaren överlämna 
följande handlingar: 

• Dokumentation för CE-märkning enligt AFD.185 och AFD.186 

• Varugarantier 

• Godkänt protokoll från utfärdade provningar 

• Undertecknad sammanställning av gjorda egenkontroller 

• Relationsritningar och relationshandlingar 

• Drift- och underhållsinstruktioner samt manualer för levererad utrustning 

• Underlag för energideklaration 

AFD.714 Garantibesiktning 

Garantibesiktning ska även genomföras två år efter entreprenadens 
godkännande. 
Efter att garantibesiktning verkställts äger beställaren rätt att påkalla ytterligare 
en garantibesiktning före utgången av den längsta garantitiden. 

Med ändring av ABT 06 kap 7 § 3 gäller: 
Anmälan om garantibesiktning ska göras skriftligen till beställare av 
entreprenören tidigast 8 veckor och senast 3 veckor föregarantitidens utgång. 
Om besiktningen försenas p.g.a. försenad anmälan förlängs garantitiden i 
motsvarande grad. 

E står för egna kostnader i samband med garantibesiktning. 
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AFD.716 Efterbesiktning 

Efterbesiktning kan komma att utföras. E står förkostnader för 
efterbesiktningen. 

AFD.718 Besiktningsman 

Besiktningsman utses av B. 

AFD.8 Hävning 

AFD.9 Tvistelösning 

Med ändring av ABT 06 kap. 9 § 1 ska tvist på grund av kontraktet avgöras av 
allmän svensk domstol och enligt svensk rätt. Eventuella tvistförhandlingar ska 
i första instans äga rum i domstol närmast B. 
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AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 

AFG.1 Etablering av arbetsplats 

Arbetsplatsområdets gränser genomgås på startmöte. 

AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel 

Placering av allmänna hjälpmedel ska ske efter samråd med beställaren. 

AFG.12 Bodar 

Placering av bodar görs i samråd med beställaren. 

Nyttjande av beställarens lokaler och personalutrymmen är ej tillåtet för 
entreprenörer. 

AFG.121 Personalbod och toalett 

Entreprenören står för personalbod och toalett för eget personal. 

AFG.124 Kontorsbod 

Entreprenören står för kontorsbod för eget personal. 

AFG.126 Förrådsbod 

Entreprenören står för förrådsbod för eget personal. 

AFG.14 Tillfällig el- och va-försörjning 

AFG.141 Tillfällig elförsörjning 

Beställaren står för elförsörjning för säkring upp till 32A. För säkringar över 32A 
ansvarar entreprenören. 

AFG.142 Tillfällig va-försörjning 

Beställaren tillhandahåller anslutningspunkt för tillfällig va-försörjning. 

AFG.16 Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla 

Entreprenören får inte utan tillstånd från beställaren uppsätta egna 
reklamskyltar. Entreprenören ansvarar för egen skyltning och erforderliga 
tillstånd härför. 
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AFG.3 Skydd m m 

AFG.31 Skydd av arbete och egendom m m 

AFG.311 Skydd av arbete 

AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt m m 

Befintliga ledningar vid arbetsområdet och angränsande ytor ska skyddas så 
långt som möjligt mot alla sorters åverkan. 

AFG.315 Skydd av egendom 

Till arbetsområdet angränsande ytor ska skyddas så långt som möjligt mot alla 
sorters åverkan. 

AFG.32 Skyddsanordningar 

AFG.34 Bullerskydd 

Kompressorer, tryckluftsverktyg och andra bullrande maskiner ska vara 
försedda med effektiv ljuddämpning. 

AFG.35 Dammskydd 

Entreprenören ska skydda omkringliggande utrustning och lokaler mot damm 
från eget arbete genom att damskydda och täcka vid egna dammalstrande 
arbeten under entreprenadtiden. 

AFG.4 Leverans, transport m m 

AFG.41 Leverans av varor till arbetsplatsen 

E ansvarar för mottagning och lossning av leverans av egna varor till 
arbetsplatsen. 

AFG.42 Lossning 

E ansvarar för lossning av leverans av egna varor till arbetsplatsen. 

AFG.43 Transport inom arbetsområdet 

AFG.431 Transportöppningar 

Intransport av utrustning ska ske genom befintliga dörrar med ca 2 300 mm 
passagemått. Entreprenören ska ta hänsyn till detta vid arbetsplanering och 
materialbeställning. 

Page 115 of 492



 Dokument  

 

Sidnr 

 

AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 33(33) 
Handläggare 

Alexandra Rixen 
Projektnamn Projektnr 

6.1 Administrativa föreskrifter 

 

1554097000 
Datum 

2016-01-25 
Status 

sdf 

Ändr.dat Bet 

Förfrågningsunderlag  - 
Kod Text 

 

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4755941  

AMA Beskrivningsverktyg  AB Svensk Byggtjänst 2012 

 

AFG.5 Arbetsställningar och montering 

AFG.51 Arbetsställningar 

E svarar för ställningar och anordningar för eget arbete. 

AFG.52 Montering 

AFG.6 Ursparning, håltagning, igensättning och tätning 

AFG.61 Ursparning och håltagning 

AFG.62 Igensättning och tätning 

Eventuell nödvändiga ursparningar och håltagningar ska åtgärdas och lagas 
och den ursprungliga beskaffenheten ska återställas. 

AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring m m 

AFG.82 Renhållning 

Entreprenören ska upprätta plan för hantering av avfall. 

Entreprenören ska källsortera avfall enligt den av entreprenören upprättade 
miljöplanen, se AFD.224. 

Entreprenören ska ombesörja renhållning av gata och väg till följd av 
byggtrafik. 

AFG.83 Städning och slutrengöring 

AFG.831 Städning 

Arbetsplatsen ska hållas rent. Avfall, restmaterial och liknande ska tas om 
hand direkt för att undvika risk att det hamnar i pumpar, ledningar eller andra 
maskiner. 

Vid arbete med vinkelslip eller annan skärande maskin ska det säkerställas att 
inga stänk hamnar på rostfria material som kan föranleda rostangrepp. Om så 
ske ska rostangrepp åtgärdas och materialet återställas. 

AFG.832 Slutrengöring 

Entreprenören svarar för slutrengöring av samtliga ytor inom sitt arbetsområde. 
All utrustning ska rengöras. Även utvändiga ytor städas. 

Efterlagning av färg på utrustning ska ske med originalfärg. 
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6.5 LCC-Analys
Slamavvattningsutrustning Fjugesta avloppsreningsverk
ENDAST GRÖNE FÄLT SKA FYLLA I AV ANBUDSGIVAREN. Övriga fält fåt inte ändras!

Leverantör:

Ek förutsättningar Internränta 2,4%
Ekonomisk Livslängd 33

Engångskostnad Offererad kontraktsumma enligt handling "6.1.2 Anbudsformulär"
Total engångskostnad 0

Rörliga kostnader Installerad effekt
Utnyttjad effekt
Effekt vid driftpunkt 0,0
Drifttimmar per år (52 veckor, 20 timmar/vecka) 1040
Pris 0,6
Årlig energikostnad 0

Tillsyn timmar/år
Tillsyn timkostnad 501
Tillsyn årkostnad 0

Av leverantören garanterad kostnad för reservdelar.
I medeltal under den tekniska livslängden.
Materialkostnader per år 0

Avskrivningskostnader per år 0

Sammanställning Årliga driftkostnader 0

Restvärde 1 000

Nuvärde av rörliga kostnad -457

Total LCC-kalkyl -457
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år

SEK Fylls i av leverantören

kW Fylls i av leverantören
Fylls i av leverantören

kW
SEK/kWh
SEK

h/år Fylls i av leverantören
SEK/h
SEK/år

SEK/år Fylls i av leverantören
SEK/år

SEK/år

SEK/år

SEK

SEK

SEK

Page 118 of 492



6.1.1 SVARSBLANKETT
2016-01-12

Upplysningar om företaget

Mottagande förvaltning Upphandlingens benämning: 

Lekebergs kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
716 81 Fjugesta

Ny slamavvattningsutrustning, Fjugesta 
avloppsreningsverk, Lekebergs kommun

Firmanamn

Besöksadress Telefonnummer

Postadress Telefaxnummer

Postnummer Ort Postgironummer

Företagsform (Sätt  X i tillämplig ruta)
Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Enskild firma Annan form  (Ange vilken)

Organisationsnummer (Saknas org.nr ange personnr) Tidpunkt för företagets bildande

Kontaktperson under anbudstiden 

Telefonnummer E-postadress

Postadress (Om annan än ovan) Postnummer Ort

Företagets huvudsakliga verksamhet

Referenser
Fylls i under handling ”6.1.2 Anbudsformulär”.

Antal anställda

Registrerad för mervärdeskatt Registrerad för arbetsgivaravgift
Ja Nej Ja Nej

Skatteslag
A-skatt F-skatt

Genom underskrift av denna blankett intygas att ovan Ort och datum

lämnade uppgifter är riktiga samt att
det inte finns anledning att utesluta leverantören från del- Namnunderskrift

tagande med hänvisning till LOU kapitel 10.

Namnförtydligande

Uppgifterna kan komma att kontrolleras.
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Protokoll 2016-04-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:15-15:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Peter Brändholm (Personalchef, tf kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §74

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund §65-67 §69-87 Håkan Söderman §68

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 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-04-04

Datum för överklagan 2016-04-05 till och med 2016-04-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§74 - Tilldelningsbeslut i upphandling VA-Fjugesta 
Slamavvattning (KS 16-155)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 Förfrågningsunderlag till anbud om slamavvattningsutrustning
 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag till upphandling slamavvattning
 Bilaga 2 till förfrågningsunderlag om upphandling slamavvattning

Page 3 of 3Page 122 of 492



Tilldelningsbeslut i upphandling av måltidstransport

§82

KS 16-82
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Lekebergs Kommun
Teknik- och Serviceavdelningen

Förfrågan
Måltidstransporter

Lekebergs kommun

1. Anbudsinbjudan på måltidstransporter

1.1 Anbudsföreskrifter

1.1.1 Bilagor
Bilaga 1 Rutter måltidstransporter
Bilaga 2 Adresser för måltidstransporter
Bilaga 3 Frågor till referent
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1.1.2 Inbjudan till anbudsgivning på måltidstransporter
Här med inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal på måltidstransporter till 
Lekebergs kommun.

Vi emotser ert anbud med intresse.

1.1.3 Upphandlingsobjekt
Lekebergs kommun har ca 7500 invånare, Fjugesta tätort dominerar med ca 2050 invånare. 
Övriga tätorter i kommunen är Mullhyttan och Hidinge/Lanna. Kommunen är under 
kommunstyrelsen organiserad i 2 nämnder. Antalet anställda i kommunen uppgår till ca 550 
personer. Måltidsverksamheten finns under teknik och serviceavdelningen som är organiserad 
under kommunstyrelsen. 

Lekebergs kommun har ca 22 enheter som serverar måltider och har behov av att till samtliga 
av dessa enheter transportera varm/kyld mat, färskvaror och specerier mellan kommunens 
centralkök och hidingekök till bl.a. mottagningskök, skolor, förskoleavdelningar, fritids och 
äldreboende. 

Anbudet avser även retur av värmeskåp, gallervagnar och tomma kantiner/lådor etc tillbaka till 
centralköket och hidingekök.

1.1.4 Upphandlande myndighet och volym
Upphandlande myndighet för denna upphandling är: Lekebergs kommun.
Organisationsnummer: 212 000 2981
Totalt beräknad volym: ca 635 000 SEK/år exkl.moms.
Angivna volymer är ungefärliga och ska inte betraktas som bindande.

1.1.5 Upphandlingsförfarande
Denna upphandling genomförs som förenklat förfarande enligt Lagen om offentlig upphandling, 
LOU kapitel 15, SFS 2007:1 091.

Upphandlande myndighet avser att teckna ramavtal med en leverantör.

Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling, varför det är av stor vikt att alla 
krav och villkor enligt detta förfrågningsunderlag följs och att bästa villkor lämnas i anbudet.

1.1.6 Upplysningar under anbudstiden
Handläggare för denna upphandling är:

Tf Måltidschef: Anna Brorsson, Lekebergs kommun

Adress:
Lekebergs kommun
Kommunhuset, Teknik och serviceavdelningen
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

Eventuella frågor angående denna upphandling ska ske skriftligt och besvaras av 
Tf måltidschef Anna Brorsson. 

e-post: anna.brorsson@lekeberg.se

1.1.7 Förtydligande och komplettering av förfrågningsunderlag
Om förfrågningsunderlaget behöver förtydligas/kompletteras med anledning av frågor till 
Lekebergs kommun, lämnas skriftligt svar senast 6 arbetsdagar före angiven sista anbudsdag 
till alla som begärt förfrågningsunderlaget. Skriftlig begäran om förtydligande/komplettering 
skall vara Lekebergs kommun tillhanda senast 10 arbetsdagar före anbudstidens utgång.

Anbudsgivare bör påtala eventuella fel eller oklarheter i anbudsunderlaget under anbudstiden.
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1.1.8 Uppgifter om anbudsgivaren och kontaktperson
I anbudet skall anges uppgifter om anbudsgivaren och anbudsgivarens kontaktperson, som 
svarar på eventuella frågor om denna upphandling.

Följande uppgifter ska ingå:
Företagets namn, Postadress, Telefon, Hemsida, e-post adress, organisationsnummer, 
bankgiro/plusgiro, kontaktperson inkl kontaktuppgifter, telefon och e-post adress.

1.1.9 Sekretess
Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt Lagen om offentlig upphandling 
och sekretess (SFS 2009:400) till dess upphandlingsbeslut fattats om leverantör eller 
upphandlingen på annat sätt avslutas.

1.1.10 Kommersiell sekretess
Uppgifter kan omfattas av sekretess även efter ovan nämnda tidpunkt. För kommersiell 
sekretess till skydd för en anbudsgivares uppgifter erfordras att uppgifterna avser affärs eller 
driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att 
anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

För det fall anbudsgivaren anser att de uppgifter som lämnat upphandlingsärende uppfyller vad 
som erfordras för kommersiell sekretess, kan anbudsgivaren skriftligen inkomma med begäran 
om sådan. 
Sådan begäran skall innehålla precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada som 
skulle åsamkas anbudsgivaren om uppgifterna röjs. Observera dock att uppgifterna som rör 
utvärderingen endast undantagsvis är sådan karaktär att de kan sekretessbeläggas av 
kommersiella skäl.

1.1.11  Obligatoriska krav och kommersiella krav
Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller ett antal obligatoriska skall krav, och 
kommersiella villkor. Förutsättningen för att ett anbud ska kunna prövas, utvärderas och antas 
är att dessa krav är uppfyllda. Anbud som inte uppfyller kraven, kommer att förkastas. Kraven 
avser såväl krav på anbudsgivaren som på efterfrågad tjänst.

1.1.12  Anbudets form och innehåll
Anbudet får ej lämnas med fax, e-post eller liknande elektronisk överföring, då sekretess ej 
kan garanteras under tiden som krav på sekretess finns. Dvs. fram till och med tidpunkt för 
tilldelningsbeslut.

Anbudet skall vara skriftligt på svenska och ska skickas per post i ett väl förseglat kuvert 
märkt ” Anbud måltidstransport” till:

Tf måltidschef: Anna Brorsson

Adress:
Lekebergs kommun
Kommunhuset, Teknik och serviceavdelningen
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

1.1.13  Rättelse och förtydligande av anbud
Lekebergs kommun kan medge att anbudsgivare får rätta en uppenbar felskrivning eller 
felräkning eller annat uppenbart fel i anbudet. 
Lekebergs kommun teknik och serviceavdelningen kan också begära att ett anbud förtydligas 
och kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. 
Förtydliganden och kompletteringar skall bekräftas skriftligt.

1.1.14  Registrering, skatter och avgifter
Anbudsgivare skall uppfylla i Sverige eller hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina 
registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Upphandlande myndighet kommer kontrollera 
att anbudsgivarna är registrerade hos Bolagsverket samt har betalt föreskrivna skatter och 
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sociala avgifter. Till anbudet behöver inte, utöver i de nedan specificerade fallen, bifogas några 
intyg från bolagsverk, skattemyndighet m.fl. om registrering och skatteskulder etc. 
Upphandlande myndighet kontrollerar dessa förhållanden via Skatteverket.
 
Anbud kan lämnas av aktiebolag under bildande. Aktiebolaget ska vara bildat senast inför 
avtalstecknande.  Till anbudet ska bifogas stiftelseurkund.
Utländska anbudsgivare skall bifoga intyg på att de är registrerade i bolagsregister eller 
motsvarande, samt att skatter och avgifter är betalda.

      Leverantör till upphandlande myndighet skall inneha F-skattsedel.
      Uppfyller anbudsgivaren ställda krav avseende sin registrerings, skatte- och  
      Avgiftsskyldigheter enligt ovan?

     (Ja/Nej svar) 

      Kravgräns: Ja

1.1.15  Anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning
Anbudsgivaren skall ha en stabil ekonomisk bas. Uppgift om årsomsättning skall anges i
anbudet. Senast fastställda årsredovisning kan komma att begäras av den upphandlande
myndigheten. 

Ange årsomsättning:

Uppfylls krav enligt ovan? 
(Ja/Nej svar)

Kravgräns: Ja

1.1.16  Anbudsgivarens tekniska förmåga och kapacitet
Antagen entreprenör skall ha erforderliga personella och tekniska resurser för uppdragets 
genomförande. Entreprenören skall också ha en sådan organisation, kapacitet och 
erfarenhet att denne kan förväntas kunna genomföra uppdraget. För att styrka detta skall 
anbudsgivaren ange minst en referent på liknande uppdrag, ej äldre än tre år som är 
jämförbara med efterfrågad tjänst storleksmässigt. Uppdraget skall vara av liknande 
karaktär som i denna upphandling. De av anbudsgivare angiven referent kommer att 
tillsändas bifogat underlag för referenser. Upphandlande myndighet ansvarar för den 
korrespondensen, anbudsgivare ska inte inhämta underlaget från referenter. Svaren är 
kvalificerande för anbudsgivare, uppnås inte medelvärde 6 så kommer anbud inte anses 
kvalificerat för att utvärderas inte heller om svaret på enskild fråga understiger 3.
Lekebergs kommun kan komma att använda sig av egna referenser inom och utom 
kommunen om erfoderliga erfarenheter av anbudsgivare finns.

Ange personella resurser, kompetens och erfarenhet för att utföra uppdraget:
Har anbudsgivaren utfört liknande uppdrag tidigare? Ge en kort beskrivning, samt 
tidsperioder för uppdraget.
Referent och kontaktperson, telefonnummer, e-post adress hos denna.

Uppfylls krav enligt ovan?
(Ja/Nej svar)

Kravgräns: Ja

1.1.17  Uteslutande av entreprenör
En upphandlande myndighet skall utesluta en entreprenör från att delta i en offentlig 
upphandling, om myndigheten får kännedom om att entreprenören enligt en lagakraft 
vunnen dom är dömd för brott enligt LOU 10 kap 1§. (Deltagande i kriminell organisation, 
bestickning, bedrägeri eller penningtvätt.)
En entreprenör får uteslutas från att delta i en upphandling om entreprenören enligt LOU 10 
kap 2§ inte uppfyller kraven om ekonomisk stabilitet, laglydnad och professionalitet. 

Kontroll kan ske hos Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Härmed intygas att företaget är fri från hinder för deltagande enligt 
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LOU 10 kap 1§ och 2 §. 

(Ja/ Nej svar)

Kravgräns: Ja

1.1.18  Helt eller delat anbud
Anbud skall lämnas på hela uppdraget.

Anbud lämnas för hela uppdraget.
(Ja/Nej svar)

Kravgräns: Ja

1.1.19  Anbudspriser
Anbudspriser skall anges per år i svenska kronor (SEK) exkl. mervärdesskatt. Priserna skall 
inkludera allt kringarbete såsom lastning, lossning och retur av kantiner, värmeskåp, 
gallervagnar, boxar och annat emballage. Priset skallvara absolut lägsta nettopris, inklusive 
samtliga sidokostnader. Väntetidsersättning utgår inte. 

Priser har angivits i per år i SEK
(Ja/Nej svar)

Kravgräns: Ja

1.1.20  Anbudstidens utgång
Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas.

Anbud skall vara angiven adress tillhanda senast 2016-04-11

1.1.21  Anbudets giltighetstid
Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning förlängs anbudens giltighetstid fram 
till dess att ramavtal kan tecknas, dock i högst fyra månader efter angiven giltighetstid.

Anbudet skall vara bindande till och med 2016-10-31

Förlängning av anbudets giltighetstid accepteras enligt ovan
(Ja/Nej svar)

Kravgräns: Ja

1.1.22  Intervjuer
Kommunen kan komma att bjuda in anbudsgivare för intervju. Dessa tillfällen tjänar till att 
säkerställa att anbudsgivarens anbud uppfattats på ett korrekt sätt. Ersättning utgår inte 
för anbudsgivarens eventuella kostnader och utlägg i samband med detta.

1.1.23  Plats och tid för anbudsöppning
Lekebergs kommun
Teknik och serviceavdelningen
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

Vid anbudsöppningen deltar minst två tjänstemän från kommunen.

Datum för anbudsöppning 2016-04-12

1.1.24  Anbudsprövning
Efter anbudsöppningen sker prövning av anbuden.

Prövningen sker i två steg;
1. Kvalificering av anbudsgivare, obligatoriska krav på anbudet och efterfrågade 

tjänster.
2. Anbudsutvärdering.
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1.1.25 Utvärdering av anbud – utvärderingskriterier
Under förutsättning av att inkomna anbud uppfyller kvalificeringskraven kommer det 
anbud att antas som har det lägsta priset.
 

1.1.26 Avbrytande av upphandlingen
Om inget anbud motsvarar ställda krav eller om anbuden innefattar oacceptabla priser eller 
anbuden på annat sätt är oförmånliga kan upphandlingen avbrytas och samtliga anbud 
förkastas utan ersättning till anbudsgivarna. 

Om upphandlingen avbryts kommer samtliga anbudsgivare att underrättas om detta.

1.1.27 Underrättelse och beslut
Underrättelse om vilken anbudsgivare som tilldelats det aktuella uppdraget kommer att 
lämnas till alla anbudsgivare för den aktuella upphandlingen samt till alla andra som begär 
det. Tilldelningsbesked skickas per post.
Från det att underrättelse lämnats ut löper en tidsfrist om minst 10 dagar innan
Upphandlingskontrakt kan tecknas.

1.1.28 Upphandlingskontrakt
Upphandlingen avslutas med ett skriftligt avtal, med antagen entreprenör, som 
undertecknas av parterna. Avtalet baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag och 
antaget anbud. Avtal utväxlas i så god tid att överenskomna leveranstider kan hållas för 
den första leveransen.

2. Kravspecifikation

2.1 Uppdraget
2.1.1 Måltidstransporter

Upphandlingen omfattar dagliga transporter av varm och kyld mat med ca 1000 portioner 
fördelade på 10 förskolor, 3 fritids (endast under lov) 2 äldreboende, 2 mottagningskök, 
samt 1 gruppboende/Café och 2 dagcentraler.
Transport skall ske vardagar för skolor ca 178 dagar per år. 
För vissa förskolor gäller hela året, för vissa förskolor endast under sommaren, för 
äldreboenden gäller måndag till fredag för varm/kyld mat. Ingående förskolor, fritids, 
äldreboende och mottagningskök för upphandlingen redovisas i bifogad specifikation med 
ca tider för hämtning och servering samt volym med ca antal värmeskåp/gallervagn, antal 
dagar mm för upphandlingen. 

Vid storhelger är det något större volym än på vardagar, denna högre volym är inte 
kvantifierad i specifikationen. 

Under sommaren och vid skollov förändras transporterna från centralköket till skolor, 
förskolor, fritids och mottagningskök, inför denna förändring skall måltidschef eller 
teamledare meddela entreprenören i god tid. 

2.1.2 Transport av varm och kyld mat
Hämtning/avlämningsställen framgår av bilaga 1. Leverans samt ”pluggning” (vilket innebär 
anslutning till eluttag) i förekommande fall, av värmeskåp/box skall ske på anvisad plats 
innanför dörr i respektive förskola, fritids, äldreboende och mottagningskök av 
entreprenören. Hämtning och avlämningsställen för varm mat och varm/kyld mat 
framgår av bilaga 1 med tidsangivelser för tidigaste hämtning från centralkök, senast 
avlämning och uppskattad serveringstid på förskola, fritids, äldreboende och 
mottagningskök. Hämtning/avlämning av varm mat och varm mat/kyld mat sker i 
värmeskåp av modell:

Scanbox; mått (D) 760 X (B) 540 X (H) 1760 mm 
Scanbox; mått (D) 710 X (B) 470 X (H) 1460 mm
Scanbox; mått (D) 710 X (B) 480 X (H) 1030 mm
Scanbox; mått (D) 810 X (B) 540 x (H) 1430 mm

Hämtning/avlämning av livsmedelsprodukter (specerier) sker i gallervagn av modell:

Gallervagn; Kombivagn Flexi; mått HxBxD 1263, 435, 695mm 
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Gallervagn; (Skånemejeri); mått; HxBxD 888x430x 550mm

Hantering av mat i storhushåll styrs av livsmedelslagen vilket bl. a innebär vissa tidsramar 
för varmhållning, den varma maten måste hålla en temperatur av + 60 grader och den 
totala tiden för varmhållning får inte överstiga två (2) timmar. 

Hämtning av varm och kyld mat från centralköket till äldreboende Linden och Oxelgården 
skall ske 5 dagar per vecka, måndag till fredag kl.11.40.  Avlämning av matleverans skall 
ske senast kl 12.00.

2.2. Generella krav
2.2.1. Arbetets upplägg
För att klara uppdraget krävs flera fordon. Fordon som entreprenören använder i uppdraget
skall vara anpassade efter de olika enheterna och skall i de fall detta är nödvändigt vara
försedd med bakgavellift. Anbudsgivare förutsätts att på plats informera sig om de förutsättningar 
som finns för på och avlastning på respektive enhet.
Entreprenören förbinder sig att utföra måltidstransporter med fordon som klarar lastning,
transport och lossning av hjulförsedda värmeskåp, gallervagnar och boxar enligt villkor som anges 
i detta underlag.
Entreprenören förbinder sig att fordonet med tillhörande utrustning är komplett och i gott
skick samt uppfyller gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter samt av Miljö- och
Hälsoskyddsmyndighet och livsmedelslag angivna krav.
Enligt EG förordning 852/2004 med ändringar, skall fordon som används för transport av
livsmedel hållas rena och i gott skick för att skydda livsmedlen mot kontaminering och ska,
när det är nödvändigt, vara utformade och konstruerade på ett sådant sätt att erforderlig
rengöring och/eller desinficering är möjlig. Om fordon har använts för transport av annat än
livsmedel eller för transport av olika livsmedel ska de rengöras grundligt mellan transporterna
för att undvika risken för kontaminering. 
Förvaring av den färdiglagade maten sker i värmeskåp som tillhandahålls av
Lekebergs kommun. Värmeskåp och gallervagnar skall lastsäkras och det krävs stor försiktighet vid 
hanteringen vid lastning, transport och lossning.
Transport av färdiglagad mat skall ske i täckt skåp- eller lastbil, annat gods får inte medföras
utan särskilt tillstånd av kommunen. Lastutrymmet skall alltid hållas väl rengjort vid
livsmedelstransport.
Utrustning (kärl, kantiner, transportbox/värmeskåp, gallervagn etc.) skall tas i retur av 
entreprenören från samtliga förskolor, fritids, äldreboende och mottagningskök (föregående dags 
utrustning) och levereras åter till kommunens centralkök och Hidingekök. 
Uppfylls kravet på arbetets upplägg? 

(Ja/Nej svar)

Kravgräns: Ja

2.2.2. Service och support
Entreprenören skall se till att nödvändig utrustning för arbetets utförande genomgår den
service och support som krävs för tillräcklig funktionalitet.

Uppfylls kravet på service och support?

 (Ja/Nej svar)

Kravgräns: Ja

2.3. Miljökrav
2.3.1. Fordon
2.3.1.1. Allmänt
Fordonen skall vara besiktigade och godkända samt uppfylla de säkerhetskrav som krävs
med avseende på uppdragets art.

Kraven uppfylls?

 (Ja/Nej svar)

Kravgräns: Ja
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2.3.1.2. Fordon
Fordon under 3 500 kg
Fordon för utförande av uppdraget skall minst klara miljöklass Euro 5. 
Maximala utsläpp från fordon med bensin-, naturgas- eller gasoldrift enligt Euro 5
Kolmonoxid: 1 000 mg/km, Icke-metankolväten: 68 mg/km, Totalkolväten: 100
mg/km Kväveoxider: 60 mg/km.
Fordon som används för uppdraget skall drivas med diesel/bensin av miljöklass 1 (ett) eller 
miljömässigt bättre drivmedel. 

Förslag till verifikat
Uppgifter ur vägtrafikregistret och uppgifter från fordonstillverkare.

Kraven uppfylls?

(Ja/Nej svar)

Kravgräns: Ja

2.3.1.3. Däck 
Vid nyanskaffning skall däck vara fria från HA-oljor om sådana finns att tillgå för fordonet i fråga. 
Däck med lågt rullmotstånd skall väljas. Vid vinterväglag skall vinterdäck användas. Leverantören 
skall ha riktlinjer/rutiner för att säkerställa att däck har minst lagstadgat mönsterdjup, rätt 
lufttryck och inte är skadade. Uttjänta däck skall lämnas tillbaka till producenten.

Kraven uppfylls? 

(Ja/Nej svar)

Kravgräns: Ja

2.3.1.4. Service och underhåll
- Hydraulvätskor skall uppfylla krav och provningsmetoder enligt SS 15 54 34 där så är tekniskt 
möjligt. Mer information om godkända hydraulvätskor finns på:
www.sp.se/km/hydraul
- Smörjfetter skall uppfylla krav och provningsmetoder enligt SS 15 54 70 där så är tekniskt 
möjligt. Mer information om godkända smörjfetter finns på:
www.sp.se/km/grease
Vid osäkerhet har Lekebergs kommun rätt att utföra kontroller vilket t.ex. kan omfatta kontroll av 
inköpshandlingar eller provtagning. Om en tidigare godkänd olja tas bort från SP-listan får
denna olja användas under en övergångsperiod om 6 månader.
- Tvätt, rengöring och service av fordon och maskiner skall utföras på avsedd anläggning, om det 
är möjligt, med oljeavskiljare eller längre gående rening.
- Avfettning av fordon skall ske med medel som är lätt biologiskt nedbrytbara.
- Rengörings- och bilvårdsprodukter ska uppfylla tekniska kriterier för Svanen, Bra Miljöval eller 
motsvarande. Kriteriedokument finns att hämta på: http://www.svanen.nu och http://www.snf.se

Kraven uppfylls? 

(Ja/Nej svar)

Kravgräns: Ja

2.3.1.5. Fordonsförteckning
Låg bullernivå skall eftersträvas vid körning och lastning.
Entreprenören skall inför starten av entreprenaden och sedan årligen redovisa en förteckning
över samtliga fordon (även eventuella reservfordon) som ska användas för uppdraget.
Förteckningen ska ange registreringsnummer, årsmodell, lastningskapacitet, miljöklassning
och en beskrivning av hur fordonen ska användas/används. Eventuella ändringar under året ska 
meddelas upphandlande myndighet.
Fordon som bara används i reserv då ordinarie fordon inte kan användas behöver inte
uppfylla samtliga krav som ställs, utöver lagkrav. 

Page 131 of 492

http://www.snf.se/


2016-03-15

Reservfordon får endast användas under kortare tid, cirka en vecka. Under längre period då 
ordinarie fordon inte kan användas åligger det entreprenören att införskaffa fordon som uppfyller 
kraven för ordinarie fordon.

Ange förteckning över fordon som ska ingå i tjänsten.

(Fritextsvar)

Kraven uppfylls? 

(Ja/Nej svar)

Kravgräns: Ja

2.3.2. Miljö/Arbetsmiljö/Trafiksäkerhet
2.3.2.1. Allmänt
Entreprenören skall ha en god lokalorganisation som säkerställer en hög tillgänglighet.
Uppdraget skall utföras med tillförlitlighet och utan avbrott.

Kraven uppfylls?

 (Ja/Nej svar)

Kravgräns: Ja

2.3.2.2. Miljö
Miljöbelastningen i uppdraget ska vara så låg som möjligt. Miljöpolicy ska finnas och följas upp en 
gång per år. För att främja miljön skall följande krav gälla:
- Entreprenörens personal skall, i eller under det första avtalsåret och vid nyanställning under
det första anställningsåret, genomgå utbildning i sparsam körning. Utbildningen ska till
omfattning och innehåll motsvara utbildning i Eco Driving eller Heavy Eco Driving. Kunskapen ska 
fortlöpande upprätthållas genom information och fortbildning. 
-Tomgångskörning utan direkt samband med transportarbete får inte förekomma längre tid än en 
minut.
-Leverantören ska kvartalsvis redovisa drivmedelsåtgången och emissioner per kilometer och
 fordon, samt andel förnyelsebart respektive fossilt bränsle som förbrukas. Resultaten ska även 
åskådliggöras för förarna.
 -För undvikande av kallstarter med stora avgasutsläpp ska fordon under icke arbetstid vinter-
 tid vara uppställt i garage som håller en temperatur av minst +5 grader, eller vara försedd med 
motorvärmare.
-Produktvalsprincipen enligt Miljöbalkens bestämmelser ska tillämpas. Det innebär att
 Leverantören är skyldig att regelbundet följa upp och ta ställning till om kemiska produkter 
 och varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt och som används i 
 verksamheten, kan ersättas med andra som kan antas vara mindre farliga för människors hälsa 
och miljön. Prövningen enligt ovan ska dokumenteras och på begäran kunna visas upp.

Beskriv miljöarbetet. (Fritextsvar)

Kraven uppfylls?

 (Ja/Nej svar)

Kravgräns: Ja

2.3.2.3. Arbetsmiljö
Entreprenören ska bedriva ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med
Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1. 

Beskriv rutinerna för systematiskt arbetsmiljöarbete.
(Fritextsvar)

Kraven uppfylls?
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 (Ja/Nej svar)

Kravgräns: Ja

2.3.2.4. Trafiksäkerhet
Entreprenören ska bedriva ett aktivt trafiksäkerhetsarbete. Trafiksäkerhetspolicy samt
alkohol- och drogpolicy ska finnas och följas upp en gång per år.
För att öka trafiksäkerheten skall följande krav gälla:
- Entreprenören ska genomföra körkortskontroller genom utdrag ur körkortsregistret två
gånger per år för alla anställda som kör bil i tjänsten.
- Godkända bilbälten ska användas.
- Varningslykta med orangegult blinkande sken och varselkläder, typ CE-certifierad
reflexväst, ska användas vid stopp på eller invid trafikerad väg.
- Leverantören ska ha rutiner för att säkerställa att alkohol och droger inte förekommer i
samband med arbetet.

Beskriv trafiksäkerhetsarbetet. (Fritextsvar)

Kraven uppfylls? 

(Ja/Nej svar)

Kravgräns: Ja

3. Kommersiella villkor

3.1.1 Avtalsomfattning
Entreprenören åtar sig att till upphandlande myndighet, leverera måltidstransporttjänster i
enlighet med detta avtal samt med kravspecifikationer, kommersiella villkor och föreskrifter i
det förfrågningsunderlag som legat till grund för upphandlingen och enligt de villkor som framgår 
av antaget anbud.

3.1.2 Avtalsform
Detta är ett avtal som reglerar samtliga villkor för leverans av aktuell tjänst under perioden.

3.1.3 Avtalstid
Ramavtalet gäller under 2 år från avtalets ikraftträdande med option för den upphandlande
myndigheten om förlängning i upp till 1 år. Avtalstiden är 2016-07-01-2018-06-30.
Vid utnyttjande av denna option meddelar upphandlande myndighet senast 6 månader
innan om sin avsikt att utnyttja optionen samt den aktuella tidsperioden.

3.1.4. Utförande
Ingående tjänster i gällande avtal skall till utförande och kvalitet överensstämma med de
specifikationer som köparen fått i samband med att avtal slutits.

Trafiktillstånd för yrkesmässig trafik
Entreprenören skall, senast vid avtalstecknandet, ha giltigt trafiktillstånd meddelat av
Länsstyrelsen, övriga lagar och regler som äger tillämpning skall efterföljas. Eventuella
förändringar av entreprenörens trafiktillstånd under avtalsperioden skall ovillkorligen och
omgående, meddelas upphandlande myndigheten.
Entreprenören får inte vidta åtgärd som kan antas medföra åsidosättande av lag eller
kollektivavtal för arbetet eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom den
bransch som tjänsten avser, detsamma gäller för ev. underentreprenör som transportören
ämnar anlita, dock får inte underentreprenör användas utan godkännande från upphandlande
myndighet.

Det åligger Entreprenören att av denne anlitad personal skall följa gällande trafik- och
miljölagstiftning och de ordningsregler som tillämpas eller meddelas av kommunen.

Förändringar i utförande eller annat av betydelse för tjänsten skall i förväg meddelas köparen
och kan leda till förnyad prövning av avtalets giltighet.
Alternativt utförande godkännes inte utan särskilt medgivande från upphandlande
myndighet.
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Förare
Entreprenören ansvarar för att förare får de instruktioner som gäller för uppdragets
utförande. Förarens uppträdande skall vara korrekt och serviceinriktat. 
Förare skall ha yrkesförarkompetens. Entreprenören är skyldig att stänga av förare från vidare 
transportuppdrag som omfattas av avtalet om föraren dragit på sig upprepade påpekanden om 
brister i transportens utförande och/eller det personliga uppförandet och tillrättavisningar inte har 
lett till rättelse.

3.1.5. Upphandlingsvolym
Angivna volymer är ungefärliga och baseras på föregående års statistik. Skulle
upphandlande myndighetens avrop enligt detta avtal under- respektive överstiga beräknad
kvantitet skall detta inte betraktas som avtalsbrott från upphandlande myndighetens sida
utan entreprenören har att leverera det verkliga behovet.

3.1.6. Nya och ändrade tjänster
Nya eller ändrade transporter inom det upphandlade området kan efter köparens val ingå i
avtalet. Upphandlande myndigheten äger rätt att minska volymen av måltidstransporter
under avtalsperioden om övergång av måltidsproduktion till privat regi blir aktuell eller om
andra organisationsförändringar sker.

Kommunen äger rätt att ansluta fler enheter under avtalsperioden. Tillkommande uppdrag
beställs utifrån gällande avtalsvillkor av Tf måltidschef. 

Om transport vid något enstaka tillfälle inte skall ske meddelas leverantören detta 
ca en (1) vecka innan av teamledare/måltidschef. 

3.1.7. Priser
För leverans av tjänst enligt detta avtal gäller överenskomna priser. Avtalade priser ska vara
fasta till och med 2017-06-30.

Priset är fasta 12 månader efter avtalstecknande och gäller därefter tills vidare.
Priset är angivna netto i svenska kronor (SEK) exkl. mervärdeskatt.

3.1.8. Prisjustering
Vid eventuell prisjustering efter fastprisperiodens slut, får justering ske enligt SCB:s
arbetskostnadsindex för budbilsindex T95SÅ60, med juni 2016 som basmånad.
Priset kan justeras högst en gång per år och träder i kraft tidigast månaden efter att 
överenskommelse träffats. Begäran om prisjustering ska ske skriftligt.

De nya priserna kan efter godkännande av köparen träda i kraft månaden efter att
överenskommelse om nya priser träffats och leverantören tillställt köparen nya prislistor.
Därefter justeras priserna årligen enligt samma princip.

Retroaktiva prishöjningar godkänns inte.

Kan parterna inte enas om nya priser, upphör avtalet att gälla 3 månader efter det att
motparten översänt skriftligt besked om uppsägning, de senast överenskomna priserna skall
gälla under uppsägningstiden.

3.1.9. Leveranstid
Transport sker enligt överenskomna transportplaner. Transportbehoven är
5 dagar/vecka under tid då verksamheten är öppen. För äldreboenden som
har varm mat/kyld mat gäller transporter 5 dagar/vecka mån-fre i 52 veckor. Dagen innan  
storhelg tillkommer det en extra körning på eftermiddagen ca 14.00 till äldreomsorgen boenden 
från centralköket.

För vissa skolor gäller dock uppehåll under höstlov, jullov, sportlov, påsklov och sommarlov,
transporter krävs då till fritidshem och förskolor, transport skall ske under ca 40
veckor per år till skolor och ca 48 veckor till förskolor.
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3.1.10. Leveransvillkor
Transport skall ske från centralköket och Hidingeköket till anvisad plats som kan vara, lastkaj, eller 
entré. Transport skall ske samtliga dagar då verksamheten är öppen till varje enhet.

3.1.11. Leveransplatser
Inom kommunen finns ett antal mottagningsställen där maten skall lämnas, enheterna med 
adresser framgår av bilaga 2.
Förutom angivna leveransenheter förekommer tillfälliga behov av transporter.                     

3.1.12. Leveransförsening
Om uppdrag inte uppfylls inom överenskomna tidsramar och detta inte beror på
upphandlande myndigheten har denne rätt till ersättning för de extra kostnader som denna
drabbas av till följd av förseningen. Upphandlande myndigheten skall kunna styrka dessa
kostnader.

3.1.13. Fakturerings- och betalningsvillkor
Faktura skall ställas till Lekebergs kommun, Ekonomiavdelningen/Faktura, 716 81 Fjugesta, 
referenskod ZZ1360. Även eventuella påminnelser och krav skall sändas till samma
adress. Faktura ska skickas per månad och betalas i efterskott.
Om anledning till anmärkning på faktura eller utfört arbete inte föreligger, erläggs betalning
inom 30 dagar räknat från fakturadatum.
Fakturerings- och expeditionsavgifter godkänns inte.

3.1.14. Uppgifter på fakturan
Fakturan skall innehålla:
- inköps-, faktura- och leveransdatum, faktura- eller OCR-nummer, i klartext vad fakturan
avser, pris per månad alternativt per kvartal, brutto- samt momsbelopp.
- entreprenörens juridiska namn, adress, plus- eller bankgiro samt organisations-,
momsregistrerings- eller VAT-nummer, uppgift om utföraren innehar F-skattsedel.
- köparens juridiska namn, förvaltning, avdelning/enhet, adress samt referenskod max 10
tecken.

3.1.15. Uppgifter på fakturan - särskilt kontraktsvillkor
Följande krav behöver inte vara uppfyllt vid anbudslämning, men ska uppfyllas vid eventuellt
avtal (kontraktsvillkor). Kravet ska uppfyllas senast sex månader efter avtalsstart.
Leverantören ska redovisa följande uppgifter på fakturan:
- Fordonstyp
- Antal körda kilometer
- Bränsleslag
- Bränsleförbrukning (eventuellt uppskattat värde)
Uppgifterna kommer att användas vid uppföljning av kommunens klimatplan.

Kontraktsvillkor accepteras?

 (Ja/Nej svar)

Kravgräns: Ja

3.1.16. Dröjsmålsränta
Om köparen inte betalar faktura i rätt tid skall dröjsmålsränta utgå enligt räntelagens
bestämmelser, dock ej räntebelopp understigande 100 kr per för sent betald faktura.

3.1.17. Reklamation
Om fel eller kvalitetsavvikelser eller avvikelser från gällande miljökrav föreligger skall
upphandlande myndighet omgående, från det att avvikelsen uppdagats, reklamera
avvikelsen. Upphandlande myndighet äger rätt kräva fullgott arbete eller få motsvarande
avdrag på köpeskillingen. Betalning av faktura innebär inte att upphandlande myndighet
avstått från rätten att påtala avvikelser i utfört arbete.
Avhjälpande skall äga rum så snart det är möjligt efter reklamation eller vid tidpunkt som
parterna kommer överens om.
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3.1.18. Statistik
Entreprenören åtar sig att redovisa statistik om upphandlande myndighet kräver detta över utförda 
tjänster och totalsumma enligt anbudsförfrågan samt att redovisa antal körda mil och 
bränsleförbrukning. Statistiken skall i så fall gälla föregående kalenderår och ska vara i Excel-
format. Statistiken skall lämnas till Tf måltidschef.

3.1.19. Försäkring och skadestånd
Entreprenören skall under avtalsperioden vidmakthålla Trafik- ansvars- och
egendomsförsäkring samt andra för verksamheten erforderliga försäkringar som håller
kommunen skadeslös vid skada.
Entreprenören svarar i förhållande till kommunen för skadestånd som kommunen på grund
av vållande hos entreprenören eller personal som denne svarar för, som en följd av arbetets
utförande, kan komma att förpliktigas utge till tredje man.
Entreprenören ansvarar för skador på uppdragsgivarens egendom som en följd av arbetets
utförande.
Entreprenören är ansvarig för att eventuella underentreprenörer uppfyller samma krav.
På anmodan skall entreprenören tillställa upphandlande myndighet bevis om
försäkringsskydd.

3.1.20. Antidiskrimineringsklausul
Entreprenören skall vid utförande av den avtalade tjänsten i Sverige följa gällande
antidiskrimineringslagstiftning.
De lagar som avses är
- Lag om Diskrimineringsombudsmannen SFS 2008:568
- Diskrimineringslagen SFS 2008:567

3.1.21. Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig handling
undertecknad av behöriga företrädare för köparen och berörd entreprenör.

3.1.22. Handlingars inbördes ordning
Kontraktshandlingarna kompletterar varandra.
Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de,
om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning:
1. Skriftliga ändringar och tillägg till avtal
2. Avtal inkl bilagor
3. Eventuellt kompletterande förfrågningsunderlag
4. Förfrågningsunderlag med bilagor
5. Anbud
6. Allmänna bestämmelser

3.1.23. Överlåtelse av avtal/ägarskifte
Part får inte utan motpartens medgivande överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt
detta avtal på annan juridisk person.

3.1.24. Underentreprenör
Underentreprenör skall vara registrerad för mervärdesskatt och arbetsgivaravgift, inneha
F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och sociala avgifter.
Underentreprenör skall uppfylla samma krav inklusive miljökrav som huvudentreprenören.
Huvudentreprenören har det fulla ansvaret för uppdragets utförande.

3.1.25. Hävning
Vardera parten ska ha rätt att häva avtalet till nästa månadsskifte om motparten gör sig
skyldig till avtalsbrott och det inte är ringa, om motparten sätts i konkurs varvid
betalningsinställelse och inledande av ackordsförhandlingar jämställs med konkurs eller vid
händelser av force majeure karaktär.
Entreprenören skall vara registrerad för mervärdesskatt och arbetsgivaravgift, inneha
F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och sociala avgifter. Om det under
avtalstiden uppstår brister i detta avseende utgör det grund för hävning.
Köparen har också rätt att häva avtalet till nästa månadsskifte om kvalitetsbrister trots
påpekande inte åtgärdas eller om arbetet utförs på sådant sätt att samma kvalitetsbrister
trots påpekande upprepade gånger återkommer och dessa brister inte är ringa.
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3.1.26. Befrielsegrund (Force majeure)
Part är befriad från sina åtaganden om denne visar att det inträffat ett hinder utanför dennes
kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder
denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Beror dröjsmålet på någon som part anlitat för att helt eller delvis fullgöra köpet, är parten fri
från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt
första stycket. Detsamma gäller om dröjsmålet beror på en leverantör som säljaren har
anlitat eller någon annan i tidigare säljled.
För att part skall ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt ovan skall denne utan
dröjsmål underrätta motparten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande.
Part skall informera motparten om när fullgörelse beräknas kunna ske.

3.1.27. Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av ingångna överenskommelser, som inte kan lösas
genom förhandlingar mellan parterna, skall avgöras av svensk allmän domstol med
tillämpning av svensk rätt. Eventuella tvisteförhandlingar skall i första instans äga rum där
upphandlande myndighet svarar i tvistemål.

3.1.28. Underskrift
Anbudsgivaren skall acceptera samtliga villkor och krav.

Samtliga krav och villkor i kommersiella villkoren uppfylls och
accepteras!

 (Ja/Nej svar)

Kravgräns: Ja
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BILAGA 1 SPECIFIKATION MÅLTIDSTRANSPORTER 2016
OBS! Ca tider
Vid storhelger och lovdagar är det större volym av värmeskåp och gallervagnar än på vardagar och vanliga helger, denna högre volym är inte kvantifierad, vid dessa tillfällen skall  centrallköket i god tid meddela volym.

Retur åter
senast

Avgångstid
från

Centralkök
Avlämning
senast  kl

Tid för
servering

Antal
transp/veck

Centralkök
1;a TRANSPORT

VARM MAT 08.00 09.30 10.15 11.15 5

VARM MAT 08.00 09.30 10.15 11.15 5

VARM MAT 10.30 09.30 10.00 11.00 5

VARM MAT 10.30 09.30 10.15 11.15 5
VARM MAT PÅ LOV 10.30 09.30 10.15 11.15 2
2;a TRANSPORT

VARM MAT 08.00 11.00 11.15 11.45 5

VARM MAT 08.00 11.00 11.15 11.45 5

VARM MAT 08.00 11.00 11.45 12.00 5

VARM OCH KALL MAT 08.00 11.00 11.45 12.00 5

3;e TRANSPORT

VARM OCH KALL MAT 08.00 11.40 12.00 12.30 5

VARM OCH KALL MAT 08.00 11.40 12.00 12.30 5

VARM OCH KALL MAT 08.00 11.40 11.45 12.00 5

Hidingekök
1;a TRANSPORT

VARM MAT 10.30 09.30 09.45 11.15

VARM MAT 10.30 09.30 10.00 11.15

VARM MAT 10.30 09.30 10.00 11.15

VARM MAT 10.30 09.30 10.15 11.15

2;a Transport

VARM MAT 11.00 10.30 10.45 11.15

VARM MAT 11.00 10.30 10.45 11.15

VARM MAT 11.00 10.30 10.45 11.15

VARM MAT 11.00 10.30 10.45 11.15

Förändringar kommer att ske under 2017 och 2018
Ny förskola i Hidinge 2017
Nytt äldreboende i Fjugesta2018
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(Hämtning av Tomkärl/gallervagnar/kantiner från förskolor, fritids, mottagningskök och äldreboende ingår)

Enheter
Antal

port/dag

Antal
värmeskåp/

dag

Mängden
specerier

mm Antal veckor
Veckodag

värmeskåp
Veckodag
gallervagn

Fjugesta Tummeliten fsk 60 1 1 GALLERVAG 48 Mån-fre Mån-fre

Fjugesta Skattkistan fsk 43 1 1 GALLERVAG 48 Mån-fre Mån-fre

Mullhyttan skola (mottagningskök) 120 1 1 GALLERVAG 48 Mån-fre Mån-fre

Mullhyttans fsk 82 1 1 GALLERVAG 48 Mån-fre Mån-fre

Mullhyttan Tallbacken fritids 1 1 GALLERVAG 48 Mån-fre Mån-fre

Fjugesta Iv 7 1 1 GALLERVAG 48 Mån-fre Mån-fre

Fjugesta Språkintroduktionsprogrammet 23 1 1 GALLERVAG 48 Mån-fre Mån-fre

Fjugesta Rehab/Dagvård och L5 6 1 1 GALLERVAG 52 Mån-fre Mån-fre

Fjugesta Kastanjen/paviljongen 6 1 1 GALLERVAG 52 Mån-fre Mån-fre

Fjugesta Lindens Äldreboende 40 2 1 GALLERVAG 52 Mån-fre Mån-fre

Fjugesta Oxelgårdens Äldreboende 46 3 1 GALLERVAG 52 Mån-fre Mån-fre

Fjugesta Gläntan/GB Fyrklövern 15 1 1 GALLERVAG 40 Mån-fre Mån-fre

Fjugesta Äventyret 65 1 1 GALLERVAG 48 Mån-fre Mån-fre

Fjugesta Tulpanen skola 240 1 1 GALLERVAG 48 Mån-fre Mån-fre

Fjugesta Tulpanen fsk 43 1 1 GALLERVAG 48 Mån-fre Mån-fre

Fjugesta Växthuset fsk 60 1 1 GALLERVAG 48 Mån-fre Mån-fre

Hidinge Norrgården fsk 57 1 1 GALLERVAG 48 Mån-fre Mån-fre

Hidinge Sörgården fsk 56 1 1 GALLERVAG 48 Mån-fre Mån-fre

Lanna Tomtebo fsk 20 1 1 GALLERVAG 48 Mån-fre Mån-fre

Lanna Trollebo fsk 18 1 1  GALLERVAG 48 Mån-fre Mån-fre

Vid storhelger och lovdagar är det större volym av värmeskåp och gallervagnar än på vardagar och vanliga helger, denna högre volym är inte kvantifierad, vid dessa tillfällen skall  centrallköket i god tid meddela volym.
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BILAGA 2 ADRESSER TILL ENHETER MED MÅLTIDSTRANSPORTER 2016

ADRESSFÖRTECKNING FÖR LEKEBERGS KOMMUNS ENHETER SOM HAR MÅLTIDSTRANSPORTER 2016
Pos
nr ENHET ADRESS POSTNR TEL ENHET
1 Centralköket Letstigen 2 716 30 Fjugesta 0585-48833
2 Lindens äldreboende Letstigen 716 30 Fjugesta 0585-48771
3 Oxelgårdens äldreboende Bangatan 8 716 31 Fjugesta 0585-48881
4 Kastanjen Bangatan 10 716 31 Fjugesta 0585-48931
5 Hidinge skola Vretalund 719 93 Vintrosa 0585-48863
6 Tulpanens skola, fritids Furulidsgatan 2 71631 Fjugesta 0585-48794
7 Mullhyttans skola Tryggebodavägen 5 716 94 Mullhyttan 0585-48843
8 Gläntan/Linden Letstigen 71630 Fjugesta 0585-48850
9 Rehab/Linden Letstigen 71630 Fjugesta 0585-48779
10 Växhuset Berga Vändhakevägen 7 716 30 Fjugesta 0585-48918
11 Tummeliten Nygatan 11 716 30 Fjugesta 0585-48796
12 Tulpanens dagis Skolgatan 40 716 31 Fjugesta 0585-48791
13 Skattkistan Dammgatan 10 716 81 Fjugesta 0585-48808
14 Äppelgården fritids Vretalund 719 93 Vintrosa 0585-48864
15 Klubben fritids Vretalund 71993 Vintrosa 019-291637
16 Trollebo Korallvägen 1 719 93 Vintrosa 019-291601
17 Tomtebo Korallvägen 1 719 93Vintrosa 019-291514
18 Tallbackens fritids Tryggebodavägen 5 716 94 Mullhyttan 0585-48844
19 Hasselmusen, Mullvaden Mullhytteletstig 6 716 94 Mullhyttan 0585-48845
20 Iv Kyrkvägen 4 71630 Fjugesta
21 elev-språkintroduktionsprogrammet Kyrkvägen 4 71630 Fjugesta
22 Äventyret Bergavägen 40 716 31 Fjugesta 0585-48936
23 Nya förskolan 2017
24 Säbo 2018
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Fakturan skall sändas till:
Lekebergs kommun
Referenskod ZZ1361

Anna Brorsson
Ekonomiavdelningen

716 81 FJUGESTA

 

KONTAKTPERSON
Ester Rohden

Lena Gunnarsson
Kristina Fröjdh

Inger

Anders

Caroline
Marie Nyströmer

BILAGA 2 ADRESSER TILL ENHETER MED MÅLTIDSTRANSPORTER 2016

ADRESSFÖRTECKNING FÖR LEKEBERGS KOMMUNS ENHETER SOM HAR MÅLTIDSTRANSPORTER 2016
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FRÅGOR TILL REFERENTER 
 
 

3b9b8f0b-b949-4204-9787-98d38d8fa696.xls

Bilaga 3. Lekebergs kommun önskar att få nedanstående
frågor besvarade som en del av vår utvärdering av anbud på
Måltidstransporter
Referentens namn

Referentens telefonnummer

Referentens e-postadress
Referentens befattning
Företag som ska utvärderas

Hur bedömer Ni: Markera med siffra nedan lämpligt omdöme 0-10:
Företagets lyhördhet och förmåga att sätta sig in i er
organisations verkliga behov

0 5
Dåligt

Hur väl fungerar företagets  administrativa rutiner för
exempelvis, redovisning, fakturering, och återrapportering
med hänsyn till avtalat uppdrag

0 5
Dåligt

Företagets möjlighet att utföra uppdraget på det sätt och inom
den tid som avtalats

0 5
Dåligt

Förarnas kompetens, erfarenhet och serviceförmåga för att
utföra uppdraget

0 5
Dåligt

Företagets sätt att sköta uppdraget sammantaget
0 5
Dåligt

I vilken utsträckning skulle ni rekommendera företaget till
andra kunder. 0 5

Dåligt

Senast den 2016-04-08
e-postas svaret till anna.brorsson@lekeberg.se

eller skickas med vanlig post till Lekebergs kommun
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FRÅGOR TILL REFERENTER 
 
 

3b9b8f0b-b949-4204-9787-98d38d8fa696.xls

Kommunhuset, teknik & serviceavd Anna Brorsson
Bangatan 7,  716 81  Fjugesta

Tack för hjälpen!
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FRÅGOR TILL REFERENTER 
 
 

3b9b8f0b-b949-4204-9787-98d38d8fa696.xls

10
Utmärkt

10
Utmärkt

10
Utmärkt

10
Utmärkt

10
Utmärkt

10
Utmärkt

Markera med siffra nedan lämpligt omdöme 0-10:
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FRÅGOR TILL REFERENTER 
 
 

3b9b8f0b-b949-4204-9787-98d38d8fa696.xls

Kommunhuset, teknik & serviceavd Anna Brorsson
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Protokoll 2016-04-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:15-15:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Peter Brändholm (Personalchef, tf kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §75

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund §65-67 §69-87 Håkan Söderman §68

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 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-04-04

Datum för överklagan 2016-04-05 till och med 2016-04-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§75 - Tilldelningsbeslut i upphandling måltidstransport (KS 16-
82)
Ärendebeskrivning
Anbudsöppning sker den 12 april 2016.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 FFU Måltidstransport 2016-03-15
 Bilaga 1 Rutter måltidstransporter 2016-2018
 Bilaga 2 Adresser måltidstransporter 2016
 Bilaga 3 Frågor till referenter 2016-03-02
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Beviljande av fordringar samt amorteringsplan

§83

KS 15-443
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Tjänsteskrivelse 2016-03-31 1 (1)

Dnr: KS 15-443

Tjänsteskrivelse - Beviljande av fordringar samt 
amorteringsplan
   

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har en fordran på Vrethammaren AB på 1 196 902 kronor. 

Ekonomichef har i delegation att bevilja amorteringsplan upp till ett prisbasbelopp. 
För summa över detta beslutar kommunstyrelsen.

1 Bakgrund
Exploateringsavtal tecknades mellan Lekebergs kommun och Vrethammaren AB den 
7 maj 2010 avseende Hidinge-Lanna 4:28. Avtalet avsåg 16 nya hus.

2 Analys

2.1 Genomsyrande perspektiv
Inga negativa konsekvenser för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och hållbarhet, 
mångfald och integration. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Beslut om avbetalningsplan medför en minskning av kommunens fordringar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. en avbetalningsplan läggs upp på 10 år som en räntefri amorteringsplan
2. Lekebergs kommun fakturerar Vrethammaren AB 59 845 kronor två gånger per år, 
den 30 juni och den 31 december med första avbetalning 30 juni 2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2016-04-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:15-15:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Peter Brändholm (Personalchef, tf kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §76

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund §65-67 §69-87 Håkan Söderman §68

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 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-04-04

Datum för överklagan 2016-04-05 till och med 2016-04-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§76 - Beviljande av fordringar samt amorteringsplan (KS 15-443)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har en fordran på Vrethammaren AB på 1 196 902 kronor. 

Ekonomichef har i delegation att bevilja amorteringsplan upp till ett prisbasbelopp. För summa över 
detta beslutar kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. en avbetalningsplan läggs upp på 10 år som en räntefri amorteringsplan
2. Lekebergs kommun fakturerar Vrethammaren AB 59 845 kronor två gånger per år, den 30 juni och 
den 31 december med första avbetalning 30 juni 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beviljande av fordringar samt amorteringsplan
 Exploateringsavtal mellan Lekebergs kommun och Vrethammaren AB
 Tjänsteanteckning från möte mellan Lekebergs kommun och Vrethammaren AB, 2011-11-23
 Överenskommelse mellan Vrethammaren AB och Lekebergs kommun
 Karta över fastighet tillhörande exploateringsavtal
 Exploateringsavtal mellan Lekebergs kommun och Vrethammaren AB, 2010-05-07
 Korrespondens mellan Lekebergs kommun och Vrethammaren AB gällande 

exploateringsavtal, 2010-12-15
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Fördjupad översiktplan med anledning av ny järnväg Oslo-
Stockholm (Nobelbanan)

§84

KS 15-461
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Tjänsteskrivelse 2016-04-05 1 (2)

Dnr: KS 15-461

Tjänsteskrivelse - Fördjupad översiktsplan
   

Ärendebeskrivning
Syftet med den nya järnvägen är att restiden mellan Oslo och Stockholm ska minskas 
till under tre timmar. De nya spåret kommer även att ge möjlighet för regiontåg att 
trafikera. 

Lekebergs kommun har tillsammans med Örebro, Karlskoga, Degerfors och 
Kristinehamns kommuner genomfört en utredning om var det fysiskt skulle vara 
möjligt att i framtiden bygga en ny järnväg mellan Örebro och Kristinehamn, den 
järnvägssträckning som vid diskussioner genom åren vanligen benämnts Nobelbanan. 

1 Bakgrund
När utredningsarbetet nu är klart ska materialet genomgå sedvanlig demokratisk 
process där medborgarna får ta del av och framföra synpunkter på dess innehåll. 
Detta är tänkt att ske i formen av ett gemensamt tematiskt tillägg till berörda 
kommuners översiktsplaner alternativt en gemensam fördjupad översiktsplan. Det 
avgörande är att även den fortsatta processen sker gemensamt med berörda 
kommuner eftersom en järnvägssträckning måste bindas samman över kommun- och 
länsgränser.

2 Analys
Kommunstyrelseförvaltningen önskar därför få i uppdrag att, enligt 3 kap 23 § Plan 
och bygglagen, upprätta ett tematiskt tillägg till översiktsplanen alternativt en 
fördjupad översiktsplan för en möjlig framtida järnvägssträckning som bygger på det 
sträckningsförslag och den utredning som genomförts. Planarbetet ska ske i 
samarbete med övriga berörda kommuner och med syfte att utmynna i ett 
gemensamt förslag till tematiskt tillägg alternativt en gemensam fördjupad 
översiktsplan

2.1 Genomsyrande perspektiv
Att upprätta ett tematiskt tillägg alternativt fördjupa översiktsplan ger inte bara 
möjlighet för framtida järnvägssträckning. Det är även en förutsättning för övrig 
planering och utveckling av de områden i kommunen som berörs. Kommunen har 
stora behov av att utveckla Hidinge-Lanna, detta underlättas om en framtida 
järnvägssträckning finns i fastställda plandokument. En vetskap om att det i 
framtiden kommer en järnvägssträckning men samtidigt inte veta exakt var kommer 
att försvåra eller till och med hindra annan nödvändig utveckling i området. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för planarbetet tas inom ram för budgeterad kostnad i verksamhet Fysisk 
och teknisk planering. 
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Tjänsteskrivelse 2016-04-05 2 (2)

Dnr: KS 15-461

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. ger kommundirektören i uppdrag att upprätta ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen alternativt en fördjupad översiktsplan för en möjlig framtida 
järnvägssträckning som bygger på det sträckningsförslag och den utredning (Fase 2B) 
som genomförts.
2. beslutar planarbetet ska ske i samarbete med övriga berörda kommuner och med 
syfte att utmynna i ett gemensamt förslag till plandokument.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Mats Turesson
Kommundirektör Teknisk chef
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Protokoll 2016-04-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:15-15:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Peter Brändholm (Personalchef, tf kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Mats Turesson (Teknisk chef)
Anna Andréasson (Näringslivs- och utvecklingschef)

Protokollet innehåller paragraferna §77

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund §65-67 §69-87 Håkan Söderman §68

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 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-04-04

Datum för överklagan 2016-04-05 till och med 2016-04-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§77 - Fördjupad översiktsplan med anledning av byggnation av 
järnväg mellan Oslo- Stockholm (Nobelbanan) (KS 15-461)
Ärendebeskrivning
Syftet med den nya järnvägen är att restiden mellan Oslo och Stockholm ska minskas till under tre 
timmar. De nya spåret kommer även att ge möjlighet för regiontåg att trafikera. 

Lekebergs kommun har tillsammans med Örebro, Karlskoga, Degerfors och Kristinehamns kommuner 
genomfört en utredning om var det fysiskt skulle vara möjligt att i framtiden bygga en ny järnväg 
mellan Örebro och Kristinehamn, den järnvägssträckning som vid diskussioner genom åren vanligen 
benämnts Nobelbanan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. ger kommundirektören i uppdrag att upprätta ett tematiskt tillägg till översiktsplanen alternativt 
en fördjupad översiktsplan för en möjlig framtida järnvägssträckning som bygger på det 
sträckningsförslag och den utredning (Fase 2B) som genomförts.
2. beslutar planarbetet ska ske i samarbete med övriga berörda kommuner och med syfte att 
utmynna i ett gemensamt förslag till plandokument.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 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)

 Karlskoga KS § 42/2016 Nobelbanan - uppdrag att upprätta tematiskt tillägg till översiktsplan 
(TÖP alternativt fördjupad översiktplan (FÖP)
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Avsiktsförklaring mellan Lekebergs Kommun, Länsgården 
Fastigheter AB och Region Örebro Län avseende nyproduktion av 
särskilt boende för äldre (SÄBO) i Lekebergs Kommun

§85

KS 16-170
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Protokoll 2016-04-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:15-15:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Peter Brändholm (Personalchef, tf kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §78

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund §65-67 §69-87 Håkan Söderman §68

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 170 of 492



Protokoll 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-04-04

Datum för överklagan 2016-04-05 till och med 2016-04-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§78 - Avsiktsförklaring mellan Lekebergs kommun, Länsgården 
Fastigheter AB och Region Örebro län avseende nyproduktion av 
särskilt boende för äldre (SÄBO) i Lekebergs kommun (KS 16-
170)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.
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Rapportering från nämndernas uppföljning av de interna 
kontrollplanerna

§86

KS 16-8

   

Page 173 of 492



Tjänsteskrivelse 2016-04-05 1 (1)

Dnr: KS 16-8

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontroll 2015

   

Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna 
varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin 
verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7.

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

Redovisningarna från nämnderna visar på att arbetet med kommunens intern 
kontroll har tagit stora steg framåt och vid uppföljningarna har det inte hittats brister 
av den omfattning att kommunstyrelsen behöver agera.   

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollen i Lekebergs 
kommun. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2016-02-17

Sydnärkes IT-nämnd
Tid Plats
15:00-15:30 Sammanträdesrum Ekeby, Kumla kommun  

Övriga
Madeline Andersson (Kommunchef)
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Torbjörn Dybeck (Kommundirektör)
Harry Lundin (Kommunchef)
Rikard Olsson (Förvaltningschef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Inger Sundblad (Ekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §3

Ordförande _________________________________________________________________
Bo Rudolfsson

Justerare _________________________________________________________________
Andreas Svahn

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Caroline Dieker (M) (Askersunds kommun)
Michael Larsson (S) (Lekebergs kommun)
Therese Magnusson (S) (Laxå kommun)

Beslutande ledamöter
Bo Rudolfsson (KD) (ordförande) (Laxå 
kommun)
Wendla Thorstensson (C) (vice ordförande) 
(Lekebergs kommun)
Per Eriksson (S) (Askersunds kommun)
Andreas Svahn (S) (Hallsbergs kommun)
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Protokoll 2016-02-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Sydnärkes IT-nämnd
Sammanträdesdatum 2016-02-17

Datum för överklagan 2016-02-22 till och med 2016-03-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-02-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§3 - Uppföljning av intern kontroll 2015 - Sydnärkes IT-nämnd 
(Syd-IT 16-1)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes IT-förvaltning har i oktober 2015 antagit en intern kontrollplan för året. Under november, 
samma år, genomlystes ett antal punkter som redovisas i separat bilaga (Sydnärkes IT – 
Internkontroll nov2015). Kontrollpunkterna var enl. nedan:
- Kontroll av backupsystem
- Kontroll av inköp enligt avtal
- Kontroll av lösenordsbyte
- Kontroll av rapport för inkommande och lösta serviceärenden

Förslag till beslut
IT-nämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2015.

Beslut
IT-nämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2015.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontrollplan för 2015
 Uppföljning av intern kontroll 2015

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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1 Rapport för intern kontroll 2015
Sydnärkes IT-förvaltning har under 2015 års intern kontroll konstaterat att överlag så fungerar de flesta rutinerna väl inom förvaltningen. 

De brister som hittats är främst kring förvaltningens databackuper för vissa system. Arbetet med att åtgärda bristerna inleddes under 2015 och planeras att 
fördigställas under Q1-2016.  

Uppföljningen av mål och indikatorer förbättras under året och rapporteras nu i samband med varje prognosrapport, dvs tre gånger om året.   

2 Resultat av genomförd intern kontroll
Rutin/område
(hämtas från intern 
kontroll planen)

Kontrollmoment
(hämta från intern kontroll 
planen, vad är det som ska 
kontrolleras)

Genomförd kontroll
(beskrivning över hur kontrollen 
har genomförts och av vem) 

Slutsats/resultat
(vad blev resultatet och 
slutsatsen av kontrollen

Ev. förslag på åtgärder
(vad behöver ev. göras för att 
åtgärda bristen)

Administration
Uppföljning av politiskt 
fattade beslut

Följa upp verkställighet av 
beslut

Vid varje prognosrapport (tre 
stycken) har samtliga beslutade 
uppdrag från Sydnärkes IT-
nämnd redovisats till nämnden. 
Kontrollen och rapporteringen 
har förvaltningschefen ansvarat 
för. 

Resultat: Under 2015 har 
uppdrag och resultat redovisats 
till nämnden i samband med 
ordinarie nämndmöten.
Slutsats: Rutinen fungerar och 
följs.   

Inga nya åtgärder bedöms 
behövas 2016.  

Ekonomi
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Rutin/område
(hämtas från intern 
kontroll planen)

Kontrollmoment
(hämta från intern kontroll 
planen, vad är det som ska 
kontrolleras)

Genomförd kontroll
(beskrivning över hur kontrollen 
har genomförts och av vem) 

Slutsats/resultat
(vad blev resultatet och 
slutsatsen av kontrollen

Ev. förslag på åtgärder
(vad behöver ev. göras för att 
åtgärda bristen)

Beslutsattestförteckning Kontrollera att befintlig 
förteckning är aktuell.

Förvaltningschefen samlar hela 
förvaltningens attest-
förteckningar och utför kontroll 
av de samma. Kontrollen görs 
två gånger per år av 
kvalitetsansvarig.

Resultat: Attestförteckningen 
följs enligt gällande förordning.
Slutsats: Rutinen fungerar väl.

Inga nya åtgärder bedöms 
behövas 2016.

Inköp Inköp görs enligt avtal. Stickprov på inköpen görs 
månadsvis på slumpmässigt 
framtagna fakturor. Kontrollen 
utförs kvartalsvis av 
kvalitetsansvarig.

Resultat: Mindre inköp har skett 
utanför avtal, men inget av större 
dignitet.
Slutsats: Rutinen fungerar

-

Inköp Löpande inköp sker enligt 
fastställda rutiner

Kontrollen sker via stickprov och 
en gång per år av 
kvalitetsansvarig.

Resultat: Utan anmärkning
Slutsats: Rutinen fungerar
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Rutin/område
(hämtas från intern 
kontroll planen)

Kontrollmoment
(hämta från intern kontroll 
planen, vad är det som ska 
kontrolleras)

Genomförd kontroll
(beskrivning över hur kontrollen 
har genomförts och av vem) 

Slutsats/resultat
(vad blev resultatet och 
slutsatsen av kontrollen

Ev. förslag på åtgärder
(vad behöver ev. göras för att 
åtgärda bristen)

Leverantörsfakturor Beslutsattest skett av rätt 
person. Faktura får ej 
beslutsattesteras av 
samma person som 
fakturan referera till. 
Besluts- och 
mottagarattesten får ej 
vara samma person.

Stickprov på inköpen görs 
månadsvis på slumpmässigt 
framtagna fakturor. Kontrollen 
utförs månadsvis av 
kvalitetsansvarig.

Resultat: Utan anmärkning
Slutsats: Rutinen fungerar

Detta är numera digitaliserat 
och fakturasystemet tillåter inte 
att samma person både 
mottagnings- och 
beslutsattesterar.

Leverantörsfakturor Orsak och gäster finns med 
vid representation.

Stickprov på inköpen görs i 
samband med lönekörning. 
Kontrollen utförs kvartalsvis av 
löneavdelningen.

Resultat: Utan anmärkning
Slutsats: Rutinen fungerar

Investering Se till att investering är 
konterad korrekt.

Stickprov på inköpen görs 
2ggr/år i samband med delårs- 
och årsbokslut. Kontrollen 
utförs av kvalitetsansvarig.

Resultat: Utan anmärkning
Slutsats: Rutinen fungerar

Avtal Uppsägningstider bevakas. Avtal bevakas av respektive 
avdelning under året. Kontroller 
sker löpande av 
kvalitetsansvarig

Resultat: Ett fåtal avtal har ej 
förnyats vid utgång.
Slutsats: Rutinen har setts över 
och ny gemensam 
dokumentation har införts
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Rutin/område
(hämtas från intern 
kontroll planen)

Kontrollmoment
(hämta från intern kontroll 
planen, vad är det som ska 
kontrolleras)

Genomförd kontroll
(beskrivning över hur kontrollen 
har genomförts och av vem) 

Slutsats/resultat
(vad blev resultatet och 
slutsatsen av kontrollen

Ev. förslag på åtgärder
(vad behöver ev. göras för att 
åtgärda bristen)

Personal
LAS Att LAS-regler följs vid 

tjänstillsättning.
Stickprov i samband med att 
anställningsbevis upprättas.

Resultat: Utan anmärkning
Slutsats: Rutinen fungerar

Anställningsform Att personer anställs med 
rätt anställningsform.

Löpande kontroll i samband 
med att anställningsbevis 
upprättas.

Resultat: Utan anmärkning
Slutsats: Rutinen fungerar

Rehabilitering Att rehabiliteringsplan 
upprättas vid behov.

Uppföljning av pågående 
sjukskrivningar. Utförs av 
Rehabliteringshandläggare och 
återrapporteras till 
Förvaltningschef

Resultat: Utan anmärkning.
Slutsats: Rutinen fungerar

Mertidsjournal Att kommunen följer regler 
för mertidsarbete enligt 
ATL

Kontroll av mertidsjournal. Resultat: Utan anmärkning.
Slutsats: Rutinen fungerar

Rapporterad frånvaro i 
självservice

Vid vikarietillsättning följa 
upp att frånvaro är 
rapporterat

Kontroll av rapporterad 
frånvaro i förhållande till 
rapporterat vikariat.

Ej aktuellt under 2015

Verksamhet
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Rutin/område
(hämtas från intern 
kontroll planen)

Kontrollmoment
(hämta från intern kontroll 
planen, vad är det som ska 
kontrolleras)

Genomförd kontroll
(beskrivning över hur kontrollen 
har genomförts och av vem) 

Slutsats/resultat
(vad blev resultatet och 
slutsatsen av kontrollen

Ev. förslag på åtgärder
(vad behöver ev. göras för att 
åtgärda bristen)

Planera resurser i drift- 
och projektorganisation.

Gå igenom krav på resurser 
i projekt och support och 
stäm av med resursägare.

Servicedesk koordinator har 
tillsammans gått igenom 
projektplaneringen med 
huvudprojektledare månadsvis.

Resultat: Resurser är delvis 
överbokade.
Slutsats: Bättre resursplanering 
av resursägare

Ny organisationsstruktur 
kommer ta form under 2016 
som motverkar detta.

Planera underhåll Tillsammans med ansvariga 
för systemförvaltning och 
projekt planera när 
underhåll lämpligast kan 
genomföras och identifiera 
servicefönster.

Månadsvis planering av vilka 
planerade servicefönster som 
gäller och vad som ska åtgärdas.

Resultat: Stora brister i 
samordning mellan 
systemförvaltningen och 
verksamheten
Slutsats: Se över rutiner och 
planering

Ny förvaltningsmodell planeras 
införas under 2016

Planera och tilldela 
förändringsärenden.

Förändringsledare IT går 
igenom förändrings-
ärenden tillsammans med 
supportteamet.

Gå igenom kravspecifikation 
och föreslå lösning och vem 
som gör vad. Kontrollen utförs 
av Servicedesk koordinatorn en 
gång i månaden.

Resultat: Utan anmärkning.
Slutsats: Rutinen fungerar

IT-säkerhet lösenord Kontrollera att det är rätt 
person som beställer 
lösenordsbyte.

Kontrollen sker via stickprov en 
av kvalitetsansvarig.

Resultat: Utan anmärkning.
Slutsats: Rutinen fungerar, men 
är tidskrävande

Under 2016 se över rutinen och 
föreslå förbättringar.
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Rutin/område
(hämtas från intern 
kontroll planen)

Kontrollmoment
(hämta från intern kontroll 
planen, vad är det som ska 
kontrolleras)

Genomförd kontroll
(beskrivning över hur kontrollen 
har genomförts och av vem) 

Slutsats/resultat
(vad blev resultatet och 
slutsatsen av kontrollen

Ev. förslag på åtgärder
(vad behöver ev. göras för att 
åtgärda bristen)

Inventering av antal 
datorer och licenser

Avstämning mot gällande 
avtal och kontroll att 
riktlinjer följs.

Servicedesk koordinatorn kör 
script varje halvår för att samla 
in antal datorer som ingår i vårt 
ansvar. 

Resultat: Utan anmärkning.
Slutsats: Rutinen fungerar

IT-säkerhet behörighet i 
verksamhetssystem 
eller IT-stöd.

Kontrollera att rätt roller 
och personer har rätt 
behörighet enligt rutiner 
och fastställda 
behörighetslistor. 
Kontrollera att rutiner och 
metoder är uppdaterade 
enligt gällande beslut från 
Systemförvaltningen.

Servicedesk koordinatorn kör 
ett script i samband med 
årsbryt.

Resultat: Ej implementerad.
Slutsats: Rutinen fungerar ej

Inför rutin under 2016

Kontrollera 
backupsystem

Gå igenom backupjobben 
att de är aktuella och 
fungerar. Kör slumpvis test 
av backupjobb att det går 
att återställa från en given 
punkt.

Kontroll av systemens 
”Återställningsrutiner efter 
haveri”. Kontrollen utförs av 
kvalitetsansvarig kvartalsvis

Resultat: Stora brister i 
samordning inom system-
förvaltningen. 
Slutsats: Se över rutiner och 
planering av kontinuerliga tester.
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Rutin/område
(hämtas från intern 
kontroll planen)

Kontrollmoment
(hämta från intern kontroll 
planen, vad är det som ska 
kontrolleras)

Genomförd kontroll
(beskrivning över hur kontrollen 
har genomförts och av vem) 

Slutsats/resultat
(vad blev resultatet och 
slutsatsen av kontrollen

Ev. förslag på åtgärder
(vad behöver ev. göras för att 
åtgärda bristen)

IT-säkerhet attacker Gå igenom loggar, 
larmlistor. Kontrollera 
skyddssystem, skalskydd 
och andra lösningar om 
intrångsförsök gjorts.

Ansvarig för Datacenter kör 
script samt går igenom loggar 
kvartalsvis

Resultat: Utan anmärkning.
Slutsats: Rutinen fungerar

Dokumentera ärenden Säkerställ att ärenden är 
dokumenterade enligt våra 
interna rutiner och 
standarder.

Servicedesk koordinatorn gör 
stickprov om ärenden 
registreras korrekt och att dess 
lösning dokumenteras i 
ärendehanterings-systemet.

Resultat: Utan anmärkning.
Slutsats: Rutinen fungerar

Analysera utfall baserad 
på ärenden.

Kontrollera att rapporterna 
stämmer över tiden mot 
live data i ärende-
hanterings-systemet.

Kvalitetsansvarig går igenom 
utfallet i rapporter samt läget 
just nu i ärendekön och 
resurspool.

Resultat: Utan anmärkning.
Slutsats: Rutinen fungerar
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Tjänsteskrivelse 2016-02-09 1 (2)

Dnr: VON 15-213

Tjänsteskrivelse- Uppföljning av Internkontrollplan för 
Vård- och omsorgsnämnden 2015
   

Ärendebeskrivning
Internkontrollplan 2015 antogs av Vård- och omsorgsnämnden februari 2015. 
Kontrollplanen består av tre övergripande områden, vad som ska kontrolleras, vem 
som har kontrollansvar och hur det ska rapporteras. De tre områdena är 
patientsäkerhet, beslut och övrigt där avtal ingår. Varje år ska en uppföljning 
genomföras och redovisas till nämnden. 

1 Bakgrund
Enligt reglementet för internkontroll av verksamheten ska respektive nämnd 
fastställa en kontrollplan för varje budgetår.

2 Analys
I patientsäkerhetslagen tydliggörs vårdgivarens ansvar att bedriva ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande och förhindra vårdskada. 
Patientsäkerhetsberättelse ska upprättas senast 1 mars varje år och redovisas för 
nämnd. De olika delområdena i internkontrollplanen som avser patientsäkerhet 
kommer att redovisas i Patientsäkerhetsberättelsen.

Beslut
Alla biståndsbeslutbeslut på delegation har redovisats för VON:s arbetsutskott, 
liksom beslut om ekonomiskt bistånd.

Biståndsbeslut

764 beslut sammanlagt under 2015 – 732 bifall och 32 avslag

6 överklaganden, 2 överklaganden har omprövats (och har bifallits) och 4 har gått 
vidare till Förvaltningsrätten.

Beslut om ekonomiskt bistånd

1204 beslut sammanlagt under 2015 – 1008 bifall och 196 avslag

10 överklaganden, varav 3 har omprövats (och har bifallits) och 7 st. har gått vidare 
till Förvaltningsrätten.

Status för överklaganden som gått till Förvaltningsrätten

2 st. FR avslår överklagan

2 st. åter till socialtjänsten, 1 st. bifall och 1 st. avslag

1 st. bifall

2 st. är inte klara än
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Tjänsteskrivelse 2016-02-09 2 (2)

Dnr: VON 15-213

In/utflytt från särskilt boende enligt bistånd rapporteras till VONs au
Linden har haft 14 stycken utflyttningar och 12 inflyttningar 
Oxelgården har haft 13 utflyttningar och 12 inflyttningar

Bostadsanpassningar
Beslut om bostadsanpassningar är 72 stycken, alla ansökningar fick bifall.

Avtal
Ekonomiavdelningen ansvarar för övergripande avtal. Enhetschef ansvarar för 
specifika verksamhetsavtal.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen gällande uppföljning av 
Internkontrollplan 2015 för Vård- och omsorgsnämnden.

LEKEBERGS KOMMUN

Anneli Carlsson Ulrica Edlund
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-02-15

Vård- och omsorgsnämnden
Tid Plats
13:00-17:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta  

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

Protokollet innehåller paragraferna §12

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

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

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Eriksson (S)
Barbro Göransson (C) (ersättare)
Lennart M Pettersson (S) (ersättare)
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Protokoll 2016-02-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-02-15

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-02-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§12 - Uppföljning av intern kontrollplan 2015 för vård- och 
omsorgsnämnden (VON 15-213)
Ärendebeskrivning
Internkontrollplan 2015 antogs av Vård- och omsorgsnämnden februari 2015. Kontrollplanen består 
av tre övergripande områden, vad som ska kontrolleras, vem som har kontrollansvar och hur det ska 
rapporteras. De tre områdena är patientsäkerhet, beslut och övrigt där avtal ingår. Varje år ska en 
uppföljning genomföras och redovisas till nämnden.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen gällande uppföljning av Internkontrollplan 
2015 för Vård- och omsorgsnämnden.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen gällande uppföljning av Internkontrollplan 
2015 för Vård- och omsorgsnämnden.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen gällande uppföljning av Internkontrollplan 
2015 för Vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse- Uppföljning av Internkontrollplan för Vård- och omsorgsnämnden 2015
 Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden2015
 §14 Uppföljning av intern kontrollplan för vård- och omsorgsnämnden 2015

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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Protokoll 2016-01-26

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

Övriga
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (nämndsekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §8

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
Diana Olsén (C)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Fredrik Steckl (SD)
Eva Bonnevier (C) ersätter Linnéa Hägglöf (M)
Pia-Lotta Frohman (MP) ersätter Jonas Hansen 
(KD)
Brian Jensen (S) ersätter Anna Wiktorsson (S)
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Protokoll 2016-01-26

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-01-26

Datum för överklagan 2016-02-03 till och med 2016-03-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2016-01-26

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§8 - Uppföljning av intern kontrollplan 2015 (KUB 16-25)
Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden har gjort uppföljning av den interna kontrollplanen för 2015. 
Uppföljningen visar att det finns brister gällande bland annat anmälan av delegationsärenden, 
hantering av synpunkter och klagomål och egenkontroll enligt miljöbalken. 

Kultur- och bildningsförvaltningen har i och med uppföljningen dragit lärdomen att den interna 
kontrollplanen måste vara mer tydlig och innehålla bättre och tydligare kontrollmoment. 

Uppföljningen visar vikten av att kontrollplanen är förankrad i verksamheten och att det finns en 
organisation kring den interna kontrollen. Inom kultur- och bildningsförvaltningen pågår ett arbete 
med att se över det systematiska kvalitetsarbetet där den interna kontrollen är en viktig del.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2015.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag.

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2015.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontroll 2015
 Rapport för uppföljning av intern kontroll 2015

Expedieras till 
Ledningsgruppen kultur- och bildningsnämnden
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1 Rapport för intern kontroll 2015

1.1 Sammanfattning av årets kontroll

Kultur- och bildningsnämnden antog sin interna kontrollplan 25 augusti 2015. Uppföljningen visar att den interna kontrollen på vissa punkter fungerar 
bristfälligt. Bland dessa kan nämnas anmälan av delegationsärenden, hantering av synpunkter och klagomål och egenkontroll enligt miljöbalken. Några av 
kontrollmomenten i kultur- och bildningsnämndens interna kontrollplan för 2015 återfinns även i kommunstyrelsens interna kontrollplan. Det gäller rutin 
kring attestanter samt avtal.

Uppföljningen visar vikten av att ha en väl genomtänkt intern kontrollplan med tydliga rutiner att följa upp och kontrollmoment kring detta. Uppföljningen 
visar också vikten av att det finns en organisation kring den interna kontrollen det vill säga att kontrollplanen är förankrad i verksamheten och att arbetet 
görs kontinuerligt. 

Några av de kontrollmoment som fanns med i 2015 år kontrollplan har inför 2016 reviderats och ersatts med tydligare kontrollmoment. Arbetet med att 
förankra och informera kring den interna kontrollen kommer också förbättras under 2016. Sedan kultur- och bildningsnämndens interna kontrollplan antogs 
har förvaltningen påbörjat ett arbete med att se över det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen/nämnden.
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Resultat av genomförd intern kontroll

Rutin/område
(hämtas från intern 
kontroll planen)

Kontrollmoment
(hämta från intern kontroll 
planen, vad är det som ska 
kontrolleras)

Genomförd kontroll
(beskrivning över hur kontrollen 
har genomförts och av vem) 

Slutsats/resultat
(vad blev resultatet och 
slutsatsen av kontrollen

Ev. förslag på åtgärder
(vad behöver ev. göras för att 
åtgärda bristen)

Avtal Uppsägningstider bevakas 
löpande under året.

Ekonomiavdelningen gör 
löpande (varje månad) stickprov 
på alla inköp i kommunen. 
Utvalda poster granskas 
därefter av ekonomi-
avdelningen för att kontrollera 
att ramavtal efterföljs. Rapport 
sker till ekonomichef och 
revisorer. 

Resultat: Eftersom kontrollen 
sker för kommunen som helhet 
finns inga specifika siffror att 
redovisa för kultur- och bildning.  

Slutsats: Rutinen fungerar utifrån 
de avtal som tecknats och 
kontrollen ligger inom 
kommunstyrelsens ansvar.

Rutinen tas bort från kultur- och 
bildningsnämndens interna 
kontrollplan för 2016 då den 
finns i kommunstyrelsens 
kontrollplan. I intern 
kontrollplan 2016 har kultur- 
och bildningsnämnden lagt in 
en rutin att samtliga avtal som 
registreras i Platina läggs med 
en påminnelse som skickas till 
handläggare 3 månader innan 
avtalet löper ut.  

Uppföljning av 
politiskt fattade beslut

Följa upp verkställighet av 
beslut i samband med 
prognosrapporterna och 
delårsbokslutet (3 ggr/år) 
sammanställs alla politiskt 
fattade beslut.

I prognosrapport 3 redovisades 
att 12 politiskt fattade beslut 
som var under beredning eller 
ej påbörjade.

Resultat: Resultatet av 
genomgången har redovisats i 
prognosrapporterna. 

Slutsats: Rutinen fungerar. 

Inga åtgärder krävs.
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Rutin/område
(hämtas från intern 
kontroll planen)

Kontrollmoment
(hämta från intern kontroll 
planen, vad är det som ska 
kontrolleras)

Genomförd kontroll
(beskrivning över hur kontrollen 
har genomförts och av vem) 

Slutsats/resultat
(vad blev resultatet och 
slutsatsen av kontrollen

Ev. förslag på åtgärder
(vad behöver ev. göras för att 
åtgärda bristen)

Egenkontroll enligt 
miljöbalken

Att gällande föreskrifter följs 
och en årlig inspektion görs 1 
ggr/år av respektive chef.

Ingen egenkontroll har 
genomförts enligt intern 
kontrollplanen.

Resultat: Alla skolor och förskolor 
har inte en plan för arbetet med 
egenkontroll enligt miljöbalken. 
Miljöförvaltningen har under 
2015 genomfört kontroller enligt 
miljöbalken av samtliga skolor i 
kommunen samt 2 av 
kommunens förskolor.

Slutsats: Rutinen fungerar ej.

Samtliga verksamhetschefer 
behöver avsätta tid för att ta 
fram kontrollplaner och föra in 
dem i det systematiska 
kvalitetsarbetet.
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Rutin/område
(hämtas från intern 
kontroll planen)

Kontrollmoment
(hämta från intern kontroll 
planen, vad är det som ska 
kontrolleras)

Genomförd kontroll
(beskrivning över hur kontrollen 
har genomförts och av vem) 

Slutsats/resultat
(vad blev resultatet och 
slutsatsen av kontrollen

Ev. förslag på åtgärder
(vad behöver ev. göras för att 
åtgärda bristen)

Attestrutiner Att gällande rutiner följs, 
kontroll sker löpande under 
året.

Ekonomiavdelningen gör 
löpande (varje månad) en 
kontroll i då 
ekonomiavdelningen 
slumpmässigt väljer ut ett antal 
poster för hela kommunen. 
Rapport sker till ekonomichef 
och revisorer. 

Resultat: Eftersom kontrollen 
sker för kommunen som helhet 
finns inga specifika siffror att 
redovisa för kultur- och bildning, 
dock har inga anmärkningar av 
betydelse rapporterats.  

Slutsats: Rutinen fungerar men är 
inte nödvändig i kultur- och 
bildningsnämndens interna 
kontrollplan då den redan finns i 
kommunstyrelsens interna 
kontrollplan.

Page 196 of 492



5 (7)

Rutin/område
(hämtas från intern 
kontroll planen)

Kontrollmoment
(hämta från intern kontroll 
planen, vad är det som ska 
kontrolleras)

Genomförd kontroll
(beskrivning över hur kontrollen 
har genomförts och av vem) 

Slutsats/resultat
(vad blev resultatet och 
slutsatsen av kontrollen

Ev. förslag på åtgärder
(vad behöver ev. göras för att 
åtgärda bristen)

Delegation anmälan 
och rapportering

Att delegationsordning följs 
och beslut anmäls till nämnd

Utredningssekreterare 
sammanställer inför varje 
nämndmöte en lista på samtliga 
fattade delegationsbeslut som 
rapporterats in. 

Resultat: Alla inrapporterade 
delegationsbeslut anmäls till 
nämnden, men det är långt ifrån 
alla delegationsbeslut som tas i 
verksamheten anmäls. 

Slutsats: Rutinen fungerar 
bristfälligt. 

För att säkerställa att samtliga 
delegationsbeslut anmäls till 
nämnd finns rutinen med i den 
ny kontrollplanen för 2016. Här 
finns tydligare kontrollmoment 
då utredningssekreterare 
kontaktar ledningsgruppen 2 
ggr/år för att fånga in 
delegationsärenden. En viktig 
faktor för att förbättra antalet 
delegationsärenden som anmäls 
är bättre rutiner och 
information till verksamheterna. 
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Rutin/område
(hämtas från intern 
kontroll planen)

Kontrollmoment
(hämta från intern kontroll 
planen, vad är det som ska 
kontrolleras)

Genomförd kontroll
(beskrivning över hur kontrollen 
har genomförts och av vem) 

Slutsats/resultat
(vad blev resultatet och 
slutsatsen av kontrollen

Ev. förslag på åtgärder
(vad behöver ev. göras för att 
åtgärda bristen)

Rutiner för klagomål 
och synpunkter

Att beslutade rutiner följs 
och synpunkter och klagomål 
besvaras.

Inför varje nämndmöte 
redovisas inkomna synpunkter 
och klagomål till nämnden. 

Resultat: Alla inkomna och 
besvarade synpunkter/klagomål 
har rapporterats till nämnden. 
Det finns dock bister i att 
rapportera in och även skicka svar 
inom angiven tidsram.

Slutsats: Rutinen fungerar 
bristfälligt.

Åtgärder är införandet av sk. 
myndighetsbrevlådor, 
utbildning av tjänstepersoner i 
offentlighetslagstiftning samt 
förvaltningslagens 
serviceskyldighet. Dessutom har 
en Ärendehandbok 
sammanställts under hösten 
2015 där gällande lagstiftning, 
ansvarsfördelning samt tydliga 
instruktioner finns för 
registrering och diarieföring av 
inkommande och utgående e-
post däribland synpunkter och 
klagomål.

Rutiner för 
rapportering av 
trakasserier (elever)

Att beslutade rutiner följs Utredningssekreterare har inför 
varje nämndmöte stämt av med 
samtliga rektorer kring 
trakasserier och rapporterat till 
nämnd.

Resultat: Alla inkomna 
anmälningar har rapporterats till 
nämnden.
Slutsats: Rutinen fungerar.
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Rutin/område
(hämtas från intern 
kontroll planen)

Kontrollmoment
(hämta från intern kontroll 
planen, vad är det som ska 
kontrolleras)

Genomförd kontroll
(beskrivning över hur kontrollen 
har genomförts och av vem) 

Slutsats/resultat
(vad blev resultatet och 
slutsatsen av kontrollen

Ev. förslag på åtgärder
(vad behöver ev. göras för att 
åtgärda bristen)

Rutiner för 
rapportering av ogiltig 
frånvaro (elever)

Att beslutade rutiner följs Utredningssekreterare har inför 
varje nämndmöte stämt av med 
samtliga rektorer kring ogiltig 
frånvaro och rapporterat till 
nämnd.

Resultat: Alla inkomna 
anmälningar har rapporterats till 
nämnden.
Slutsats: Rutinen fungerar.

Rehabilitering Att rehabiliteringsplan 
upprättas vid behov

Uppföljning av sjukfrånvaro sker 
löpande. Formellt tas statistik 
fram varje kvartal men 
rehabiliteringshandläggare 
följer löpande sjukfrånvaron. 
Vid behov håller handläggaren 
möte med ansvarig chef och 
rehabiliteringsplan upprättas. 

Resultat: Rehabiliteringsplaner 
har upprättats vid behov, dock 
upptäcktes brister i kodningen av 
frånvaroorsak i systemet vilket 
försvårar möjligheten att urskilja 
vilken frånvaro som är 
sjukfrånvaro.
Slutsats: Rutinen fungerar delvis. 

Förbättringar gällande bättre 
kodning i systemet för att 
urskilja frånvaroorsak är infört 
och ger bättre förutsättningar 
för analys och åtgärder.
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Protokoll 2016-04-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:15-15:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Peter Brändholm (Personalchef, tf kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §79

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund §65-67 §69-87 Håkan Söderman §68

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 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-04-04

Datum för överklagan 2016-04-05 till och med 2016-04-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§79 - Rapportering från nämndernas uppföljning av de interna 
kontrollplanerna (KS 16-8)
Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för 
den interna kontrollen anges i KL 6:7.

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

Redovisningarna från nämnderna visar på att arbetet med kommunens intern kontroll har tagit stora 
steg framåt och vid uppföljningarna har det inte hittats brister av den omfattning att 
kommunstyrelsen behöver agera.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollen i Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 VON §12/2016 Uppföljning av intern kontrollplan 2015 för vård- och omsorgsnämnden
 VON Tjänsteskrivelse- Uppföljning av Internkontrollplan för Vård- och omsorgsnämnden 

2015
 SYD-IT Uppföljning av intern kontroll 2015
 Syd-IT §3/2016 Uppföljning av intern kontroll 2015 - Sydnärkes IT-nämnd
 Följebrev till KUB §8 - Uppföljning intern kontroll 2015
 Rapport för uppföljning av intern kontroll 2015 kultur- och bildningsnämnden
 KUB §8 - Uppföljning intern kontroll 2015
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Ersättningsberättigade sammanträden för revidering av 
bestämmelser om arvode

§87

KS 14-218
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Årsredovisning 2015 för Sahlfeldtska skolfonden

§88

KS 16-116
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Tjänsteskrivelse 2016-04-05 1 (1)

Dnr: KS 16-116

Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Sahlefeldtska 
Skolfonden 2015
   

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun förvaltar Stiftelsen Sahlefeldtska Skolfonden. 
Räkenskapssammanställning för stiftelsen har upprättats. De obligatoriska delarna i 
räkenskapssammanställningen är sammanställning av tillgångar och skulder vid årets 
början och slut samt specifikation av förändringen eget kapital. 
För att öka informationsvärdet har förvaltningsberättelse även upprättats. 

Den 19 maj 2015 beslutade Lekebergs kommun överlåta tillgångarna till Föreningen 
Kräcklingebygdens vänner, så utbetalning skedde 23 september 2015, då kontot i 
Sahlfeldtska skolfonden också avslutades.

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

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Inger Sundblad
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2016-04-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:15-15:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Bilock (Ekonomichef)
Peter Brändholm (Personalchef, tf kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §80

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund §65-67 §69-87 Håkan Söderman §68

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 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-04-04

Datum för överklagan 2016-04-05 till och med 2016-04-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§80 - Årsredovisning 2015 för Sahlfeldtska skolfonden (KS 16-
116)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun förvaltar Stiftelsen Sahlefeldtska Skolfonden. Räkenskapssammanställning för 
stiftelsen har upprättats. De obligatoriska delarna i räkenskapssammanställningen är 
sammanställning av tillgångar och skulder vid årets början och slut samt specifikation av 
förändringen eget kapital. 
För att öka informationsvärdet har förvaltningsberättelse även upprättats. 

Den 19 maj 2015 beslutade Lekebergs kommun överlåta tillgångarna till Föreningen 
Kräcklingebygdens vänner, så utbetalning skedde 23 september 2015, då kontot i Sahlfeldtska 
skolfonden också avslutades.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. Godkänner räkenskapssammanställningen för Stiftelsen Sahlefeldtska Skolfonden.
2. Överlämnar räkenskapssammanställningen för revision.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning Sahlefeldtska 2015
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Årsredovisning 2015 för Lekebergs kommun

§89

KS 16-134
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Tjänsteskrivelse 2016-04-05 1 (1)

Dnr: KS 16-134

Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Lekebergs 
kommun 2015
   

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en årsredovisning för verksamhetsåret 
2015. Årsredovisningen är både en uppföljning av kommunfullmäktiges mål och en 
redovisning av det ekonomiska utfallet för 2015. 

Av kommunfullmäktige beslutade 18 mål har nämnder och styrelsen uppnått ett mål, 
16 är delvis uppnådda och ett är ej uppnått. 

Koncernen uppvisar ett positivt bokslutsresultat om 3,2 mkr för 2015. Fördelningen 
är att Lekebergs kommun visar ett positiv resultat om 2,1 mkr och holdingbolaget ett 
positivt utfall om 1,0 mkr.

1 Analys
1.1 Genomsyrande perspektiv
Inga konsekvenser för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och hållbarhet, mångfald 
och integration. Hänsyn ska alltid tas till dessa perspektiv. 

1.2 Ekonomiska konsekvenser
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans 
(Kommunallagen 8:5 a-b). Inga tidigare års negativa resultat finns att återställa.

2 Slutsats
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Lekebergs 
kommuns årsredovisning för 2015.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns årsredovisning för 2015.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Bilock Gustav Olofsson
Kommundirektör Ekonomichef Administrativ chef
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Årsredovisning 2015
Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
 

Trygghet och Nytänkande, Naturligt nära är 
Lekebergs kommuns vision. Med visionen som 
grund fortsätter Lekebergs kommun att 
utvecklas positivt. 

2015 var året då Lekeberg firade 20 års 
jubileum som egen kommun. Firandet pågick 
under hela året och i alla delar av kommunen 
med underhållning och aktiviteter för alla 
smaker. Jag vill börja med att lyfta fram det 
stora engagemang som finns i Lekebergs 
kommun, ett engagemang som bidrog till att 
20 års jubiléet blev en riktig succé. 

Den positiva utvecklingen i Lekeberg medför 
att fler vill leva och bo i kommunen och under 
2015 ökade kommunens invånarantal med 
129 personer. För att fortsätta denna positiva 
befolkningsutveckling antogs flera 
detaljplaner under året som möjliggör för 
ytterligare nybyggnation av bostäder och 
verksamhetslokaler. Även antalet företag i 
kommunen fortsätter att öka och Lekeberg är 
enligt Svenskt näringslivs rankning länets mest 
företagsamma kommun. En viktig 
attraktivitetsfråga för Lekeberg är tillgången 
till fiber, under 2015 så ökade andelen hushåll 
med tillgång till fiber från 28 % till 33 %.  

I september så invigdes om- och tillbyggda 
Hidinge skola samt den tillhörande 
idrottshallen Best Arena. Det är den största 
investeringen i Lekebergs kommuns 20 åriga 
historia, en viktig satsning på en god fysisk 
miljö som stimulerar till lärande. Nytt är också 
att Hidinge skola fått ett tillagningskök där 
god, näringsriktig mat tillagas från grunden. 
Skolans lokaler är byggda för att kunna 
användas även efter skoldagens slut till andra 
typer av verksamhet så som möten, 
studiecirklar och idrottsträningar. Under 2015 
togs beslut att bygga en ny förskola i 
Hidinge/Lanna med 4 avdelningar för att möta 
det ökande antalet barn i kommunen. 

Kommunen har startat en grovprojektering på 
ett nytt Särskilt boende för äldre i Fjugesta. 
Antalet äldre i Lekebergs kommun kommer att 
öka under de kommande åren och för att 
kunna bibehålla en god vård och omsorg finns 
behov av fler platser på särskilt boende. Under 
året tog även beslut om att bygga en ny 

gruppbostad för LSS verksamhet med 10 
platser.  

Lekeberg är en expansiv kommun med en 
positiv befolkningsutveckling.  Inför 2016 ser 
vi behov av utökning av verksamhet och 
tillhörande lokaler för att kunna fortsätta 
erbjuda en god kommunal service. 
Befolkningsökningen visar på att Lekeberg är 
en attraktiv kommun där människor vill leva 
och verka. 

Jag vill rikta ett stort tack till medarbetare och 
förtroendevalda för ett gott samarbete under 
året.

Wendla Torstensson
Kommunstyrelsens ordförande
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Kort om Lekebergs kommun

Befolkning
Kommunens befolkning uppgick den sista december 2015 till 7 492 personer, 
befolkningen ökade med 129 personer jämfört med sista december 2014. 

Fjugesta är kommunens största tätort med ca 2 100 invånare. Mullhyttan och Lanna 
har drygt 500 invånare vardera. Drygt 4 200 personer bor utanför tätorterna. 

Tabellen visar på kommunens, Örebro läns och rikets population 2015
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Kommunens folkvalda
Lekebergs kommun styrdes 2015 av Lekebergs alliansen bestående av Centerpartiet, 
Moderata Samlingspartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet (18 
mandat av 35 mandat). Posten som kommunstyrelsens ordförande tillika 
kommunalråd innehades av Centerpartiet.

Fem år i sammandrag
 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012 År 2011
Antal invånare per den 31 december 7 492 7 363 7 289 7 298 7 223 
Skattesats 21,46 kr 21,46 kr 21,46 kr 21,46 kr 21,80 kr
Skatter och bidrag 380 843 tkr 363 800 tkr 335 422 tkr 318 459 tkr 310 653 tkr
Skatter och bidrag (förändring i % mellan åren) 4,68% 8,46% 5,33% 2,51% 1,67%
Nettokostnad inklusive avskrivningar 379 439 tkr 361 836 tkr 331 526 tkr 309 777 tkr 306 483 tkr
Nettokostnadsförändring mellan åren 4,86% 9,14% 7,02% 1,07% 3,86%
Nettokostnadernas andel av skatter och bidrag 99,6% 99,5% 98,8% 97,3% 98,7%
Finansnetto 658 tkr 1 563 tkr 1 256 tkr 2 526 tkr 1 773 tkr
Resultat före extraordinära poster 2 062 tkr 3 527 tkr 5 152 tkr 11 208 tkr 5 943 tkr
Finansiella målet på 1 % av skatter och bidrag 0,54% 0,97% 1,54% 3,52% 1,91%
Bruttoinvesteringar 25 883 tkr 21 485 tkr 19 656 tkr 14 584 tkr 13 260 tkr
Nettoinvesteringar 25 883 tkr 21 485 tkr 19 567 tkr 14 578 tkr 12 042 tkr
Avskrivningar 9 751 tkr 5 727 tkr 5 149 tkr 4 799 tkr 4 553 tkr
Nettoinvesteringar/nettokostnad 6,8% 5,9% 5,9% 4,7% 3,9%
Avskrivningar/nettoinvesteringar 37,7% 26,7% 26,3% 32,9% 37,8%
Tillgångar 267 998 tkr 261 022 tkr 249 404 tkr 243 501 tkr 218 050 tkr
Skulder/avsättningar 78 379 tkr 73 825 tkr 65 734 tkr 64 983 tkr 54 571 tkr
Eget kapital 189 259 tkr 187 197 tkr 183 670 tkr 178 518 tkr 163 479 tkr
Årets resultat (Förändring av eget kapital) 2 062 tkr 3 527 tkr 5 152 tkr 15 039 tkr 5 943 tkr
Soliditet 70,6% 71,7% 73,6% 73,3% 75,0%
Resultatutveckling (årets resultat/eget kapital) 1,1% 1,9% 2,8% 8,4% 3,6%
Förändring av tillgångar 2,7% 4,7% 2,4% 11,7% 0,5%
Likviditet 92 306 tkr 56 663 tkr 59 635 tkr 60 742 tkr 46 476 tkr
Avsatt till pension inklusive särskild löneskatt 16 532 tkr 14 492 tkr 13 006 tkr 10 804 tkr 9 587 tkr
Pensionsutbetalningar inklusive särskild löneskatt 7 445 tkr 7 058 tkr 7 065 tkr 7 152 tkr 6 302 tkr
Avgiftsbestämd ålderspension inklusive särskild löneskatt 11 842 tkr 10 886 tkr 9 875 tkr 9 029 tkr 8 297 tkr
Ansvarsförbindelse (Pensionsförpliktelser) 141 810 tkr 144 111 tkr 149 677 tkr 141 548 tkr 142 385 tkr
Antal tillsvidareanställda årsarbetare 496 årsarb. 476 årsarb. 439 årsarb. 428 årsarb. 421 årsarb.
Resultat per invånare 275 kr 479 kr 707 kr 2 061 kr 823 kr

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

VÅRD OCH OMSORG

STÖD/SERVICE TILL
FUNKTIONSHINDRADE (LSS)

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

KULTUR OCH FRITID

INFRASTRUKTUR M.M.

GEMENSAMMA NÄMNDER M.M.

POLITISK VERKSAMHET

ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER

VA-VERKSAMHETEN

UTFALL 15

BUDGET 15

UTFALL 14

Av nettokostnaderna för utbildning utgör förskolan 14,74 kronor, grundskolan 25,26 kronor samt 
gymnasie- och vuxenutbildningen 8,29 kronor.
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Lekebergs kommunkoncern
Den kommunala verksamheten i Lekebergs kommun bedrivs både i förvaltnings- och 
bolagsform. Koncernen Lekebergs kommun består förutom av kommunen, av ett 
holdingbolag (moderbolag) som svarar för två bolag. LekebergsBostäder AB (LEBO) 
svarar för bostadsförvaltningen och Lekebergs Kommunfastigheter AB (LEKO) 
förvaltar kommunala fastigheter. Syftet med uppdelningen är att renodla 
kommunens fastigheter.

Kommunfullmäktige

Bolag

Lekebers kommunala
Holdingbolag AB

Lekebergsbostäder AB

Lekebergs
kommunfastigheter AB

Nämnder/styrelser

Kommunstyrelsen

Kultur- och
bildningsnämnden

Vård- och omsorgnämnden

Gemensamma nämnder

Sydnärkes byggnämnd

Sydnärkes miljönämnd

Sydnärkes lönenämnd

Taxe- och avgiftnämnd

Sydnärkes IT-nämnd

Revision Valnämnd
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Koncernen uppvisar ett positivt bokslutsresultat om 3,2 mkr för 2015. Fördelningen 
är att Lekebergs kommun visar ett positiv resultat om 2,1 mkr och holdingbolaget ett 
positivt utfall på 1,1 mkr.

Koncernen uppvisar verksamhetsintäkter på 125,9 mkr samt kostnader om 475,3 
mkr. Skattekvoten, det vill säga nettokostnadernas och finansnettots andel av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, uppgår 2015 till 99,2 procent 
(2014: 98,3 %). Totala tillgångar, eget kapital, avsättningar samt skulder omsluter 
726,0 mkr varav eget kapital uppgår till drygt 197,2 mkr. Soliditeten, det vill säga 
egenfinansieringen av tillgångarna, uppgår till 27,6 procent (2014: 32,3 %).

Lekebergs kommun ingår som medlem i kommunalförbunden Sydnärkes 
kommunalförbund och Nerikes Brandkår. Lekebergs kommuns medlemsbidrag till 
Nerikes Brandkår har under 2015 uppgått till drygt 4,7 mkr vilket motsvarar en 
ägarandel på 3,2 procent. Kommunen ingår också i sex gemensamma nämnder 
tillsammans med Askersund, Laxå, Hallsberg och Kumla i olika konstellationer.

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

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

Företag/Förening Ägande Belopp
Lekebergs Kommunala Holding AB 100 % 100 tkr
Kommuninvest ekonomiska förening 0,14 % 3 452 tkr
Länsmusiken 1,40 % 1,4 tkr
Förenade Småkommuners Försäkring AB (FSF) 4,35 % 2 000 tkr
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Måluppfyllelse 2015 
 

Under 2014 har kommunfullmäktige antagit en ny styrmodell för kommunen, MER-
styrning (Mål, Ekonomi och Resultat). Syftet med den nya modellen är öka 
fokuseringen på att arbeta med mål och uppföljning av dessa för att utnyttja 
kommunens resurser effektivt och tillhandahålla tjänster med hög kvalitet.

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

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

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

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

Kommunfullmäktiges mål antas i samband med kommunens MER-plan. 
Kommunfullmäktiges mål är övergripande och löper över flera år, tex en 
mandatperiod, med mindre revideringar. Kommunfullmäktiges mål ska bygga på 
kommunens vision och de policyer och program som kommunfullmäktige antagit.

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

Varje nämnd följer upp sina nämndmål fyra gånger om året, tre gånger under 
pågående verksamhetsår och en gång verksamhetsberättelserna för respektive 
nämnd. Baserat på dessa görs sedan en bedömning kring hur måluppfyllelsen ser ut 
kring kommunfullmäktiges mål och detta presenteras i kommunens årsredovisning.

Bedömning av måluppfyllelse av kommunfullmäktiges måln görs enligt principen 
nedan.
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 Alla nämndmål uppnådda = Kommunfullmäktiges mål uppnås
 Mer än hälften av nämndmålen uppnådda eller delvis uppnådda = 

Kommunfullmäktiges mål uppnås delvis
 Mer än hälften av nämndmålen uppnås inte eller saknar värde = 

Kommunfullmäktiges mål uppnås ej.

Lekebergs vision är Lekebergs kommun – Trygghet och Nytänkande - Naturligt nära. 
Alla mål och alla verksamheter ska sträva efter att uppnå detta. 

Kommunfullmäktige beslutar varje år om övergripande mål för kommunen, dessa 
mål är kommunfullmäktiges möjlighet att prioritera och peka ut riktningen för 
kommunens verksamheter och på så sätt ta ett steg närmare visionen.  

För 2015 beslutade kommunfullmäktige om 18 mål för kommunens verksamheter. 
Nedan följer en redovisning kring hur väl respektive mål är uppfyllt. Uppföljningen 
baseras på nämndernas/styrelsens uppföljningar av nämndmålen.  

Uppnådda
mål, 1

Delvis
uppnådda

mål, 16

Ej uppnådda
mål, 1

Måluppföljning

Bo i Lekeberg

Kommunfullmäktiges mål Kommentar Nämndmål

Kommunen erbjuder 
möjlighet till 
bostadsbebyggelse  
(Kommunstyrelsen)

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

Ett av tre antagna 
nämndmål uppnås och 
två uppnås delvis.
(Kommunfullmäktige)

Lekebergs kommun växer 
i invånarantal  
(Kommunstyrelsen)
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Kommunfullmäktiges mål Kommentar Nämndmål

Kommunens erbjuder 
attraktiva platser för lek, 
rörelse och umgänge  
(Kommunstyrelsen)

Mobil- och 
bredbandsuppkoppling är 
god  (Kommunstyrelsen)

Ge god service och IT-
drift av hög kvalité  
(Sydnärkes IT-nämnd)

Kostnadseffektiv 
förvaltning  (Sydnärkes IT-
nämnd)

Samordna och 
effektivisera framtida 
investeringar  (Sydnärkes 
IT-nämnd)

Skapa förutsättningar för 
samverkan över 
kommungränserna  
(Sydnärkes IT-nämnd)

Hela Lekeberg har en väl 
utbyggd IT-infrastruktur

Av sex uppsatta 
nämndmål uppnås 
samtliga delvis.
(Kommunfullmäktige)

Samverka för kunna möta 
ökade krav från våra 
kunder och omvärld  
(Sydnärkes IT-nämnd)

Leva i Lekeberg

Kommunfullmäktiges mål Kommentar Nämndmål

Kollektivtrafiken är ett 
attraktivt, pålitligt och 
tillgängligt resalternativ.

Det enda uppsatta 
nämndmåler nås delvis
(Kommunfullmäktige)

Goda förutsättningar för 
att pendla till och från 
arbete/studier  
(Kommunstyrelsen)

Kommunen är en gång- 
och cykelvänlig kommun

Det enda uppsatta 
nämndmåler nås delvis
(Kommunfullmäktige)

Kommunen är en gång- 
och cykelvänlig kommun  
(Kommunstyrelsen)

Det finns ett varierat och 
behovsanpassat 
barnomsorgsutbud

Kultur- och 
bildningsnämnden har ett 
antaget mål och detta 
uppnås
(Kommunfullmäktige)

Kommunens barnomsorg 
är tillgänglig för alla och 
håller en hög pedagogisk 
nivå  (Kultur- och 
bildningsnämnden)

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

Kultur- och 
bildningsnämnden har 
fyra antagna mål, ett 
uppnås och tre uppnås 

I all utbildning och annan 
verksamhet ska barnets 
bästa vara utgångspunkt  
(Kultur- och 
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Kommunfullmäktiges mål Kommentar Nämndmål

bildningsnämnden)

Alla ungdomar mellan 16-
20 år som är aktuella 
enligt det kommunala 
aktivitetsansvaret stöds 
till meningsfull 
sysselsättning  (Kultur- 
och bildningsnämnden)

Alla pedagoger i förskolan 
har tillgång till utökat 
stöd, handledning och 
utbildning av 
specialpedagog  (Kultur- 
och bildningsnämnden)

behov. delvis.
(Kommunfullmäktige)

Alla elever når 
kunskapsmålen i skolan  
(Kultur- och 
bildningsnämnden)

Kommunens offentliga 
platser är trafiksäkra och 
det finns en god service  
(Kommunstyrelsen)

Medborgarna känner sig 
trygga och 
välinformerade om 
kommunens stöd inom 
vård och omsorg  (Vård- 
och omsorgsnämnden)

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

Av tre uppsatta 
nämndmål är två 
uppnådda och ett delvis 
uppnått.
(Kommunfullmäktige)

Samtliga hemtjänsttagare 
erbjuds möjlighet till en 
aktivitetstimme per 
månad med sin 
kontaktman  (Vård- och 
omsorgsnämnden)

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

Det enda uppsatta 
nämndmålet uppnås 
delvis.
(Kommunfullmäktige)

Alla brukare ges 
stimulans och möjlighet 
till daglig, meningsfull och 
individuellt utformade 
aktiviteter.  (Vård- och 
omsorgsnämnden)

Kommunen har en hög 
kvalitet kring spill- och 
dricksvatten  
(Kommunstyrelsen)

Lekebergs kommun 
verkar för en god 
folkhälsa

Av 11 uppsatta 
nämndmål uppnås 4, 6 
uppnås delvis och 1 
saknas det uppföljning 
på.
(Kommunfullmäktige)

Lekebergs kommun 
erbjuder en väl 
sammansatt och 
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Kommunfullmäktiges mål Kommentar Nämndmål

medveten måltid, tillagad 
från grunden  
(Kommunstyrelsen)

Kommunen har låg 
ungdomsarbetslöshet  
(Kommunstyrelsen)

Lekebergs kommun 
bedriver ett 
förebyggande 
folkhälsoarbete  
(Kommunstyrelsen)

Skapa en samlokaliserad 
familjecentral i enlighet 
med den nationella 
strategin  (Kultur- och 
bildningsnämnden)

Seniorer har kunskap om 
en hälsosam livsstil och 
tillgång till aktiviteter för 
att främja sin hälsa tidigt.  
(Vård- och 
omsorgsnämnden)

Seniorer klarar sig väl i 
vardagen genom att 
utnyttja IT och annat 
tekniskt stöd  (Vård- och 
omsorgsnämnden)

Hyresgäster inom särskilt 
boende ska försäkras en 
god näringsriktig kost och 
stimulerande 
måltidsmiljö.  (Vård- och 
omsorgsnämnden)

Personer med riskbruk, 
missbruk eller 
beroendeproblematik och 
deras anhöriga ska 
erbjudas effektiv vård och 
stöd.  (Vård- och 
omsorgsnämnden)

Personer som är utsatta 
för våld i nära relationer 
ska erbjudas hjälp och 
stöd.  (Vård- och 
omsorgsnämnden)

Personer med psykisk 
ohälsa ska förbättra sin 
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Kommunfullmäktiges mål Kommentar Nämndmål

fysiska hälsa.  (Vård- och 
omsorgsnämnden)

Göra i Lekeberg

Kommunfullmäktiges mål Kommentar Nämndmål

Lekebergs kommun 
stödjer och samverkar 
med föreningslivet för att 
åstadkomma 
meningsfulla 
fritidsaktiviteter och ett 
rikt kulturliv åt alla

Kultur- och 
bildningsnämnden har ett 
antaget mål och det 
uppnås delvis
(Kommunfullmäktige)

Kommunen har ett 
varierat idrotts- och 
fritidsutbud med god 
tillgänglighet  (Kultur- och 
bildningsnämnden)

Lekebergs kommun 
erbjuder kulturskola eller 
liknande

Det saknas helt antagna 
mål.
(Kommunfullmäktige)

Biblioteket har en hög 
tillgänglighet och 
erbjuder god service

Kultur- och 
bildningsnämnden har ett 
antaget mål och det 
uppnås delvis
(Kommunfullmäktige)

Kommunens bibliotek och 
kulturliv har ett brett 
utbud, hög kvalitet och 
god tillgänglighet  (Kultur- 
och bildningsnämnden)

Verka i Lekeberg

Kommunfullmäktiges mål Kommentar Nämndmål

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

Det enda antagna målet 
uppnås delvis.
(Kommunfullmäktige)

Det finns goda 
förutsättningar för att 
bilda och driva företag i 
kommunen.  
(Kommunstyrelsen)

Lekebergs kommun har 
en väl utvecklad 
besöksnäring

Kultur- och 
bildningsnämnden har ett 
antaget mål och det 
uppnås delvis.
(Kommunfullmäktige)

Kommunen samordnar 
och stödjer turism- och 
besöksnäringen  (Kultur- 
och bildningsnämnden)

Lekebergs kännetecken

Kommunfullmäktiges mål Kommentar Nämndmål

Varumärket ”Lekebergs 
kommun” är känt och 
uppfattas positivt bland 
länets invånare.  
(Kommunstyrelsen)

Lekeberg är känt som en 
attraktiv, växande och 
framåtsträvande 
kommun

De tre uppsatta 
nämndmålen uppnås alla 
delvis.
(Kommunfullmäktige)

Kommunen uppfattas 
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Kommunfullmäktiges mål Kommentar Nämndmål

som en attraktiv 
arbetsgivare.  
(Kommunstyrelsen)

Vård och 
omsorgsförvaltningen är 
en attraktiv arbetsplats 
som  arbetar 
målmedvetet för att 
utveckla medarbetarens 
kompetens och förbättra 
arbetsmiljön  (Vård- och 
omsorgsnämnden)

Att det ska vara enkelt för 
medborgarna att få 
kontakt med, och aktuell 
information från, 
kommunstyrelsens 
verksamheter  
(Kommunstyrelsen)

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

Av de två uppsatta 
nämndmålen uppnås ett 
och det andra uppnås 
delvis.
(Kommunfullmäktige)

Handläggningstiderna 
ligger under riksnittet  
(Vård- och 
omsorgsnämnden)

Kommunen är en 
miljövänlig kommun  
(Kommunstyrelsen)

Lekebergs kommun 
stödjer aktivt sociala 
innovationer  
(Kommunstyrelsen)

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

Av de tre uppsatta 
nämndmålen uppnås ett 
helt, ett uppnås delvis 
och ett saknas det 
uppföljning av.
(Kommunfullmäktige)

Kommunens förskolor 
lägger stor vikt vid 
miljöfrågor  (Kultur- och 
bildningsnämnden)

Kommunstyrelsens 
verksamheter är 
jämställda och tillgängliga 
samt arbetar för 
mångfald  
(Kommunstyrelsen)

Lekebergs kommun ger 
en god service och är 
tillgänglig för alla 
invånare oavsett vilket 
språk man behärskar  
(Kommunstyrelsen)

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

Av de tre uppsatta 
nämndmålen uppnås ett 
helt, ett delvius och ett 
uppnås inte alls.
(Kommunfullmäktige)

Kommunen håller hög 
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Kommunfullmäktiges mål Kommentar Nämndmål

nivå i arbetet med att 
integrera nyanlända i 
kommunen  (Kultur- och 
bildningsnämnden)

Page 227 of 492



17 (68)

Lekebergs kommun 
Kommunstyrelsen

Ordförande
Wendla Thorstensson (C)

Kommundirektör
Ewa Lindberg

Ansvarsområden

 Administrativa avdelningen
 Teknik- och serviceavdelningen
 Personalavdelningen
 Ekonomiavdelningen

Måluppfyllelse
Baserat på kommunfullmäktiges övergripande mål för kommunen satte 
kommunstyrelsens upp 19 mål för sina verksamheter under 2015. 

Av dessa bedöms:
 6 uppnådda
 12 delvis uppnådda
 1 ej uppnådda

2015 i ord
Lekebergs kommun fortsätter att växa, invånarantalet ökade kraftigt under 2015 och 
översteg därmed det prognostiserade målet. Kommunen har verkat för att öka 
antalet boendealternativ och lediga tomter. Beslut på nya boenden har tagits och 
arbete har pågått för öka förskole- och skolplatser framöver.  Antalet företag i 
kommunen ökar och företagsklimatet rankas högst i länet. Arbetet med att utveckla 
goda förutsättningar för företagande i kommunen kommer att få bättre kraft genom 
den nya tjänsten som näringslivs- och utvecklingschef som inrättats. 

Kommunen beslutade under förra året att bilda ett kommunalförbund för 
avfallssamverkan tillsammans med Hallsberg, Askersund och Laxå. Arbetet har 
kommit igång på ett bra sätt och tydliga utvecklingsområden är identifierade.

Under 2015 har mycket av arbetet kretsat kring att sätta grunderna kring 
kommunens kommunikations arbete. Arbetet ha varit rejält eftersatt och det saknas 
mycket av styrdokument och liknande. Kommunen lanserade en ny hemsida och en 
Facebook sida under början av året vilket tagit mycket tid men har lett till positiva 
förbättringar kring kommunens kontakt med medborgarna och underlättat 
informationsletandet på hemsidan. 

Ett stort arbete har också lagts ner för att förbättra servicen och bemötandet av 
medborgare och andra kunder, bland annat har all personal gått en utbildning i hur 
man hanterar kunder på ett bra sätt. Tyvärr visade senaste mätningen att kommunen 
fortsätter tappa gällande just detta. Kommunen överlag har blivit sämre på att svara 
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på medborgarnas frågor via telefon och e-post.

Under framförallt hösten 2015 har ett stort omtag gjorts kring krisarbetet i Lekebergs 
kommun. Krisledningsstaben och nämnden har utbildats, styrdokument har 
uppdaterats och några mindre övningar har genomförts. En Risk- och 
sårbarhetsanalys har tagits fram och beslutats och inför 2016 står kommunen bättre 
rustad för att möta extraordinära händelser även om det finns en del att fortsätta 
förbättra.

AME har haft som mål att sänka ungdomsarbetslösheten till 14 % under 2015. I 
november 2015 låg arbetslösheten bland ungdomar på 11,9% i Lekebergs kommun. 
Riksgenomsnittet var 13,1 % och för länet låg siffran på 14,7%. I november 2014 låg 
ungdomsarbetslösheten på 14,8% för Lekeberg.

Arbetet med flyktingsituationen och evakueringsboendet i Vekhyttan har också krävt 
mycket resurser. Under hösten har ett inledande arbete påbörjats för att börja 
arbeta med nyanlända inom etableringen. AME har fört en dialog med 
Arbetsförmedling och SFI om hur arbetet med de nyanlända ska utformas. Detta 
arbete kommer att påbörjas under 2016.

Ekonomiskt resultat
Årets resultat för kommunstyrelse och kommunfullmäktige uppgår till -157 tkr. 

Underskottet består av flera olika delar, men en stor del är en extra inbetalning som 
kommunen gjort till Sydnärkes avfallsförbund om 1 300 tkr, vilket är en 
engångskostnad som inte återkommer och beror på att overheadkostnader tidigare 
inte funnits budgeterade. Dessutom har Återvinningscentralen överskridit budget. 
Färdtjänst lämnar ett underskott med 392 tkr, då dagvårdsresorna belastar årets 
resultat

Under ekonomiavdelningen redovisas avsatta medel för Sydnärkes IT-nämnd och 
dessa lämnar ett överskott om 626 tkr, då investeringar inte skett i den takt som 
budgeterats. Men då Sydnärkes IT-nämnd aviserar ett underskott på 320 tkr för 
Lekebergs del blir nettoöverskottet vid årets slut 306 tkr.

Personalavdelningen redovisar ett överskott med 474 tkr, vilket beror på att 
de har haft både vakanser och sjukfrånvaro under året.

Teknik- och serviceavdelningen redovisar ett totalt underskott med 144 tkr. Då gör 
dels fordonsförvaltningen underskott på grund av höga reparationskostnader och 
måltidsverksamheten har ökade livsmedelskostnader på grund av att valutakurser 
medfört en prisökning. Gata och väg gör överskott vilket beror på ej slutförda 
investeringsprojekt som överförs till 2016 och gör att kapitalkostnaderna blev lägre 
2015. 

Va-verksamheten redovisar ett totalt överskott med 1 349 tkr. Överskottet 
beror på ej slutförda investeringsprojekt som är överförda till 2016, vilket gör att 
kapitalkostnaderna för 2015 är lägre än budget. En stor investering gäller 
Örebrovatten som förbrukat ca 0,8 mkr 2015 av 12 mkr, och gör att 
kapitalkostnaderna blir lägre 2015.
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Kvalitetsindikatorer

Volymindikatorer
Indikator 2015 2014 2013

Antal registrerade företag 966 952 932
 – varav aktiebolag 210 209 203
Företag med mer än anställd 220 209 196
Arbetslöshet (16-64 år)1 4 % 4,5 % 5,8 %
 – Ungdomsarbetslöshet (18-24 år) 11,9 % 14,9 % 16,7 %
Inskrivna på AME 69 94 90
Feriepraktikanter 78 78 69
Antal resor med linje 513 51 722 46 960 160 488
Andelen ekologiska livsmedel 34 % 25 % 9 %

2015 2014
Vägar, drift- och underhållskostnad per km 57 617 kr 63 939 kr
Gatubelysning, driftskostnad per belysningspunkt 838 kr 759 kr
Lokalvård, städkostnad per m2 Uppgift saknas Uppgift saknas
Avfall, avfallshantering per kg – Exkl. återvinningscentralen Uppgift saknas Uppgift saknas
Avfall, avfallshantering per invånare – Exkl. återvinningscentralen Uppgift saknas Uppgift saknas
Avfall, slamhantering per enskilt avlopp 2,0 m3 Uppgift saknas
Kommunägda vägar 34 km 33 km
Antal belysningspunkter, gatubelysning 1 140 1 115 
Antal enskilda avlopp 2 154 2 154 
Städyta, m2 Uppgift saknas Uppgift saknas
Antal avfallsabonnenter 3 308 3 189 
Antal utbetalda vägbidrag 44 60 
Antal sålda tomter 7 20 
Antal intresserade i tomtkö 5 0 

Ekonomiskt resultat
Kommunstyrelsen Bokslut 2015 Bokslut 2014
Verksamhetens intäkter 19,4 mkr 23,1 mkr
Verksamhetens kostnader 91,0 mkr 87,9 mkr
Nettokostnad 71,6 mkr 64,8 mkr
Budgetram 71,4 mkr 66,2 mkr

1 Ovanstående data avseende arbetslösheten är hämtade från kolada.se

Indikator 2015 2014 2013

Lyckade telefonsamtal till kommunen 31 % 35 % 56 %
Svarsfrekvens via mejl 81 % 70 % 89 %
Digital möteshantering Infört Ej infört
Andel miljöbilar 42 % 48 % 53 %

Insikt – Övergripande nöjdhet 66 Resultat saknas 74 (av 100)

Insikt – Nöjdhet med information 71 Resultat saknas 60 (av 100)

Svenskt näringsliv - Ranking av företagsklimat 13 plats 27 plats 77 plats

Tillgång till bredband via fiber 33 % 28 % 26 %

Hemsidans betyg (SKL:s undersökning) 77 (av 100) 74 (av 100) 75 (av 100)
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Årets resultat -0,2 mkr 1,4 mkr
Nettoinvesteringar 6,6 mkr 3,5 mkr
Antal årsarbetare 65 årsarb. 65 årsarb.

Årets resultat fördelat på verksamhet Bokslut 2015 Bokslut 2014
Kommunledningen -900 tkr 2 148 tkr
Administrativa avdelningen 5 tkr 39 tkr
Ekonomiavdelningen 408 tkr 344 tkr
Personalavdelningen 474 tkr 158 tkr
Näringsliv och utveckling 0 tkr 0 tkr
Teknik- och serviceavdelningen -144 tkr -1 293 tkr
SUMMA -157 tkr 1 396 tkr
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Kultur- och bildningsnämnden 

Ordförande
Håkan Söderman

Förvaltningschef
Maria Bäcklin

Ansvarsområden

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

Måluppfyllelse
Kultur- och bildningsnämnden beslutade om 11 mål för sina verksamheter 2015.

Av dessa bedöms:   
 2 uppnådda
 9 delvis uppnådda
 0 ej uppnådda

Förändringar präglar Kultur- och bildningsnämnden 2015. Dessa innefattar bl.a. 
mottagande av betydligt fler nyanlända barn och ungdomar samt i och med det 
formande av ny och mer omfattande verksamhet, uppstart av ny 
ledningsorganisation med många nya ledare, personalförändringar i flera 
verksamheter, invigning av nya förskole- och skollokaler samt ytterligare 
lokalplaneringar och även förberedelser för en långsiktig 
verksamhetsutvecklingsprocess med justeringar i det systematiska kvalitetsarbetet.

2015 i ord
Antalet barn och elever, liksom medborgare överlag, ökar i kommunen. Det påverkar 
våra verksamheter inom Kultur- och bildningsförvaltningen. Som en effekt av detta 
har bl.a. en ny förskola byggts i Fjugesta och en om- och tillbyggnad gjorts av Hidinge 
skola.

Förvaltningens ledningsorganisation har förändrats och en stor del av cheferna är nya 
i sina uppdrag.

Inom förskolan har arbetslagsledarna gått en utbildning tillsammans med 
förskolecheferna för att bli stärkta i sin roll som arbetslagsledare och få fler verktyg 
att använda för att stödja utvecklingsprocessen i verksamheterna. Utbildningen i 
småbarnspedagogik har fortsatt med fokus på de små barnens lärande. Det har stärkt 
fokus på de små barnens kompetens och uppbyggnaden av goda lärmiljöer. Rutiner 
för arbetet med Barnhälsoteam börjar finna former, rekrytering av ytterligare en 
specialpedagog har gjorts och arbetet med att kartlägga tillgängligheten på alla 
förskolor enligt SPSMs värderingsverktyg har påbörjats. Från och med februari 
inrättades tjänster inom köken på alla förskolor. Detta innebär att den pedagogiska 
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personalen har mer tid för arbetet i barngrupperna. En tillfällig avdelning, 
Äppelblomman öppnades i Hidinge/Lanna för att klara av det ökade behovet av 
barnomsorg. Den nya förskolan Äventyret färdigställdes och öppnades i april. Under 
första delen av året var det hög sjukfrånvaro hos personal och det var svårigheter att 
få tag i vikarier. Detta samt bristen på förskollärare har lett till en större rörlighet i 
personalgrupperna. Det i sin tur har inneburit att vid rekrytering av förskollärare har 
förvaltningen varit tvungen att ge högre lön än beräknat, vilket har medfört ökade 
lönekostnader. Detta är något vi kan se även sker inom skolan och socialtjänsten.

Skolan har haft stort fokus på utvecklingsarbetet för fortsatt ökad måluppfyllelse. När 
årets resultat betraktas har måluppfyllelsen ökat. Insatser som ex. matematiklyftet 
och utvecklandet av karriärstjänster har lett till ett ökat fokus på det pedagogiska 
arbetet och uppdraget. Det finns en ökad medvetenhet för att nå måluppfyllelse på 
såväl pedagog- som organisationsnivå. Arbetet med den förändrade 
ledningsorganisationen för skolan har genomförts och rektorerna är på plats i sina 
uppdrag. Uppdraget att utöva ett pedagogiskt ledarskap som rektor har stärkts under 
ledning av den nya förvaltningschefen. En del av den ökade måluppfyllelsen ses av 
rektorsgruppen som en följd av rektors pedagogiska ledning där denne, på ett mer 
aktivt sätt, leder lärarnas arbete mot styrdokumentens mål och uppdrag. Effekter av 
en lokalt organiserad elevhälsa är tydlig. Pedagoger beskriver att närheten till 
elevhälsans professioner är till stort stöd i det dagliga arbetet både avseende 
klassnivå som elevnivå.

Barn- och familjeenheten har påverkats av många personalförändringar gällande 
socialsekreterare och enhetschef. Det har även förekommit en del kortare och längre 
sjukskrivningar och tjänstledigheter. Det är fem socialsekreterare som arbetar med 
myndighetsutövning (utredningar och uppföljningar av barnavårdsärenden, 
familjerättsärenden, LSS m.m) och avsaknad av stabilitet och kontinuitet i gruppen 
har förstärkt den redan befintliga sårbarheten eftersom socialsekreterare med 
specifik kompetens och uppdrag är få. Det har varit svårt att rekrytera kompetent 
personal vilket är en erfarenhet som Lekebergs kommun delar med flera andra 
regionalt och nationellt. Ett arbete har påbörjats där målet är att 
utveckla ledningssystem för hela IFO i form av nämndens styrning och enhetens 
rutiner för en rättssäker och effektiv verksamhet. Antalet ensamkommande barn som 
anvisats till Lekeberg har ökat kraftigt och idag finns över 50 barn. Antalet 
ensamkommande barn har medfört ökade behov. Kuratorer utför biståndsbedömda 
öppenvårdsinsatser på uppdrag av socialsekreterare och deltar i familjecentralens 
verksamhet som är en form av förebyggande arbete i samverkan med andra aktörer i 
Lekebergs kommun.

Kultur- och fritidsavdelningen har fokuserat på befintlig verksamhet och bibehållen 
kvalitet av bl.a. utbud och service. Prioriteringen av verksamhetens drift före nya 
satsningar har varit nödvändig, då avdelningen haft relativt hög sjukfrånvaro under 
hösten samt att under en period har tjänsten som kultur- och fritidschef varit vakant. 
I början av oktober färdigställdes den första delen i kulturhusutredningen som 
presenterades för Lekebergsalliansen. Utredningen utgår från det tidigare målet att 
biblioteket ska vara ett nav i ett kulturhus för alla. Alla avdelningens verksamheter 
berörs.
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Ekonomiskt resultat
Det ekonomiska resultatet för Kultur- och bildningsnämnden 2015 uppgår till -
 4 004 tkr. Underskottet finns främst inom barn- och familj som har höga kostnader 
för placeringar inom LSS men även inom institutionsvård och familjehemsvård. 
Öppenvården har underskott på kontaktpersoner och förebyggande verksamhet. 

Även grundskolan har ett underskott på grund av höga personalkostnader. De höga 
personalkostnaderna beror på att det har varit hög personalomsättning både under 
våren och hösten med höga vikariekostnader och kostnader för semesteravslut som 
följd. Fritidshem har haft fler barn under hösten än beräknat med kostnader för 
utökning av personal som följd.  Budgeten för personalförstärkning som avser 
kommunens gemensamma pott för elever med behov av särskilt stöd inom förskola 
och skola har överskridits då ett ökat behov har funnits under året.

Förskolan har totalt ett överskott som bland annat beror på lönebidrag som inte 
budgeterats, överskott på övriga tjänster och material. Barnomsorg på obekväm 
arbetstid har också ett överskott då personalkostnaderna har varit lägre än 
budgeterat, verksamheten får statsbidrag som inte använts fullt ut och då bidrar till 
överskottet. Några verksamheter har kostnader som överstiger budget på grund av 
omställningskostnader och insatt vikarie för förskolechef. Familjedaghem har under 
året flyttat till nya lokaler och därmed fått högre hyra. Fler barn har även lett till 
högre omkostnadsersättning.

Gymnasieskolans överskott beror på en minskning av elever.

Kostnaderna för grundläggande vuxenutbildning överstiger budget när det gäller köp 
av utbildning. Gymnasial vuxenutbildning gör ett litet överskott.

Överskottet för kultur och fritid beror till stora delar på lägre kapitalkostnader för 
Lanna badgruva samt för spontanidrottsplatser eftersom endast en är etablerad än 
så länge. Att fritidsgården i Hidinge inte startats upp och att bidragen till föreningar 
och studieförbund rör sig från år till år, beroende på antal deltagare med mera, 
påverkar också.

Överskottet inom gemensamt beror främst på att budget för planeringsreserv finns 
här och inte använts fullt ut. Även budgeten för måluppfyllelse finns kvar för att hålla 
nere hela nämndens underskott. Underskott för kommunala ersättningar inom 
grundskola och förskola då fler elever och barn går i andra kommuner/friskolor. 

Framtiden 

Kultur- och bildning har som sagt genomgått många förändringar under 2015. Detta 
påverkar organisationen både på kort och lång sikt. Arbete har påbörjats med fokus 
på ledarskap, utvecklingsprocesser och systematiskt kvalitetsarbete som avses 
att pågå långsiktigt. Övergripande nulägesbilder av verksamheterna formas för att 
med bred delaktighet utforma en långsiktig process för verksamhetsutveckling. Där 
ingår också planering för ett förändrat systematiskt kvalitetsarbete och samarbete 
mellan politiker och tjänstemän.

Under 2016 slutförs ev. omorganisation av socialtjänsten utifrån gjorda 
utredningar, byggnation av en ny förskola i Hidinge/Lanna-området påbörjas och 
förstudien för förskole- och skollokaler i Fjugesta bearbetas vidare liksom 
utredningen av kulturhus.
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Kvalitetsindikatorer

Volymindikatorer
År 2015

Lekeberg
År 2015

Annan ort
År 2014

Lekeberg
År 2014

Annan ort
Förskola 423 barn 24 barn 420 barn 17 barn
Familjedaghem 22 barn 3 barn 22 barn 2 barn
Vårdnadsbidrag 14 barn 0 barn 12 barn 0 barn
Förskoleklass 99 barn 1 barn 118 barn 3 barn
Grundskola 1-6 549 elever 30 elever 522 elever 25 elever
Grundskola 7-9 202 elever 48 elever 162 elever 50 elever
Grundsärskola 4 elever 1 elever 2 elever 1 elever
Gymnasiesärskola 0 elever 1 elev 0 elever 5 elever
Gymnasieskola 8 elever 223 elever 0 elever 233 elever
SUMMA 1 321 elev/barn 331 elev/barn 1 258 elev/barn 336 elev/barn

Kultur och fritid År 2015 År 2014
Antal elever 
Kulturskola/studiefrämjandet 141 150 
Antal elever simskola 125 130 
Mediebestånd bibliotek 2880 29 000 
Antal utlån media 50500 58 000 
Antal utlån/invånare 6,7 7,9 

Placerade barn/ungdomar År 2015 År 2014
Familjehem 14 placeringar 14 placeringar
Andra placeringar 5 placeringar 1 placeringar

Inkomna anmälningar År 2015 År 2014
Från polisen 20 st 24 st
Från förskola/skola 15 st 9 st
Övriga 47 st 78 st
SUMMA 82  st 111 st

Inkomna anmälningar År 2015 År 2014
0-12 år 74 st 81 st
13-17 år 5 st 30 st
18-21 år 3 st 0 st
SUMMA 82 st 111 st

Insatser LSS År 2015 År 2014
0-21 år 25 insatser 20 insatser

Indikator 2015 2014 2013
And. I åk. 3 som klarat kraven på nationella proven 83 % 76 % 72 %
And. I åk. 6 som klarat kraven på nationella proven 95 % 96 % 96 %
And. I åk. 9 med minst godkänt i alla ämnen 77 % - 73 %
And. I åk. 7-9 som uppnått målen (SALSA) 79 % 75 % 73 %
Andelen personal i förskolan med högskoleutbildn. 70 % - 58,5 %
Meritvärdet 219 - 207,8
Åk 5 – elevernas syn på skolan och undervisningen
(andelen som svarat positivt)

85 % - -

Åk 9 – elevernas syn på skolan och undervisningen
(andelen som svarat positivt)

67 % - -

Andelen behöriga till nationellt gymnasieprogram 92 % 91 % 90 %

Andelen ej återaktualiserade barn (0-12 år) 61 % 78 % 80 %

Andelen ej återaktualiserade barn (13-20 år) 88 % 94 % 83 %

Utredningstid för barn/ungdomar 92 dagar 117 dagar 67 dagar
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Ekonomiskt resultat
Kultur- och bildningsnämnd Bokslut 2015 Bokslut 2014

Verksamhetens intäkter 30,6 mkr 18,9 mkr
Verksamhetens kostnader 225,1 mkr 201,9 mkr
Nettokostnad 194,5 mkr 183,1 mkr
Budgetram 190,5 mkr 182,8 mkr
Årets resultat -4,0 mkr -0,3 mkr
Nettoinvesteringar   4,0 mkr 5,4 mkr

Kultur- och bildningsnämnd Bokslut 2015 Bokslut 2014
Gemensam verksamhet 127 tkr 3 037 tkr
Förskolan 286 tkr 3 tkr
Grundskolan -1 575 tkr -556 tkr
Gymnasieskolan 952 tkr 780 tkr
Vuxenutbildning -45 tkr 326 tkr
Barn- och familjeavdelningen -4 307 tkr -4 180 tkr
Kultur- och 
fritidsverksamheten

558 tkr 289 tkr

SUMMA -4 004 tkr -301 tkr
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Vård- och omsorgsnämnden  

Måluppfyllelse
Vård- och omsorgsnämnden beslöt om 11 mål för sina verksamheter 2015.

Inom de mål nämnden satt upp har att stort antal aktiviteter genomförts för att nå 
målen. Inom några områden riktade nämnden ekonomiska resurser för att möjliggöra 
måluppfyllelse. 

Av dessa bedöms:

 3 uppnådda helt
 8 delvis uppnådda
 0 ej uppnådda

2015 i ord
Under året har en ökad vårdtyngd, fler med större omvårdnadsbehov märkts av i 
såväl hemtjänsten som på de särskilda boendena. Hemtjänsttimmar har ökat med 
19 % 2015 jämfört med 2014. Personer med minnesproblematik/demensdiagnos 
ökar. På de särskilda boendena märks att de som flyttat in haft ett sämre 
hälsotillstånd än tidigare år. Det är fler som behöver matas, fler med 
omvårdnadsbehov där två medarbetare krävs, exempelvis vid förflyttningar. Andelen 
brukare med alkoholdemens har ökat liksom även beteenden utifrån psykiatriska 
diagnoser.

En volymökning på Kastanjen med 7 lägenheter med särskild service enligt LSS, utan 
förstärkning av resurser, har ställt mycket stora krav på verksamheten. Behovet av 
Daglig verksamhet inom LSS har ökat markant de senaste åren och utbudet av 
praktikplatser inom kommunen är begränsat vilket är utmanade och ställer krav på 
nytänkande.

Platsplanering och förutsättningarna för att utifrån biståndsbeslut ta emot brukare 
till såväl korttidsplatser, växelvård som särskilt boende och lägenheter med särskild 
service har varit en stor utmaning. Bostadsbristen/platsbristen är mycket påtaglig, 
vilket även gäller inom socialtjänsten där det finns flera bostadslösa medborgare. 

Antal missbruksärenden har ökat även under 2015 och personalgruppen har utökats 
med en missbrukshandläggare. Antalet anmälningar gällande missbruk samt 
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anmälningar med stöd av 6 § LVM har stigit. Flera personer har vårdats på 
institutioner och/eller varit placerade på olika stödboende för att klara drogfrihet.

Projektet med att planera byggandet av nytt SÄBO fortskrider. Under senhösten 
startade projektarbetet med att bygga en ny Gruppbostad enligt LSS, med målet att 
vara färdigställt till årsskiftet 2016/2017. Medarbetare i nuvarande verksamhet samt 
enhetschef deltar aktivt i framtagandet av den nya gruppbostaden. Arbetet leds av 
samma projektledare som för det särskilda boendet.

Införandet av LOV (Lagen om valfrihet) innebar att kommunen under året haft två 
externa utförare av hemtjänstinsatser. En av dessa utförare fanns kvar vid årets slut.

Hemrehabilitering - ett projekt att införa hemrehabilitering i kommunen startade 
2013. Ett av syftena var bla att stödja personer i hemmet för att undvika onödiga 
resor till rehabilitering och att träna i reell miljö. Nämnden beslutade inför 2015 att 
Hemrehabilitering fortsättningsvis skulle erbjudas, tillförde inte några resurser utan 
verksamheten skulle utföras inom nämndens budgetram.

Trygghet i hemmet med tillsynskamera syftar till att införa ny teknik i hemmet och att 
det bidrar till att äldre personer och andra med funktionsnedsättning kan bo kvar 
hemma och känna sig trygga. Antalet kameror har varierat under året mellan 2 till 4 
st.

Peppar, peppardagen – en dag för kommunens seniorer gick av stapeln för tredje 
året och utförs i samverkan med det civila samhället. Vård- och omsorgsnämnden 
delade vid samma tillfälle ut priset "Årets frivilliginsats" för arbete som kommer 
kommunens seniorer till gagn och gick till de aktiva volontärerna inom Väntjänsten.

PwC fick under maj ett uppdrag att utreda alternativa organisationsformer med fokus 
på en ändamålsenlig organisation för såväl den politiska styrningen, 
tjänstemannaledning som verksamheten. PwC har tidigare genomfört två 
genomlysningar av verksamheterna inom Barn och familj samt Vuxenenheten och 
även en utredning av alternativa organisationsformer.  Utifrån kommundirektörens 
uppdrag att ta fram förslag till organisation av Individ och familjeomsorgen, dvs. 
Vuxenenheten och Barn- och familjeenheten inom Kultur och Bildning, har ett förslag 
lagts där verksamheten samlas under en och samma nämnd, VON. Underlaget har 
processats i medarbetargrupperna och beslut väntas i februari 2016

Ett första möte har skett tillsammans med Arbetsmarknadsenheten för att hitta 
samverkansformer utifrån Arbetsmarknadsenhetens uppdrag och Vård och 
omsorgsförvaltningens behov av stöd för våra brukare. Vi ser ett behov av att 
utveckla samverkan för att i högre grad finna egenförsörjning för personer med 
försörjningsstöd och finna praktikplatser och sysselsättning för våra personer med 
funktionsnedsättningar.

Nämnden och ledningsgruppen genomförde en gemensam konferens under maj 
månad i syfte att bygga ett gott samarbete, skapa tillit och klargöra roller. Syftet var 
dessutom att beskriva verksamheternas nuläge, utvecklingsidéer och framtida 
utmaningar. I slutet av augusti genomfördes ytterligare en heldag med syfte att följa 
upp tidigare konferens och resultat. 

Ledningsgruppen har fortsatt sitt arbete med mål, strategier och ledarskap. En 
verksamhetsutvecklare har rekryterats och MAR-rollen har sammanförts med MAS-
funktionen. Tre enhetschefer har tagit examen i det nationella chefsprogrammet 
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inom äldreomsorg, en chefer har deltagit i utbildningen Personligt ledarskap. 

Förvaltningen har fortsatt sitt arbete med ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9.  Höstens fokus var att kartlägga huvudprocesser 
och identifiera brister och utvecklingsområden genom en GAP-analys. Arbetet med 
att implementera LEAN fortskrider. Under hösten 2016 kommer ledningssystemet 
beskrivas i Stratsys vilket är det som ger struktur till det systematiska 
förbättringsarbetet.

Hälsofrämjande hembesök, tidigare kallat Förebyggande hembesök. 66 medborgare 
som fyllt 75 år under 2015 och inte har några insatser från hemtjänsten har erbjudits 
hembesök. 40 stycken tackade ja till besöket. 31 av dessa har svarat på 
utvärderingsenkät och tycker att de fått värdefull information vid besöket.

En genomgång av alla omvårdnadshjälpmedel har gjorts under hösten. På alla sängar 
har funktionskontroll genomförts vilket ska göras vartannat år. Lyftar har besiktigats, 
vilket ska göras varje år och lyftselar 2 ggr/ år.

Ekonomiskt resultat
Årets resultat för vård- och omsorgsnämnden uppgick till – 4 793 tkr.

Kostnader för bostadsanpassning överstiger budget (-700 tkr), Kostnaden för kurser 
och arbetskläder har även varit hög under 2015.

Alla verksamheter inom LSS gör underskott, behovet av kontaktpersoner och 
personliga assistenter har varit högt under året. Övriga verksamheter har också haft 
ett högt tryck med höga kostnader för personal, livsmedel och material som följd. 

Hemtjänsten och nattenheten har höga kostnader för vikarier och övertid på grund 
av ett större behov av hemtjänst med en ökning av dubbelbesök och brukare med 
tyngre behov och palliativ vård. Kostnaderna är även höga på grund av hög 
sjukfrånvaro. Ob-ersättningen har varit för lågt budgeterad under 2015 efter höjning 
av ersättningen 2014 och kan förklara viss del av underskottet.

Underskottet för särskilt boende hänförs helt till hemrehab som inte kunnat 
finansieras inom ram till fullo. Särskilt boende Linden och Oxelgården gör överskott 
för 2015 för att man jobbat intensivt med att hålla nere kostnaderna för att minimera 
underskottet för hemrehab.

Vuxenheten har på grund av flera missbruksärenden kostnader som överstiger 
budget med 502 tkr. Försörjningsstödet har ett underskott på -770 tkr för 2015. En 
minskning med 53 tkr från 2014. Övriga verksamheter inom vuxenheten redovisar 
överskott för 2015 med 622 tkr.

För att hålla nere nämndens totala underskott har prestationsersättning från 
Socialstyrelsen på 1 300 tkr inte utnyttjats

Framtiden
Utmaningarna för kommande år är att möta de alltmer ökande behov och 
förväntningar som medborgare har på de insatser och stöd som finns inom 
nämndens ansvarsområden. Bostadsbristen/platsbristen är mycket påtaglig för 
korttidsplatser, växelvård som särskilt boende och lägenheter med särskild service, 
vilket även gäller inom socialtjänsten där det finns flera bostadslösa medborgare. För 
att klara bristen på tillgängliga platser kommer förvaltningen att behöva sörja för 
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trygg hemgång från sjukhus för brukare till ordinarie boende med mer stöd från 
hemtjänsten. Trycket kommer därmed troligen öka än mer inom hemtjänsten. 
Sjukfrånvaron i förvaltningen är hög och resultatet för året är 9,69 %. Förvaltningen 
kommer att aktivt arbeta med strategier på kort och lång sikt för att öka frisktalet.

Kvalitetsindikatorer
Indikator 2015 2014 2013

Olika hemtjänstpersonal under 14 dagar 15 12 11
Väntetid från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum - 
SÄBO 73 87 110

Antalet dagar från kontakt till beslut - försörjningsstöd 10 13 29
Brukarnöjdhet - hemtjänsten 92 % 96 % 100 %

Volymindikatorer
Indikator 2015 2014 2013

Antal invånare över 65 år 1 594 1 588 1 541 
Åldersintervallet 65-79 år 1 177 1 207 1 174 
Åldersintervallet 80 år + 417 381 367 
Antal inom daglig verksamhet LSS 39 33 36 
Antal vuxna och barn i boende LSS 24 23 23 
Antal hushåll med försörjningsstöd 123 146 137 
Utbetalt försörjningsstöd 4 589 tkr 4 642 tkr 4 526 tkr
Genomsnittsutbetalningen av försörjningsstöd per 
hushåll/år 37 309 31 795 kr 33 036 kr

Antal bostadsanpassningsärenden 72 72 65 
Kostnad för bostadsanpassning 1 522 tkr 1 452 tkr 1 081 tkr

Ekonomiskt resultat
Indikator 2015 2014

Verksamhetens intäkter 37,2 mkr 39,7 mkr
Verksamhetens kostnader 156,6 mkr 150,5 mkr
Nettokostnad 119,4 mkr 110,8 mkr
Budgetram 114,6 mkr 111,0 mkr
Årets resultat -4,8 mkr 0,3 mkr
Nettoinvesteringar 0,4 mkr 0,2 mkr
Antal årsarbetare 200 årsarb. 192 årsarb.

Årets resultat fördelat på verksamhet Bokslut 2015 Bokslut 2014
Gemensamt -331 tkr 914 tkr
LSS/Socialpsykiatrin -2 302 tkr -560 tkr
Heemtjänst, HSL och nattenhet -1 271tkr -375 tkr
Särskilt boende -246tkr 243 tkr
Vuxenenheten -643 tkr 42 tkr
SUMMA -4 793 tkr 264 tkr
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Gemensamma nämnder
Sydnärkes miljönämnd
Miljönämnden ansvarar för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och 
livsmedelslagen och dessutom tillsyn enligt tobakslagen. Tillsynen enligt miljöbalken 
omfattar miljöfarlig verksamhet såsom industrier, avloppsreningsverk, enskilda 
avlopp, lantbruk, täkter och vindkraftverk. Den omfattar även hälsoskydd, 
vattenskyddsområden och naturvård mm. 

Miljönämndens arbete utgår från den tillsynsplan för miljöarbetet och en 
kontrollplan inom livsmedelsområdet som antogs i början av 2015. Dessa planer 
motsvarar nämndens verksamhetsplan och innehåller såväl åtgärder inom nämndens 
myndighetsutövning som det miljöstrategiska arbetet. Miljönämnden har en 
miljömålsbaserad tillsynsplan som är kopplad till de nationella miljömålen.

Ekonomiskt resultat
För år 2015 redovisade Sydnärkes Miljönämnd ett budgetöverskott om 281 tkr och 
fördelas ut i andelar enligt Miljönämndens avtal, Askersund 40%, Lekeberg 29% samt 
Laxå 30%.

Främsta orsakerna är att de rörliga intäkterna från tillsynsavgifter har ökat mer än 
budgeterat, medan personalkostnaderna endast ökat marginellt. Övriga 
kostnadsslag, lokalkostnader samt övriga verksamhetskostnader har ett utfall som 
ligger lägre än budgeterat.

2015 i ord 
Under 2015 genomfördes en inventering av enskilda avlopp som koncentrerades till 
Svartåns avrinningsområde i Lekebergs kommun. Totalt hanterades ca 400 
inventeringsärenden, varav hälften ca 200 enskilda avlopp inventerades i fält.

Inom livsmedelstillsyn registrerades ca 32 nya verksamheter. 100 Kontrollbesök 
genomfördes på livsmedelsanläggningar, vilket är något under målet 110 i 
tillsynsplanen - dock en ökning jämfört med 2014.

Politikerna i miljönämnden fick miljöutbildning och miljöförvaltningen höll i 
utbildningar för nyanställd personal i Laxå, Lekeberg och Askersund.

Ett förslag till naturreservat har tagits fram för Vretalundsskogen vid Hidinge skola i 
Lekebergs kommun.

Framtiden
Miljönämnden har tagit fram en tillsynsplan enligt miljöbalken och en kontrollplan 
som beskriver planerad kontroll enligt livsmedelslagen. Tillsynsplanen och 
kontrollplan beskriver det arbete som planeras under 2016. Exempel på 
tillsynsområden i tillsynsplanen är miljöfarlig verksamhet (inklusive täkter, vindkraft 
och lantbruk), förorenade områden, kemiska produkter och biotekniska organismer, 
avfall och producentansvar, hälsoskydd, vattenförvaltning och naturvård. Inom 
livsmedel ska restauranger, livsmedelsproducenter, livsmedelsbutiker och 
dricksvattentäkter kontrolleras.
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Miljönämnden gör tillsyn/kontroll på ett stort antal objekt som betalar årlig 
tillsynsavgift. Timtaxan för avgifter har höjts från och med årsskiftet från 700 kr till 
785 kr. Utöver det så brukar tillsyn utföras i projektform inom särskilda 
tillsynsområden. Särskilda projekt som planeras under 2016 är inom hälsoskydd 
tillsyn av fritidshem. 

Inventering av enskilda avlopp kommer att fortsätta med fokus på Svartåns 
avrinningsområde. Arbetet med att inventera Svartåns avrinningsområde beräknas 
bli klart under 2017 med nuvarande intensitet.

Som en konsekvens av att Sydnärkes kommunalförbund bildats kommer nya 
gemensamma avfallsföreskrifter tas fram för Sydnärkekommunerna. Sydnärkes 
Miljönämnd kommer att vara delaktiga i denna process.

Under 2016 kommer miljöförvaltningen slutföra miljöutredningen i Lekebergs 
kommun och fortsätta att utbilda anställda i kommunen som ett led i att Lekeberg 
ska miljödiplomeras. Naturvårdsprogrammen i Laxå och Lekebergs kommun ska 
revideras. 

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

Måluppfyllelse
Målet med verksamheten är att alla anställda i dessa fem kommuner och de två 
förbunden ska få en korrekt lön varje månad. Detta följs upp genom diverse 
kontrollfunktioner i lönesystemet och utvärderas genom samtal i grupp och 
individuellt. Lönenämnder har även ett mål att en löneadministratör ska beräkna 600 
löner per månad och detta mål är uppfyllt 2015 eftersom siffran är i snitt 624 löner 
per månad.

Ekonomiskt resultat
Det ekonomiska resultat för 2015 blev överskottet för hela lönenämnden på 591,6 tkr 
vilket för Lekebergs kommun innebar ett överskott på 69,7 tkr.

2015 i ord 
Lönenämnden har under året administrerat lönekostnader om 1,1 mdkr. Under 2015 
har arbetet påbörjats med att överföra Ljusnarsbergs kommuns löneadministration 
till Sydnärkes lönenämnd. De träder in som medlemmar den 1 april 2016. Nämnden 
har även jobbat mycket med att Kumla kommun startat upp försystemen TimeCare 
Plan (schemaläggning) och TimCare Pool (timvikarier) även Lekeberg har under 
hösten startat med TimCare Pool.

Under året har lönenämnden haft ett flertal utbildningar för chefer och arbetstagare i 
självservice.

Framtiden
Från 1 januari 2016 kommer nämnden att handha löneadministrationen för det 
kommunala bostadsbolaget i Hallsberg Hallbo.
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Under våren 2015 gjordes en översyn av revisionsbolaget KPMG om hur löneenheten 
skall arbeta i framtiden. Översynen mynnade bl.a. ut i att från 1 januari 2016 är 
nämnden en fristående förvaltning i Kumla kommun, men också att varje kommun 
tillsammans med löneenheten arbetar fram ett förslag om gränsdragning och 
ansvarsfråga för olika arbetsuppgifter både i kommunerna och på löneenheten.

Sydnärkes byggnämnd
Sydnärkes Byggnämnds ansvar är att förverkliga plan- och bygglagens samt 
miljöbalkens mål och med hänsyn till natur- och kulturmiljö, främja en hållbar 
samhällsutveckling som ger människor en jämlik och god livsmiljö. 

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

Måluppfyllelse
Nämnden hade som ett mål att under 2015 kunna behandla byggloven inom tre 
veckor, vilket också klarades till 100 procent. Ytterligare ett mål är att uppnå 80 i 
nöjdhetsindex (av 100) med bygglovshantering i SKL:s företagsklimatmätning. I den 
senaste mätningen 2015 var nöjdhetsindex 81.

Ekonomiskt resultat
Sydnärkes byggnämnd redovisar ett budgetöverskott om 353 tkr, varav 107 tkr 
återbetalas till Lekebergs kommun och resten till de andra medlemskommunerna. 
Lekebergs kommuns budget för byggnämndens verksamhet har varit 1 299 tkr.

Det stora antalet bygglovsärenden har medfört att bygglovsintäkterna överstigit 
budgeterade intäkter med 1 198 tkr vilket motsvarar drygt 50 procent av de 
förväntade intäkterna. Även intäkterna för sålda detaljplaner översteg budgeten med 
ca 400 tkr. 

På grund av vakanser på personalsidan samt det stora antalet ärenden både på 
bygglovs- och plansidan har konsultkostnaderna överstigit budgeten med 1 426 tkr 
detta har dock täckts in av överskottet på personalkostnaderna med 959 tkr samt av 
intäktsöverskottet enligt ovan.

Övriga verksamhetskostnader såsom leasingbil, databehandling, telefon mm 
överstiger budgeten med 530 tkr.

2015 i ord
Byggnämnden är en specialreglerad nämnd vars åliggande bestäms i första hand av 
plan- och bygglagen (PBL) och har en viktig roll vid:

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

och verksamheter. 

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

Under 2015 har 32 stycken planprocesser inletts som förhoppningsvis kommer 
resultera i antagna detaljplaner/översiktsplaner under 2016. 

Framtiden
Byggnämnden är beroende av att det byggs i kommunerna. Under 2016 
prognostiseras en fortsatt uppgång i ekonomin i Sverige vilket inverkar på 
byggmarknaden. Det är fortfarande svårt att låna vilket är ett villkor för de flesta 
eftersom det innebär stora kostnader att bygga nytt eller bygga om eller till.

Alla tre kommunerna kommer under 2016 att kunna erbjuda ett stort antal tomter 
många med sjöutsikt. Därför kan förvaltningen se positivt på att det ändå kommer att 
byggas en hel del, vilket gör att verksamheten bör kunna komma upp i 330 bygglov 
och få budgeten att gå ihop under 2016. Verksamheten har även en hel del 
beställningar åt privata sidan när det gäller att ta fram detaljplaner, vilket kommer 
att hjälpa nämnden ekonomiskt.

För tillfället lägger nämnden stora resurser på att arbeta fram det tematiska tillägget 
till strandnära landsbygdsutveckling (LIS). För att möjliggöra dispens från 
strandskyddet i detaljplaner som ökar möjligheten till service i småorter. För att 
kunna ta fram ett tematiskt tillägg för LIS kräver Boverket och Länsstyrelsen att varje 
kommun har en aktuell översiktsplan. Lekebergs kommuns översiktsplan trädde i laga 
kraft 2014. LIS-planerna beräknas att antas under 2016 i alla tre 
medlemskommunerna. Tabellen visar på nyckeltal över de tre senaste åren.

Volymindikatorer 2015 2014 2013 2012
Dokumenterade ärenden till Byggnämnden 1 045 1 622 1 746 1 987 
Varav bygglovsärenden 353 469 476 483 
Varav anmälan 70 73 68 0 
Varav strandskyddsdispenser 24 19 17 20 
Varav start- och slutbesked 482 228 224 272 

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

Vingåker blev ny medlemskommun den 1 oktober 2015. Därmed sköter nämnden 
3 820 brukares avgifter fördelat på 7 kommuner. För Lekebergs kommun ombesörjs 
338 brukare.

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

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

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

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

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

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

Ekonomiskt resultat
Årets resultat för Sydnärkes IT-nämnd uppgår till – 1 674 tkr. 

Nämndens underskott beror till största delen på att nämnden 2014 
vidarefakturerade medlemskommunerna för utrustning som inte ingick i budget. Att 
vidarefakturering inte skett 2015 beror på att nämnden måste få en helhetsbild över 
kostnaderna inför den nya finansieringsmodellen.

Budgeterade driftbidrag mm ger ett underskott eftersom justering gjorts i 
kommunernas driftsbidrag, pga kapitalkostnadsförändring. Däremot har intäkter från 
externa kunder, såsom Sydnärkes utbildningsförbund, Hallbo mfl genererat ett 
överskott om 937 tkr.

Personalkostnaderna lämnar ett överskott om ca 500 tkr på grund av vakanser. 
Poängteras bör att tjänsteköp gjorts för att både täcka upp vakanser, men också för 
att komma ikapp och utföra vissa specifika uppdrag. Detta har gjort att kostnaden för 
tjänsteköp lämna ett underskott om 400 tkr.

Genomförande av diverse gemensamma projekt såsom Platina, Procapita mm har 
medfört en högre kostnad på utrustning, licenser mm. Givetvis handlar det mesta av 
underskottet ändå om att utrustning som inte ingick i budgeten från 
medlemskommunerna inte har vidarefakturerats. Totalt lämnar utrustning, licenser 
mm ett underskott om 1 943 tkr.

Nämnden budgeteras och redovisas from 2015 som en enhet, där eventuellt över- 
eller underskott fördelas mellan medlemskommunerna. Fördelningen av 
underskottet blir enligt följande och regleras på första fakturan 2016:

Askersund 459 tkr, Hallsberg 630 tkr, Laxå 265 tkr, Lekeberg 320 tkr

Arbetet med ny finansieringsmodell fortsätter och denna kommer inte att kunna 
användas fullt ut förrän till 2017. Modellen kommer att kunna användas för att 
prissätta olika produkter/paketlösningar till respektive medlemskommun.

2015 i ord
Sydnärkes IT-nämnd har för 2015 fastställt fem mål och dessa bedöms delvis 
uppfyllda. 
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Sydnärkes IT-förvaltning har under året fortsatt att jobba med aktiviteter för att 
skapa en gemensam förvaltning för samtliga ingående medlemskommuner.

Viktiga händelser under året har varit att man bl.a. har flyttat till gemensamma 
lokaler. Detta i värdkommunen Lekebergs Kommunhus. Under året har man 
dessutom gått in i ett gemensamt ärendehanteringssystem avseende Servicedesk för 
samtliga fyra kommuner. Man har produktionssatt delar av en ny gemensam IT-
plattform. Detta för att vara beredd att möta de projekt som innebär nytt 
verksamhetssystem för vård och omsorg och nytt verksamhetssystem för ärende och 
diarieföring.

Andra delar som tagits i produktion är gemensamma rutiner och processer. Under 
året har man även initierat införandet av en systemförvaltningsmodell, på basnivå.

Den största utmaningen under året har varit att parallellt med ordinarie drift & 
förvaltning även skapa och produktions sätta kommande målmiljö, utan att brista i 
leveranskvalité.

En del inom Sydnärkes IT-förvaltnings organisation under 2015 var DataCenter 
grupperingen. Denna grupps primära åtagande var att se till att bakomliggande 
infrastruktur och systemplattformar driftades och förvaltades på ett strukturerat 
sätt.

Förutom den normala driften av bl.a. servrar och nätverk och kommunikation har 
gruppen arbetat med att anpassa IT-infrastrukturen i respektive medlemskommun 
för att kunna administreras effektivt från förvaltningens nya lokaler i Fjugesta.

Sydnärkes IT-förvaltnings andra del i organisationen 2015 var Tjänster och Support. 
Här har man arbetat med att få igång en fungerande och enhetlig organisation vad 
det gäller användarnära tjänster.

Förvaltningen har under året jobbat för snabbare handläggning av inkomna ärenden i 
Servicedesk. Man har dessutom skapat enhetliga inköpsrutiner, samt gemensam 
lösningar för tex hantering av mobila enheter.

Den tredje stödfunktionen som funnits inom organisationen är Projekt och Strategi. 
Denna har under året fokuserat på att driva det nya målmiljöprojektet i mål samt att 
få på plats gemensamma rutiner och interna processer inom förvaltningen. Vidare 
har fokus varit att få till standardiserat IT-stöd, rapporter, processer och rutiner 
kopplat till Servicedesk.

Sydnärkes IT-förvaltnings största utmaning under året har legat i att parallellt 
implementera ett stort projekt för att harmonisera fyra kommuners datacenter till en 
miljö, säkerställa att vi har rätt resurser med rätt kompetenser och att samtidigt 
leverera högsta kvalitet på våra IT-tjänster.

Framtiden
Arbetet med att bygga upp en ny målmiljö, gemensam för alla fyra kommunerna, har 
påbörjats under 2015 och beräknas kunna driftsättas fullt ut under 2016. Detsamma 
gäller arbetet med finansieringsmodell. Finansieringsmodellen kommer att testas 
under 2016 och förhoppningsvis kunna användas fullt ut 2017/2018.
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Sydnärkes kommunalförbund
Sydnärkes kommunalförbund bildades 1 januari 2015. Året som har gått är sålunda 
det första verksamhetsåret.

Kommunalförbundets uppdrag är hanteringen av hushållens avfall. Därutöver 
ombesörjer kommunalförbundet VA-debiteringar till abonnenterna i Hallsbergs, 
Askersunds, och Lekebergs kommuner på uppdrag av dessa kommuner.

Måluppfyllelse
Kommunalförbundet saknar även egna mål för avfallsverksamheten. De mål 
förbundet har att följa är målen i kommunernas befintliga avfallsplaner. 

Vad gäller finansiella mål, så ska verksamheten vara 100 % taxefinansierad till 
självkostnadspris. God ekonomisk hushållning ska vara ledande.

Ekonomiskt resultat
Det ekonomiska resultat för 2015 blev ett överskott för hela Sydnärkes 
kommunalförbund om 1 532 tkr.

Verksamheten är 100 % taxefinansierad. Under året har det uppdagats att Lekebergs 
kommuns taxa inte utgjorde 100 % avgiftsfinansiering, vilket beror på att Lekebergs 
kommun av hävd inte fördelar overheadkostnader. Därför har Lekebergs kommun 
valt att täcka 2015 års underskott, 1 315 tkr.

2015 i ord 
Det första året har präglats av en mängd olika aktiviteter i arbetet med övertagande 
av avfallsverksamheten från kommunerna. En ledstjärna i detta arbete var att 
kommuninnevånarna skulle få sin service som vanligt. Hämtningen av hushållsavfal-
let och utskicket av räkningar till dem ska flyta på som tidigare.

Anställda från årets början var förbundschefen och ekonomen. Dessa har tidigare 
arbetat i Halls-bergs kommun.

Den personal som gick med i verksamhetsövergången, kom över den 1 april. Inom 
administrationen fanns det vakanta tjänster. För dessa an-ställdes ny personal, en 
gruppledare och två heltidsanställda assistenter. En deltidsanställd assistent till 
kundtjänsten kom med från Lekeberg. En anställd gick över från Askersunds kommun 
och arbetar nu som strateg/informatör. Inom renhållningen rekryterades en 
samordnare till den va-kanta tjänsten där.

Förbundet fick tillgång till egna lokaler, på Södra Allén 2 i Hallsberg, strax efter påsk i 
april.

Framtiden
Inför 2016 så fortsätter arbetet med att förbättra och effektivisera 
avfallsinsamlingen. Förbundet kommer att påbörja arbetet med att ta fram en 
gemensam avfallsplan för samtliga medlemskommuner. Visioner och mål för 
förbundet kommer också att arbetas fram.

Målsättningen är att förbundet på sikt ska ha en gemensam taxa för samtliga 
ingående kommuner. Ett arbete med likriktning har påbörjats under året.
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En samsyn gäller inte bara taxan, utan även debiteringsrutiner, tjänster, 
öppethållande på återvinningscentralerna och mottagandet av grovavfall på dessa, 
service mot invånarna mm.
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Kommunens bolag
Lekebergs kommunala holdingbolag AB
Lekebergs Kommunala Holdingbolag AB är moderbolag i den koncern som består av 
LekebergsBostäder AB (LEBO) samt Lekebergs Kommunfastigheter AB (LEKO). 
Holdingbolaget bildades 2009 för att renodla verksamheterna för bostadsförvaltning 
och förvaltningen av kommunala fastigheter. Bolaget är organ för kommunal 
verksamhet och således underordnat Lekebergs kommun.

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

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

I Lekebergs kommun finns det attraktiva boenden i hela kommunen för alla 
människor.
- Nyproduktion av 16 lägenheter nyss avslutad och planering av ett nytt torghus med 
23 lägenheter samt etapp 1 med cirka 24 lägenheter vid Wasaområdet är igångsatt.
- Tillgänglighetsutredning av samtliga bostäder har genomförts och håller på att 
åtgärdas.

Hela Lekeberg har en väl utbyggd IT-infrastruktur.
- Alla lägenheter har fiber

Lekebergs kommun har ett bra företagsklimat med ett växande och 
konkurrentkraftigt näringsliv.
- Genom att skapa attraktiva bostäder och bra offentliga miljöer bidrar LEBO och 
LEKO till goda utvecklingsmöjligheter för näringslivet i kommunen.

Lekebergs kommun bidrar till en hållbar utveckling genom att välja ekologiskt-, 
ekonomiskt- och socialt hållbara alternativ.
- Det slutförda energiprojektet
- Enligt Skåneinitiativet ska energianvändningen minska med 20 procent mellan åren  
2008-2016.
- Att successivt byta till miljöbilar. Idag är tre av fem fordon miljöbilar.
- Inom LEBO och LEKO pågår ett kontinuerligt arbete för ekologiska och ekonomiskt 
hållbara lösningar, genom underhåll och investeringar i fastigheterna samt utbildning 
av personal. Under året har bland annat styr- och reglersystem för injustering och 
optimering av befintliga energi- och ventilationssystem driftsatts på alla LEKOs och 
LEBOs fastigheter.

 Lekebergs kommun vill vara ett föredöme inom jämställdhet, tillgänglighet, 
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mångfald och integration.
- LEBO och LEKO har en jämställdhetspolicy.
- Tillgänglighetsutredning av samtliga LEBOs bostäder och LEKOs lokaler har 
genomförts och håller på att åtgärdas.

Ekonomiskt resultat

Resultatet för Lekebergs Kommunala Holdingbolag AB uppgår till 1,1 mkr (2,8 mkr).

Ägardirektiv för verksamheten i Lekebergs Kommunala Holding AB, antogs av 
kommunfullmäktige i Lekebergs kommun, 2014-02-27 § Dnr: 13KS46. I ägardirektivet 
fastställdes borgensavgiften för LekebergsBostäder AB till 0,3 procent av utnyttjad 
kredit samt ett avkastningskrav på eget kapital om 5 procent. Den kommunala 
borgensavgiften för 2015 uppgår till 0,5 mkr och har erlagts till kommunen. 
Avkastning på eget kapital per 2015-12-31 är 3 (11) procent. Avkastningskravet för 
2015 har därmed inte uppnåtts.

Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Bokslut 2011
Omsättning 68,0 mkr 60,6 mkr 59,3 mkr 58,7 mkr 56,4 mkr
Årets resultat 1,1 mkr 2,8 mkr 2,5 mkr 1,0 mkr 1,6 mkr
Bruttoinvesteringar 99,2 mkr 99,2 mkr 21,2 mkr 8,1 mkr 12,5 mkr
Totalt antal anställda i 
bolagen 8 anställda 8 anställda 8 anställda 8 anställda 9 anställda

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

Ekonomiskt resultat
Bolaget förvaltar 387 lägenheter med en lägenhetsyta om 25 300 m2, samt 7 951 m2 
lokalyta. 
Vakansgraden har under året genomsnittligt varit 1,5 (1,1) procent avseende 
lägenheter och 3,6 (4,2) procent avseende lokaler. Bolagets resultat per 2015-12-31 
uppgick till 0,4 (1,6) mkr och i bolaget finns åtta anställda varav tre i 
administrationen.

LekebergsBostäder AB (LEBO) Bokslut 2015 Bokslut 2014
Omsättning 36,8 mkr 34,6 mkr
Årets resultat 0,4 mkr 1,6 mkr
Bruttoinvesteringar 10,7 mkr 20,9 mkr
Antal anställda 8 anställda 8 anställda

2015 i ord
EPC-projektet är genomfört och optimeringsarbetet fortsätter. 
Ett nytt torghus, ett Kombohus Mini, med 23 lägenheter kommer att påbörjas under 
år 2016 samt likaså även etapp 1 med cirka 24 lägenheter på Wasaområdet.
Vid årsskiftet var endast en av lägenheterna vakanta. Hyresförhandling för 2015 
avseende övriga lägenheter genomfördes den 4 mars och resulterade i en höjning av 
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hyran från första april om 0,9 (1,5) procent. Höjningen stämmer med övriga 
förhandlade hyror i regionen.

Investeringar/underhållsåtgärder som genomförts under 2015 är:
 Målning av två avdelningar på Linden
 Nya köksluckor i 25 lägenheter i Tallen
 Nya köksluckor på 2 avdelningar på Linden
 Fönsterbyten Skolgatan 24 A-D
 Renovering av 22 badrum  på Ö:a Långgatan 10
 Dränering och asfaltering framför 4 hus i Tallen
 Målning av bleck o vindskivor Storgatan 26
 Oljning av fönster på Torghuset
 Byte av källardörrar på Apelgatan 3 och Sveagatan 3
 Byte av spiskåpor i 14 lägenheter Tegelgatan 2-4
 Asfaltering av gångstigar vid Furuhöjden
 Plattläggning av uteplatser på Sannagatan, Vinkelboda, Sveagatan 3 
 Ny carport på Kastanjen
 Nytt digitalt nyckelskåp till kontoret

Pågående projekt:
  Installation av sprinkler i varje lägenhet på Linden.

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

Ekonomiskt resultat
Bolagets resultat per 2015-12-31 uppgick till 0,1 (0) mkr. I bolaget finns inga anställda 
men tjänster köps från LekebergsBostäder AB. Hyrorna regleras via indexrelaterade 
hyresavtal och för året har höjning skett med 0 (2,5) procent från första januari. 

Lekebergs Kommunfastigheter AB (LEKO) Bokslut 2015 Bokslut 2014
Omsättning 35,1 mkr 29,2 mkr
Årets resultat 0,1 mkr 0,0 mkr
Bruttoinvesteringar 7,1 mkr 78,4 mkr

2015 i ord
Om- och tillbyggnaden av Hidinge skola invigdes i september. Total investering 104 
mkr. En ny förskola med tre avdelningar i centrala Fjugesta blev inflyttningsklar och 
invigdes i april. Total investering 15 mkr. 
EPC-projektet som påbörjades 2012 är genomfört men optimeringsarbetet fortsätter. 
NA-Bygg AB, Hallsberg tilldelades upphandlingen av nya byggprojekt med 
arbetssättet ”Partnering” för fem år framåt. Projekt som påbörjas under år 2016 är 
ett nytt serverrum i kommunhuset, renovering och ombyggnad av Stationshuset, 
ombyggnad av kv. Käppen till nytt kontor för LEBO/LEKO, nytt LSS-boende och en ny 
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förskola i Hidinge-Lanna. Planering för ett nytt särskilt boende i Fjugesta kommer 
också att prioriteras.

Underhållsåtgärder som genomförts under 2015 är:
 Målning utomhus på Trollebo/Tomtebo
 Nya innerdörrar på Tummeliten
 Akustikplattor och ny belysning matsal Lekebergsskolan
 Nya köksluckor på 3 avdelningar på Oxelgården
 Nya dörrpartier på B1 Oxelgården
 Fasadrenovering på del av Oxelgården
 Byte av belysningar till LED
 Ny lekutrustning på Tulpanens skola
 Akustikplattor i taket på Mullhyttans fritids
 Byta av dörrpartier till bollhall och röda huset Lekebergs skolan
 Lagning av golvmattan i bollhallen på Lekebergsskolan
 Tillgänglighetsåtgärder
 Flyttning av Paviljongen från Hidinge till Tulpanen

Pågående projekt: Installation av sprinkler i varje lägenhet på Oxelgården. 
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Personalekonomisk redovisning
I kommunens personalpolitiska policydokument har bland annat följande slagits fast:

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

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

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

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

människors lika värde och rätt till likabehandling.

Personalkostnader och antal anställda
Av kommunens totala kostnader utgörs 55 procent av personalkostnader inklusive 
pensionsutbetalningar. Totalt har löner och arvoden uppgått till 195 051 tkr och 
arbetsgivaravgifter till 74 283 tkr under 2015. 

Pensionsutbetalningarna har uppgått till 7 506 tkr inklusive särskild löneskatt. 
Avsättning till pensioner inklusive särskild löneskatt uppgår till 16 532 tkr. Ränta och 
basbeloppsuppräkning har tillförts pensionsmedlen med 210 tkr. Avgiftsbestämd 
ålderspension inklusive särskild löneskatt uppgår till 11 842 tkr. Intjänade förmåner 
till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse och uppgår vid utgången av 2015 
till 141 810 tkr.

Lekebergs kommun hade 498 tillsvidareanställda medarbetare den 31 december 
2014. Under 2015 ökade antalet tillsvidareanställda med 40 anställda för att vid årets 
slut uppgå till 538 personer.

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat med 38 medarbetare till 496 
årsarbetare (2013: 406 åa). Tabellen visar på antalet tillsvidareanställda fördelat på 
nämnder och kön:

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Män Män Kvinnor Kvinnor tillsvidare tillsvidare Årsarb. Årsarb.

Kommunstyrelsen 22 16 48 53 70 69 65 67
Kultur- och bildningsnämnd 26 27 194 201 220 228 205 213
Vård- och omsorgsnämnd 9 11 206 214 215 225 192 200
Sydnärke IT 12 14 2 3 14 17 14 17
Summa 69 68 450 470 519 538 476 496

De tillsvidareanställda kvinnorna hade 2015 en genomsnittlig heltidslön på 27 089 
kronor per månad medan männens genomsnittliga heltidslön uppgick till 30 970 
kronor per månad. Skillnaden mellan kvinnors och mäns medellön minskade till 3 881 
kronor 2015 (2014: 4 020kr). Kvinnornas medellön var 87 procent av männens vid 
utgången av 2015 (2014: 85 %). Medellön för män och kvinnor totalt var 2015 27 586 
kr per månad. Detta att jämföra med 2014, då medellönen var 27 107 tkr per månad. 
Ökningen i medellön är således 479 kr per månad.
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Åldersfördelning
14 procent av de tillsvidareanställda är 60 år eller äldre. Andelen 60 år och äldre är 
oförändrat sedan 2014. Andelen 40-49 åringar är 27 procent, 3 procentenheter 
mindre än 2014 och 28 procent av kommunens tillsvidareanställda är 50 år eller äldre 
vilket är en ökning med 2 procent. Medelåldern bland kommunens anställda var vid 
årsskiftet 45 år.
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Åldersfördelning bland kommunens anställda

Genomsnittlig sysselsättningsgrad i kommunen är 91,7 procent av heltid. Detta är en 
ökning med 0,2 procentenheter i förhållande till föregående år. Kvinnorna i 
kommunen har en genomsnittlig sysselsättningsgrad med 91,1 procent och männen 
99,2 procent. Bland kvinnorna arbetar 35 procent deltid (2014: 34 %) och bland 
männen är motsvarande siffra 7 procent (2014: 10 %).

Den sista december 2015 fanns 109 månadsanställda vikarier och visstidsanställda 
(2014:77). Den sista december 2015 fanns 398 timavlönade medarbetare 
registrerade i kommunen (2014: 319), vilket är en ökning med 24,7  procent i 
förhållande till ett år tidigare. Under 2015 betalades timlön ut för 8 908 
timmar/månad (2014: 6 884), vilket motsvarar 45 årsarbetare (2014: 42 åa).

Tabellerna nedan visar sjukfrånvaro i procent av de anställdas ordinarie arbetstid 
fördelad per åldersgrupp samt fördelad per förvaltning. 

År 2015 År 2014 År 2015 År 2014 År 2015 År 2014 År 2015
Ålder Timmar Totalt Totalt Kvinnor Kvinnor Män Män
< 29 år  5,133.36 7,0 %       10,7 % 7,3 % 11,3 % 4,1 % 4,4 %
30 - 49 år 25,920.51 6,1 %       6,7 % 6,7 % 7,5 % 3,2 % 3,1 %
> 50 år  31,411.98 6,3 % 7,6 % 6,7 % 7,5 % 2,7 % 8,7 %
Totalt 62,465.85 6,2 % 7,4 % 6,8 % 7,8 % 3,0 % 5,1 %

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Ålder Timmar Totalt Totalt Kvinnor Kvinnor Män Män
Kommunstyrelsen 6 601,1 5,1 % 5,5 % 6,1 % 4,7 % 2,6 % 7,1 %
Kultur- o 22 668 5,2 % 6,2 % 5,3 % 6,7 % 1,7 % 3,3 %
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bildningsnämnd
Vård- o omsorgsnämnd 32 000,1 8,0 % 9,6 % 8,3 % 9,7 % 8,1 % 7,5 %
Sydnärke IT 1 196,4 1,7 % 3,7 %   1,5 % 2,0 % 4,5 %
Totalt 62 465,8 6,2 % 7,4 % 6,8 % 7,8 % 3,0 % 5,1 %

Under 2015 hade kommunen 33 anställda som varit sjukskrivna över 90 dagar 
(långtidssjukskrivna). Det är en ökning med 50 procent i förhållande till föregående år 
(2014: 22, justerad siffra). Vid årsskiftet 2015/2016 var det 9 personer som hade mer 
än 90 sjukskrivningsdagar.

Den totala sjukfrånvaron under 2015 har ökat med 1,2 procentenheter i förhållande 
till förra året. Ökningen har skett bland både männen och kvinnorna. Vi känner till att 
sjukfrånvaron ökar i hela riket, det visar flera olika statistikkällor, så även hos oss. Det 
viktigaste för oss i förhållande till den ökande sjukfrånvaron är att arbeta 
förebyggande. Det gör vi på olika sätt, bl.a. genom att utbilda våra chefer och 
skyddsombud i arbetsmiljö och utbildning för cheferna i rehabilitering med syftet att 
kunna arbeta aktivt och förebyggande i rehabiliteringsprocessen. 
Under hösten 2015 har personalavdelningen också genomfört en arbetsmiljöenkät 
via konsultföretaget Metodicum. Resultatet från enkäten har redovisats för chefer 
och fackliga organisationer och ett arbete har påbörjats med att ta fram förslag på 
hur vi på bästa sätt kan ta tillvara på resultatet och arbeta med det under 2016.

Anpassning och rehabilitering
Personalavdelningen har trots en begränsad kapacitet under 2015 pga. sjukskrivning 
och personalförändringar fortsatt att utveckla rutiner, processer och metoder för att 
systematisera rehabiliteringsarbetet. Ett exempel är att samtliga sjukintyg som 
inkommer till kommunen ska förvaras hos rehabhandläggaren för att arbetsgivaren 
på så sätt ska kunna agera i ett tidigt skede i en sjukskrivningsprocess.  Dialog med 
den sjukskrivne och tidiga insatser från arbetsgivarens sida ger snabbare återgång i 
arbete för dem som har arbetsförmåga. Att samarbeta med andra aktörer är också 
viktigt t.ex. företagshälsovård, primärvård och försäkringskassa. Trots den borttagna 
övre gränsen för sjukskrivningens längd, kvarstår kravet på arbetsgivarna i och med 
rehabiliteringskedjan och ställer ytterligare krav på kommunen att samverka med de 
externa aktörerna.

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

Arbetsskade- och tillbudsrapportering
Under 2015 rapporterades 16 arbetsskador och 30 tillbud. Tabellen visar antalet 
anmälningar fördelat på förvaltning. 

 År 2015 År 2014 År 2105 År 2014
Förvaltning Skada Skada Tillbud Tillbud
Kommunstyrelsen 4 4 0 4 
Kultur- och bildningsnämnd 2 9 26 9 
Vård- och omsorgsnämnd 10 23 4 10 
Sydnärke IT 0 0 0 0 
Totalt 16 36 30 23 
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Personalförsörjningen fram till 2017
Under 2015 har 7 chefsrekryteringar gjorts, varav två ersätter chefer som slutat. Vid 
utgången av 2015 var samtliga chefsbefattningar tillsatta men ännu ej tillträdda. Två 
chefer som rekryterades under hösten 2015 tillträder sin tjänst den 1 mars 2016.

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

Under perioden 2015-2019 beräknas ca 64 tillsvidareanställda att avgå med 
ålderspension (pension vid 65 år). Det är 12 procent av de tillsvidareanställda 
medarbetarna. Under perioden kommer Lekebergs kommun att behöva 
ersättningsrekrytera ca 15 medarbetare per år på grund av ålderspension. 
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Lekebergs kommuns ekonomiska resultat 2015
 BUDGET UTFALL AVVIKELSE
Verksamhetens nettokostnad -378 884 tkr -386 488 tkr -7 604 tkr
Avskrivning -5 521 tkr -9 751 tkr -4 230 tkr
Kapitalkostnad 8 323 tkr 10 847 tkr 2 524 tkr
Pensionsutbetalning -8 921 tkr -7 445 tkr 1 476 tkr
Övrigt 3 400 tkr 13 398 tkr 9 998 tkr
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -381 603 tkr -379 439 tkr 2 164 tkr
Skatter och bidrag 381 724 tkr 380 843 tkr -881 tkr
Finansiella intäkter 1 881 tkr 923 tkr -958 tkr
Finansiella kostnader -1 100 tkr -265 tkr 835 tkr
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 902 tkr 2 062 tkr 1 160 tkr
Extraordinära intäkter 0 tkr 0 tkr 0 tkr
Extraordinära kostnader 0 tkr 0 tkr 0 tkr
ÅRETS RESULTAT 902 tkr 2 062 tkr 1 160 tkr
Årets resultat i procent av skatter och bidrag 0,24% 0,54%

Kommunens resultat för 2015 uppgår till 2,1 mkr och det innebär ett 
budgetöverskott på 1,2 mkr, då det budgeterade resultatet var beräknat till 0,9 mkr. 
Resultatet motsvarar 275 kronor per invånare. Det positiva bokslutsresultatet har sin 
främsta förklaring i lägre pensionsutbetalningar, de sk AFA-pengarna och överskott 
för nyanlända invandrare och ensamkommande barn. 

Tabellen visar kommunens resultat de senaste fem åren.

5,9 mkr

15,0 mkr

5,2 mkr
3,5 mkr

2,1 mkr

År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015

Nämnderna redovisar totalt ett budgetunderskott om 7,6 mkr. Pensionsutbetalningar 
redovisar ett budgetöverskott på 1,5 mkr. Avskrivningar och kapitalkostnad redovisar 
ett budgetunderskott på 1,7 mkr. Posten Övrigt redovisar ett budgetöverskott på 10 
mkr som har sin förklaring i lägre kostnader för arbetsgivaravgifter, återbetalning av 
de sk AFA-pengarna, överskott inom flyktingverksamheten. Finansnettot som till 
största delen är räntor blev 0,1 mkr sämre än förväntat. Skatteintäkter och bidrag 
redovisar ett underskott jämfört med budget om 0,9 mkr som har sin grund i lägre 
skattekraft i Sverige under året (slutavräkning).

Page 257 of 492



47 (68)

Årets resultat för nämnderna blev cirka 1,6 mkr sämre jämfört med den senaste ekonomiska prognosen 
(nr. 3), som redovisade ett negativt budgetresultat totalt för kommunen om 1,6 mkr.

  Utfall Utfall Utfall Budget
DRIFTREDOVISNING Budget Intäkter Kostnader Netto avvikelse
Kommunstyrelsen 71 444 tkr 19 422 tkr 91 024 tkr 71 601 tkr -157 tkr
Kultur- och bildningsnämnd 190 528 tkr 30 593 tkr 225 124 tkr 194 531 tkr -4 003 tkr
Vård- och omsorgsnämnd 114 611 tkr 37 231 tkr 156 635 tkr 119 404 tkr -4 793 tkr
Sydnärkes IT nämnd 20 570 tkr 20 570 tkr  
VA-verksamheten 2 301 tkr 9 360 tkr 10 311 tkr 952 tkr 1 349 tkr
SUMMA NÄMNDER 378 884 tkr 117 176 tkr 503 664 tkr 386 488 tkr -7 604 tkr
Finansiering 379 786 tkr 403 673 tkr 15 123 tkr 388 550 tkr 8 764 tkr
KOMMUNEN TOTAL 902 tkr 520 849 tkr 518 787 tkr 2 062 tkr 1 160 tkr

Budgetunderskottet för kommunstyrelsen uppgår till 157 tkr. Fördelat på 
verksamheternas budgetavvikelser så visar kommunledningen -900 tkr, 
administrativa avdelningen 5 tkr, ekonomiavdelningen 408 tkr, personalavdelningen 
474 tkr, teknik- och serviceavdelningen -144 tkr. Kommunstyrelsens största avvikelse 
beror till stor del på en extra inbetalning till Sydnärkes avfallsförbund om 1 300 tkr.

Kultur – och bildningsnämnden redovisar ett budgetunderskott med 4 003 tkr. 
Underskottet beror främst på höga kostnader inom barn- och familj som gäller 
placeringar inom LSS, men även institutionsvård- och familjehemsvård. Grundskolan 
har underskott på grund av hög personalomsättning under året, med höga 
vikariekostnader och kostnader för semesteravslut som följd. Fritidshem har haft fler 
barn under hösten än beräknat med högre kostnader för utökning av personal. 
Förskolan totalt har ett överskott som beror på lönebidrag som ej budgeterats samt 
inkomna statsbidrag. Gymnasieskolan har överskott som beror på ett minskat 
elevantal. 

Budgetunderskottet för vård- och omsorgsnämnden uppgår till 4 793 tkr. Främsta 
underskottet gäller LSS, där behovet av kontaktpersoner och personliga assistenter 
varit hög under året. Även Hemtjänst och Nattenheten har höga kostnader för 
vikarier och övertid på grund av högre vårdtyngd. Vuxenenheten har haft flera 
missbruksärenden och försörjningsstöd har överskridit budget.

Den gemensamma IT nämnden visar ett resultat enligt budget, efter att årets 
underskott på 1 674 tkr täcktes av extra medlemsbidrag. VA-verksamheten redovisar 
ett budgetöverskott om 1 349 tkr, då kapitalkostnaderna varit lägre på grund av ej 
slutförda investeringsprojekt som är överförda till 2016.

Verksamhetens nettokostnader
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna visar hur stor del av skatteintäkterna 
som tas i anspråk för den löpande verksamheten. Under 2015 var relationen 99,6 
procent av skatteintäkterna, vilket innebar att det egna kapitalet inte ianspråktogs 
för att finansiera den löpande verksamheten. Kommunens nettokostnadsandel av 
skatteintäkter och bidrag bör ligga mellan 97-98 procent, för att kunna klara av 
framtida pensionskostnader. Tabellen visar nettokostnaden i förhållande till skatter 
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över de senaste fem åren.

98,7%

97,3%

98,8%

99,5% 99,6%

År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015

Pensioner
Pensionsutbetalningarna ökade med 386 tkr om man relaterar till förra årets 
utbetalningar. Men pensionskostnaden ökade totalt med 2 097 tkr (2014: 289 tkr). 
Kommunen har inga anställda med visstidspensioner och inte heller placeringar 
avseende pensionsmedel. Tabellen visar på kommunens kostnader för 
pensionsåtagande de senaste två åren. Där skillnaden mellan åren främst gäller att 
den avgiftsbestämda delen och pensionsavsättningen ökar 2015. 

År 2015 År 2014
Pensionsutbetalningar 5 677 tkr 5 680 tkr
Särskild löneskatt 1 767 tkr 1 378 tkr
Avgiftsbestämd ålderspension 9 628 tkr 8 858 tkr
Särskild löneskatt 2 214 tkr 2 028 tkr
Förändring pensionsavsättning exkl. ÖK-SAP 1 641 tkr 1 051 tkr
Särskild löneskatt 339 tkr 256 tkr
Diskonteringsränta 0 tkr 0 tkr
Finansiell kostnad 262 tkr 180 tkr
Summa 21 528 tkr 19 431 tkr
Aktualiseringsgrad 94,0% 94,0%

Skatteintäkter och bidrag
Kommunens skatteintäkter uppgår till 296 938 tkr, vilket är en ökning jämfört med 
föregående år om 17 050 tkr, och statens skatteutjämningsbidrag uppgår till 83 905 
tkr (2014: 83 912 tkr). 

Lekebergs kommuns egen skattekraft uppgår till 92,8 procent (2014: 91,2 %) av rikets 
medelskattekraft, varvid kommunen erhåller ett inkomstutjämningsbidrag om 62 861 
tkr (2014: 65 087 tkr).

Kommunens skattesats uppgick till 21,46 kr, Örebro län i genomsnitt 21,29 kr och 
genomsnittet i riket var den 20,70 kronor.

Kostnadsutjämningen mellan kommunerna syftar till att skapa möjlighet att bedriva 
likartad service oberoende av strukturella skillnader mellan kommunerna. Lekebergs 
kommun har erhållit 5 399 tkr i kostnadsutjämningsbidrag (2014: 4 100 tkr). 

Övriga statsbidrag och utjämningsbidrag är regleringsbidrag 1 032 tkr och 
fastighetsavgiften 13 583 tkr samt LSS-utjämningen, där kommunen erhållit 1 031 tkr 
av det generella statsbidraget för LSS verksamheten.
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Finansnetto
Kommunens finansiella intäkter reducerat med de finansiella kostnaderna benämns 
finansnetto. För 2014 är finansnettot positivt och uppgår till 658 tkr. Kommunens 
finansiella intäkter uppgår till 923 tkr. Ränteintäkterna erhålls från 
LekebergsBostäder AB (LEBO), Förlagslånet och Lekebergs Sparbank samt ingår 
borgensavgiften för kommunens borgensåtagande till LEBO. Den stora finansiella 
kostnaden är räntan på pensionsåtagandena. 

Tabellen visar finansnetto de senaste fem åren.

1,8 mkr

2,5 mkr

1,3 mkr
1,6 mkr

0,7 mkr

År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015

Eget kapital
Kommunens eget kapital ökade med 2 062 tkr, vilket motsvarar årets resultat. Det 
egna kapitalet 189 259, består av 92 306 tkr i likvida medel och 66 878 tkr i 
anläggningstillgångar (inventarier, anläggningar och fordon etc.) samt har kommunen 
30 075 tkr i omsättningstillgångar såsom fordringar och marktillgångar.

Tabellen visar på de tre senaste årens egna kapital och dess förändring.

 År 2015 År 2014  År 2013  
Likvida medel 92 306 tkr 49 % 56 663 tkr 30 % 59 635 tkr 32 %
Anläggningar 66 878 tkr 35 % 119 437 tkr 64 % 112 873 tkr 61 %
Omsättningar 30 075 tkr 16 % 11 097 tkr 6 % 11 162 tkr 6 %
Eget kapital 189 259 tkr 100 % 187 197 tkr 100 % 183 670 tkr 100 %

Soliditet
Soliditeten beskriver kommunens långsiktiga ekonomiska styrka och visar hur stor del 
av tillgångarna som har finansierats med egna medel. Soliditeten bör långsiktigt öka 
eller vara oförändrad för att en balanserad ekonomi ska uppnås. Kommunens 
soliditet uppgår vid årets slut till 70,6 procent. Soliditeten påverkas av två faktorer, 
utvecklingen av det egna kapitalet och tillgångarnas förändring. 

Tabellen visar soliditetsutvecklingen de senaste fem åren.

75,0%

73,3% 73,6%

70,4% 70,6%

År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015
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Vid bedömning av soliditetsutvecklingen är det viktigt att veta, om utvecklingen är ett 
resultat av resultatutvecklingen eller tillgångsutvecklingen eller en kombination av 
båda. Kommunens tillgångar i fastighetsbestånd ingår i kommunens bolag - 
Lekebergs Kommunala Holdingbolag AB.

Balanskravsavstämning
Kommunen resultat för 2015 är positivt och uppgår till 2 062 tkr. Enligt praxis och 
rekommendationer bör inte realisationsvinster medräknas då avstämning mot 
balanskravet görs. Realisationsvinst efter försäljning av anläggningstillgångar uppgår 
till 1 054 tkr, vilket gör att årets balanskravsresultat blir 1 008 tkr, således uppfyller 
kommunen årets balanskrav.

Not 7 -  Årets resultat År 2015 År 2014
Årets resultat enligt resultaträkningen 2 062 tkr 3 527 tkr
Avgår; samtliga realisationsvinster -1 054 tkr 0 tkr
Tillägg; realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet 0 tkr 0 tkr
Tillägg; realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet 0 tkr 0 tkr
Tillägg; orealiserade förluster i värdepapper 0 tkr 0 tkr
Avgår: återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 tkr 0 tkr
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 1 008 tkr 3 527 tkr
Avgår: medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 tkr 0 tkr
Tillägg medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 tkr 0 tkr
Summa balanskravsresultat efter RUR 1 008 tkr 3 527 tkr
Avgår: övriga justeringar 0 tkr 0 tkr
Tillägg: övriga justeringar - Ripsräntan 0 tkr 0 tkr
Årets balanskravsresultat 1 008 tkr 3 527 tkr
Årets resultat i % av skatter och bidrag 0,54% 0,97%
Balanskravsresultatet i % av skatter och bidrag 0,54% 0,97%
Nettokostnaden i förhållande till skatter och bidrag 99,6% 99,5%
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Investeringar

  Utfall 2015 Budget Nettoinvest
INVESTERINGSREDOVISNING Budget 2015 Netto avvikelse 1995-2014
Kommunstyrelsen 25 120 tkr 6 641 tkr 18 479 tkr 188 390 tkr
Kultur- och bildningsnämnd 8 089 tkr 3 955 tkr 4 133 tkr 21 917 tkr
Vård- och omsorgsnämnd 700 tkr 381 tkr 319 tkr 13 275 tkr
Sydnärkes IT nämnd 10 489 tkr -10 489 tkr 35 273 tkr
VA-verksamheten 23 550 tkr 4 416 tkr 19 134 tkr 31 452 tkr
SUMMA NÄMNDER 57 459 tkr 25 883 tkr 31 576 tkr 290 307 tkr
Tekniska avdeln. del av kommunstyrelsen 18 420 tkr 5 159 tkr 13 261 tkr 139 663 tkr

Nettoinvesteringarna uppgår till 25 883 tkr och under åren 1995-2014 har 
kommunen investerat för 290 307 tkr, vilket ger en genomsnittlig investeringsvolym 
på 15 279 tkr per år. Investeringsvolymen har varit 6,8 procent av nettokostnaden. 
Avskrivningarna motsvarar 37,6 procent av nettoinvesteringarna.

Under 2015 har investeringar skett till den nybyggda skolan i Hidinge i form av 
inventarier till ett värde av 2,6 mkr. Kommunen har dessutom gjort investeringar i 
gator och vägar om ca 3,9 mkr samt i VA-verksamheten om totalt 3,8 mkr. Projektet 
med Örebro vatten har påbörjats och VA-projektet Kvistbro omvandlingsområde 
pågår.

I övrigt har investeringar gjorts i kultur- och bildningsnämnden om 4,0 mkr, som 
främst gäller inventarier till Hidinge skola, men även andra inventarieinköp inom 
förskola och skola . Vård- och omsorgsnämnden har endast investeringar om 0,4 mkr 
och dessa gäller bostadsanpassningar och inköp av omvårdnadshjälpmedel.

I Sydnärkes IT-nämnd, där Lekeberg är värdkommun, har investeringsutgifter för de 
andra medlemskommunerna bokförs. Askersund, Hallsberg, Laxå och naturligtvis 
Lekeberg är medlemskommuner och den totala investeringsnivån blev 10,5 mkr.

 INVESTERINGSPROJEKT 2015 BUDGET UTFALL AVVIKELSE
0026 LEKUTRUSTN, TEKN AVD 200 tkr 27 tkr 173 tkr
0054 ÅC TAK/MARK  163 tkr -163 tkr
0067 STÄDMASKIN 220 tkr 164 tkr 56 tkr
0076 OFÖRUTSEDDA INV UTGIFTER 1 300 tkr 747 tkr 553 tkr
0076 OFÖRUTSEDDA INV UTGIFTER  307 tkr -307 tkr
0077 OFÖRUTSETT VON 200 tkr 159 tkr 41 tkr
0115 NÄRIDROTTSPLATS 1 439 tkr  1 439 tkr
0116 INDUSTRI OCH EXPL MARK 1 300 tkr 735 tkr 565 tkr
0117 RENOVERING TORGET FJUGESTA 700 tkr 685 tkr 15 tkr
0118 UTV HÄLSANS STIG 100 tkr  100 tkr
0210 INV HIDINGE SKOLA 5 000 tkr 2 554 tkr 2 446 tkr
0211 IT HIDINGE SKOLA 3 000 tkr  3 000 tkr
0212 KÖK HIDINGE SKOLA 1 000 tkr 920 tkr 80 tkr
0214 BOSTADSANPASSNING 500 tkr 222 tkr 278 tkr
0215 INVENTARIER, KUB 1 350 tkr 964 tkr 386 tkr
0219 NY FÖRSKOLA FJUGEST 300 tkr 101 tkr 200 tkr
1058 MARKOMR, LANNA BADGRUVA  340 tkr -340 tkr
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1067 ASFALTPLAN 16 300 tkr 3 409 tkr 12 891 tkr
1080 VRETA 2:2 BEST GATA  122 tkr -122 tkr
 SUMMA LEKEBERG 32 909 tkr 11 619 tkr 21 290 tkr
1013 VA-SANERINGAR 1 000 tkr 426 tkr 574 tkr
1017 AVLOPPSRENINGSVERK FJA 1 000 tkr 142 tkr 858 tkr
1070 KVISTBRO OMVANDLINGSOMR 8 000 tkr 2 468 tkr 5 532 tkr
1071 VATTENTORNET 550 tkr  550 tkr
1078 VATTENLEDN SJÄLVFALL SKÄR 1 000 tkr  1 000 tkr
1079 ÖREBRO VATTEN 12 000 tkr 739 tkr 11 261 tkr
 SUMMA VA KOLLEKTIVET 23 550 tkr 3 775 tkr 19 775 tkr
0085 IT INVEST LEKEBERG 1 000 tkr 1 565 tkr -565 tkr
0088 IT INVEST LAXÅ  612 tkr -612 tkr
0089 IT INVEST ASKERSUND  1 626 tkr -1 626 tkr
0090 IT INVEST HALLSBERG  977 tkr -977 tkr
0091 NY IT-PLATTFORM  3 696 tkr -3 696 tkr
0724 IT INVESTERINGAR GEMENSAMT  2 012 tkr -2 012 tkr
 SUMMA SYDNÄRKE-IT 1 000 tkr 10 489 tkr -9 489 tkr
 TOTALT 57 459 tkr 25 883 tkr 31 576 tkr

Likviditet och lån
Kommunens likviditet har varit god under året. Kommunen har haft en genomsnittlig 
likviditet om 56 915 tkr och per den 31 december fanns det 92 306 tkr på banken. 
Kommunen har inga placerade medel i aktier eller obligationer. Kommunen har ingen 
långfristig låneskuld per den 31 december 2015. Men däremot har kommunens 
fastighetsbolag 421 900 tkr i lån per den sista december. Under året har Lekebergs 
kommunala holding AB löst de lån som de tidigare haft hos Lekebergs kommun.

Tabellen visar kommunens likviditet per den sista december de senaste fem åren.

46,5 mkr

60,7 mkr 59,6 mkr 56,7 mkr 56,9 mkr

År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015

Borgen
Kommunens borgensåtaganden uppgick till drygt 448 221 tkr vid utgången av året. 
Av de totala borgensåtagandena avser 99,98 procent borgen till Lekebergs 
Kommunala Holdingbolag AB. Övriga borgensåtaganden består av borgen för småhus 
om 81 tkr. Borgensavgiften till LekebergsBostäder AB är 0,3 procent, vilket inbringar 
503 tkr. Kommunen har inga åtaganden för så kallade fallskärmsavtal.

Avstämning mot balanskrav
I kommunallagen kap 8:4 står bl.a. att budgeten ska upprättas så att intäkterna 
överstiger kostnaderna. Resultatet för året uppgick till plus 2 062 tkr och därmed har 
kommunen en ekonomi i balans.
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Finansiella mål
Resultatet ska i genomsnitt under en treårsperiod vara positivt och uppgå till en 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Resultatet för året är 
positivt om 2 062 tkr varvid detta finansiella mål uppnås. Resultatet är 0,54 procent 
av skatter och bidrag, men genomsnittsresultatet för perioden 2013-2015 är 1,02 
procent.

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

Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och bidrag. 
Verksamhetens nettokostnad uppgår till 99,6 procent, varvid detta finansiella mål 
också uppnåtts.
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Resultaträkning
  Kommun Koncern Kommun Koncern

Not År 2015 År 2015 År 2014 År 2014
Verksamhetens intäkter 1 98 411 tkr 125 916 tkr 99 031 tkr 121 542 tkr
Verksamhetens kostnader 2 -468 099 tkr -475 324 tkr -455 140 tkr -458 348 tkr
Avskrivningar  -9 751 tkr -23 324 tkr -5 727 tkr -15 923 tkr
VERKSAMHETENS NETTO  -379 439 tkr - 372 732 tkr -361 836 tkr -352 729 tkr
Skatteintäkter 3 296 938 tkr 296 938 tkr 279 888 tkr 279 888 tkr
Generella statsbidrag och utjämning 4 83 905 tkr 83 905 tkr 83 912 tkr 83 912 tkr
Finansiella intäkter 5 923 tkr 186 tkr 1 972 tkr 722 tkr
Finansiella kostnader 6 -265 tkr -5 144 tkr -409 tkr -5 502 tkr
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER  2 062 tkr 3 153 tkr 3 527 tkr 6 291 tkr
Extraordinära intäkter/kostnader  0 tkr 0 tkr 0 tkr -497 tkr
ÅRETS RESULTAT 7 2 062 tkr 3 153 tkr 3 527 tkr 5 794 tkr

Noter till resultaträkning – avser kommunen
Not 1 - Verksamhetens intäkter År 2015 År 2014
AFA pengar (FORA) 2 481 tkr 0 tkr
Avgifter och ersättningar 15 847 tkr 17 139 tkr
Avgifter och ersättningar - LOV 0 tkr 14 260 tkr
Barnomsorg- och hemtjänstavgift 9 077 tkr 8 471 tkr
Försäljning 3 088 tkr 1 274 tkr
Hyror 4 918 tkr 5 112 tkr
Konsumtionsavgift 7 671 tkr 12 673 tkr
Lönebidrag 3 827 tkr 4 569 tkr
Moms 2 623 tkr 2 567 tkr
Riktade statsbidrag och bidrag 11 619 tkr 10 742 tkr
Migrationsverket 22 937 tkr 6 535 tkr
Sydnärkes IT 14 323 tkr 15 689 tkr
SUMMA 98 411 tkr 99 031 tkr

Not 2 - Verksamhetens kostnader År 2015 År 2014
Avgifter och bidrag 12 420 tkr 12 654 tkr
Försörjningsstöd 4 874 tkr 4 878 tkr
Hyror 47 205 tkr 41 571 tkr
Interkommunala ersättningar - främst gymnasieplatser 33 418 tkr 34 849 tkr
Livsmedel 6 030 tkr 5 671 tkr
Materialinköp 12 459 tkr 16 346 tkr
Personalkostnad inklusive pensionsutbetalning 274 174 tkr 254 196 tkr
Skatt och försäkring 1 022 tkr 945 tkr
Skolskjutsar 8 690 tkr 8 822 tkr
Tjänsteköp 57 328 tkr 48 821 tkr
Tjänsteköp - LOV 0 tkr 14 260 tkr
Tjänsteköp - IT verksamheten 8 420 tkr 8 485 tkr
Övrig transport 2 059 tkr 3 642 tkr
SUMMA 468 099 tkr 455 140 tkr

Not 3 - Skatteintäkter År 2015 År 2014
Allmän kommunalskatt 297 188 tkr 280 686 tkr
Slutavräkning 14 -565 tkr -798 tkr
Preliminär slutavräkning 15 315 tkr 0 tkr
SUMMA 296 938 tkr 279 888 tkr
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Not 4 - Generella statsbidrag och utjämning År 2015 År 2014
Strukturbidrag 763 tkr 759 tkr
Inkomstutjämning 62 861 tkr 65 087 tkr
Regleringsbidrag -284 tkr 1 693 tkr
Fastighetsavgift 13 583 tkr 13 283 tkr
Kostnadsutjämning 5 398 tkr 4 100 tkr
LSS utjämning 1 031 tkr -1 010 tkr
Särskild kompensation höjda sociala avgifter 553 tkr 0 tkr
SUMMA 83 905 tkr 83 912 tkr

Not 5 - Finansiella intäkter År 2015 År 2014
Ränta banktillgodohavanden 9 tkr 278 tkr
Ränta Förlagslån Kommuninvest 16 tkr 25 tkr
Koncernränta 0 tkr 241 tkr
Utdelning Edsbergs häradsallmänning 31 tkr 0 tkr
Borgensavgift LEBO 503 tkr 483 tkr
Ränta revers LEBO 332 tkr 854 tkr
Övriga finansiella intäkter 32 tkr 91 tkr
SUMMA 923 tkr 1 972 tkr

Not 6 - Finansiella kostnader År 2015 År 2014
Ränta pensionsförmåner -262 tkr -180 tkr
Koncernränta 0 tkr -229 tkr
Övriga finansiella kostnader -3 tkr 0 tkr
SUMMA -265 tkr -409 tkr

Not 7 -  Årets resultat År 2015 År 2014
Årets resultat enligt resultaträkningen 2 062 tkr 3 527 tkr
Avgår; samtliga realisationsvinster -1 054 tkr 0 tkr
Tillägg; realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet 0 tkr 0 tkr
Tillägg; realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet 0 tkr 0 tkr
Tillägg; orealiserade förluster i värdepapper 0 tkr 0 tkr
Avgår: återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 tkr 0 tkr
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 1 008 tkr 3 527 tkr
Avgår: medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 tkr 0 tkr
Tillägg medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 tkr 0 tkr
Summa balanskravsresultat efter RUR 1 008 tkr 3 527 tkr
Avgår: övriga justeringar 0 tkr 0 tkr
Tillägg: övriga justeringar - Ripsräntan 0 tkr 0 tkr
Årets balanskravsresultat 1 008 tkr 3 527 tkr
Årets resultat i % av skatter och bidrag 0,54% 0,97%
Balanskravsresultatet i % av skatter och bidrag 0,54% 0,97%
Nettokostnaden iförhållande till skatter och bidrag 99,6% 99,5%
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Balansräkning
  Kommun Koncern Kommun Koncern

Not År 2015 År 2015 År 2014 År 2014
TILLGÅNGAR  267 998 tkr 726 005 tkr 261 022 tkr 610 180 tkr
Anläggningstillgångar  128 179 tkr 567 639 tkr 177 051 tkr 512 276 tkr
Mark och byggnader 1 78 826 tkr 514 456 tkr 72 878 tkr 360 409 tkr
Maskiner och inventarier 2 31 278 tkr 35 168 tkr 22 181 tkr 142 925 tkr
Finansiella anläggningstillgångar 3 18 075 tkr 18 015 tkr 81 992 tkr 8 942 tkr
Omsättningstillgångar  139 819 tkr 158 366 tkr 83 971 tkr 97 904 tkr
Exploateringsmark  4 507 tkr 4 605 tkr 4 252 tkr 4 391 tkr
Fordringar 4 43 006 tkr 45 007 tkr 23 056 tkr 30 198 tkr
Kassa och bank 5 92 306 tkr 108 754 tkr 56 663 tkr 63 315 tkr

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  267 998 tkr 726 005 tkr 261 022 tkr 610 180 tkr
Eget kapital 6 189 259 tkr 200 117 tkr 187 197 tkr 197 249 tkr
Därav årets resultat 2 062 tkr 3 152 tkr 3 527 tkr 6 506 tkr

Avsättningar  17 438 tkr 18 586 tkr 16 211 tkr 17 268 tkr
Pensionsavsättning 7 16 532 tkr 17 680 tkr 14 492 tkr 15 549 tkr
Citybanan  906 tkr 906 tkr 1 719 tkr 1 719 tkr
Skulder  61 301 tkr 507 302 tkr 57 614 tkr 395 663 tkr
Kortfristiga skulder 8 61 301 tkr 85 402 tkr 57 614 tkr 71 671 tkr
Långfristiga skulder  0 tkr 421 900 tkr 0 tkr 323 992 tkr

  Kommun Kommun
Not År 2015 År 2014

ANSVARSFÖRBINDELSER  1 019 422 tkr 691 140 tkr
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland
skulder eller avsättningar inkl särsk. löneskatt 141 810 tkr 144 111 tkr
Borgensförbindelser 9 448 221 tkr 448 256 tkr
Garantiförbindelse leasing/Lokalhyra 10 429 391 tkr 98 773 tkr

Noter till balansräkning – avser kommunen
Not 1 - Mark och byggnader År 2015 År 2014
Markreserv   
Ackumulerad investeringsutgift 9 627 tkr 9 652 tkr
Ackumulerad avskrivning 0 tkr 0 tkr
Årets investeringar 0 tkr 0 tkr
Avskrivningar 0 tkr 0 tkr
Årets försäljningar/utrangeringar -151 tkr -25 tkr
Utgående bokfört värde 9 476 tkr 9 627 tkr
Publika fastigheter   
Ackumulerad investeringsutgift 37 954 tkr 36 125 tkr
Ackumulerad avskrivning -10 637 tkr -9 333 tkr
Årets investeringar 4 557 tkr 1 915 tkr
Avskrivningar -1 326 tkr -1 304 tkr
Årets försäljningar/utrangeringar 0 tkr -86 tkr
Utgående bokfört värde 30 548 tkr 27 317 tkr
Fastigheter för affärsverksamhet   
Ackumulerad investeringsutgift 57 361 tkr 54 676 tkr
Ackumulerad avskrivning -22 692 tkr -20 440 tkr
Årets investeringar 4 062 tkr 3 087 tkr
Avskrivningar -2 172 tkr -2 252 tkr
Just bokfört värde 1 180 tkr 0 tkr
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Årets försäljningar/utrangeringar 0 tkr -402 tkr
Utgående bokfört värde 37 739 tkr 34 669 tkr
Fastigheter för annan verksamhet   
Ackumulerad investeringsutgift 1 265 tkr 1 293 tkr
Ackumulerad avskrivning 0 tkr 0 tkr
Årets investeringar 0 tkr 0 tkr
Avskrivningar 0 tkr 0 tkr
Årets försäljningar/utrangeringar -202 tkr -28 tkr
Utgående bokfört värde 1 063 tkr 1 265 tkr
SUMMA 78 826 tkr 72 878 tkr

Not 2 - Maskiner och inventarier År 2015 År 2014
Maskiner   
Ackumulerad investeringsutgift 6 549 tkr 4 687 tkr
Ackumulerad avskrivning -4 164 tkr -3 943 tkr
Årets investeringar 274 tkr 1 862 tkr
Avskrivningar -568 tkr -221 tkr
Just bokfört värde -1 179 tkr
Årets försäljningar/utrangeringar 0 tkr 0 tkr
Utgående bokfört värde 912 tkr 2 385 tkr
Inventarier   
Ackumulerad investeringsutgift 23 919 tkr 18 059 tkr
Ackumulerad avskrivning -13 631 tkr -12 115 tkr
Årets investeringar 8 390 tkr 5 860 tkr
Avskrivningar -2 488 tkr -1 516 tkr
Årets försäljningar/utrangeringar -1 303 tkr 0 tkr
Utgående bokfört värde 14 887 tkr 10 288 tkr
Bilar och transportmedel   
Ackumulerad investeringsutgift 1 617 tkr 1 255 tkr
Ackumulerad avskrivning -855 tkr -798 tkr
Årets investeringar 183 tkr 362 tkr
Avskrivningar -130 tkr -57 tkr
Årets försäljningar/utrangeringar 0 tkr 0 tkr
Utgående bokfört värde 815 tkr 762 tkr
Övriga maskiner och inventarier   
Ackumulerad investeringsutgift 12 139 tkr 4 025 tkr
Ackumulerad avskrivning -3 393 tkr -3 016 tkr
Årets investeringar 10 489 tkr 8 114 tkr
Avskrivningar -3 068 tkr -377 tkr
Årets försäljningar/utrangeringar -1 503 tkr 0 tkr
Utgående bokfört värde 14 664 tkr 8 746 tkr
SUMMA 31 278 tkr 22 181 tkr

Not 3  - Finansiella anläggningstillgångar År 2015 År 2014
Förenade Småkommuners Försäkring 2 000 tkr 2 000 tkr
Lekebergs Kommunala Holding AB 100 tkr 100 tkr
Aktier 2 100 tkr 2 100 tkr
Kommuninvest Ekonomiska Förening 3 452 tkr 2 696 tkr
Länsmusiken 1 tkr 1 tkr
Andelar 3 453 tkr 2 697 tkr
Sannagatan, Fjugesta 9 tkr 9 tkr
Bostadsrätter 9 tkr 9 tkr
Privatpersoner 38 tkr 38 tkr
Vrethammaren 1 589 tkr 1 589 tkr
Knista-Sanna 1 486 tkr 1 569 tkr
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Förlagslån - Kommuninvest 1 000 tkr 1 000 tkr
Lekebergs Kommunala Holding AB 8 400 tkr 72 990 tkr
Utlämnade anslagstäckta lån 12 513 tkr 77 186 tkr
SUMMA 18 075 tkr 81 992 tkr

Not 4 - Fordringar År 2015 År 2014
Kundfordringar 3 189 tkr 7 251 tkr
Interimsfordringar 17 806 tkr 11 730 tkr
Fordringar Migrationsverket 9 412 tkr 0 tkr
Fordringar Staten 7 604 tkr 0 tkr
Kortfristig LEKO 0 tkr 1 850 tkr
Momsfordran 4 995 tkr 2 225 tkr
SUMMA 43 006 tkr 23 056 tkr

Not 5 - Kassa och bank År 2015 År 2014
Bank 92 255 tkr 56 609 tkr
Handkassor 51 tkr 54 tkr
SUMMA 92 306 tkr 56 663 tkr

Not 6 - Eget kapital År 2015 År 2014
Ingående eget kapital 187 197 tkr 183 670 tkr
Årets resultat 2 062 tkr 3 527 tkr
SUMMA 189 259 tkr 187 197 tkr
Varav
Ripsräntan 0 tkr 0 tkr

Not 7 - Avsättningar för pensioner År 2015 År 2014
Pension   
Ingående avsättningar för pension 11 664 tkr 10 467 tkr
Pensionsutbetalningar -387 tkr -315 tkr
Nyintjänad pension 1 833 tkr 1 413 tkr
Ränte- och basbeloppsuppräkning 210 tkr 145 tkr
Sänkning av diskonteringsräntan 0 tkr 0 tkr
Nya efterlevande pensioner 0 tkr 0 tkr
Förändring av löneskatt 3 228 tkr 2 829 tkr
Övrig post -16 tkr -47 tkr
SUMMA Utgående avsättningar pension 16 532 tkr 14 492 tkr
Aktualiseringsgraden 94,0% 94,0%

Not 8 - Kortfristiga skulder År 2015 År 2014
Leverantörsskulder 8 537 tkr 10 392 tkr
Preliminär skatt anställda 4 049 tkr 3 651 tkr
Arbetsgivaravgifter 4 968 tkr 4 459 tkr
Semesterlöneskuld 15 595 tkr 14 381 tkr
Interimsskulder 13 145 tkr 11 141 tkr
Kommuninvest 3 165 tkr 2 408 tkr
Momsskulder 0 tkr 295 tkr
Individuell del pensioner 9 628 tkr 8 858 tkr
Uppl. särskild löneskatt 2 214 tkr 2 028 tkr
Övriga skulder 0 tkr 1 tkr
SUMMA 61 301 tkr 57 614 tkr
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Not 9 - Borgensförbindelser År 2015 År 2014
LekebergsBostäder AB 187 500 tkr 187 500 tkr
Lekebergs Kommunfastigheter AB 260 640 tkr 260 640 tkr
Egna hem 81 tkr 116 tkr
SUMMA 448 221 tkr 448 256 tkr

Not 10 - Leasing/Hyra År 2015 År 2014
Bilar 795 tkr 984 tkr
Lokalhyra 428 596 tkr 97 789 tkr
SUMMA 429 391 tkr 98 773 tkr

Det som ingår i not 10 är lokalhyra för kommunens verksamheter och fordonsleasing. Lokalhyran avser 
kostnaden för hyresavtal kommunen har med LEBO/LEKO och omfattar en yta om 35 940 m2. 

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

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Lekebergs kommuns ansvar enligt 
ovan nämnda borgens förpliktelse, kan noteras att per 2015-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 325 621 mkr (2014: 299 065 mkr) 
och totala tillgångar till 319 574 mkr (2014: 290 729 mkr). Kommunens andel av de 
totala förpliktelserna uppgick till 467 mkr och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 459 mkr. Lekebergs kommun har en ägarandel i Kommuninvest som 
uppgick till 0,14 procent.
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Kassaflödesanalys
 Kommun Koncern Kommun Koncern

År 2015 År 2015 År 2014 År 2014
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 2 062 tkr 3 152 tkr 3 527 tkr 6 291 tkr
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet - Not 1 1 227 tkr 942 tkr 703 tkr 479 tkr
Avskrivningar 9 750 tkr 23 324 tkr 5 727 tkr 15 923 tkr
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 13 039 tkr 27 418 tkr 9 957 tkr 22 693 tkr

Ökning(-) /minskning(+) av kortfristiga fordringar -19 950 tkr -12 187 tkr -1 605 tkr -6 763 tkr
Ökning(-) /minskning(+) av förråd -255 tkr -214 tkr 966 tkr 992 tkr
Ökning(+) /minskning(-) av kortfristiga skulder 3 688 tkr 11 202 tkr 7 389 tkr 8 409 tkr
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -3 478 tkr 26 219 tkr 16 707 tkr 25 331 tkr

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar -27 954 tkr -72 773 tkr -22 451 tkr -121 853 tkr
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3 159 tkr 3 159 tkr 1 792 tkr 1 792 tkr
Investering i finansiella anläggningstillgångar -756 tkr 26 243 tkr -870 tkr -870 tkr
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -29 029 tkr -17 151 tkr -4 822 tkr -95 600 tkr

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Upptagna lån 0 tkr 8 768 tkr 0 tkr 96 487 tkr
Ökning(+) /minskning(-) av långfristiga skulder 0 tkr     -10 850 tkr 1 850 tkr 0 tkr
Ökning(-) /minskning(+) av långfristiga fordringar 64 672 tkr 64 672 tkr 0 tkr 0 tkr
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 35 643 tkr 45 439 tkr -2 972 tkr 887 tkr

ÅRETS KASSAFLÖDE 35 643 tkr 45 439 tkr -2 972 tkr 887 tkr
Likvida medel vid årets början 56 663 tkr 63 315 tkr 59 635 tkr 62 428 tkr
Likvida medel vid årets slut 92 306 tkr 108 754 tkr 56 663 tkr 63 315 tkr

Noter till kassaflödesanalys – avser kommunen
Not 1 - Justering för poster som inte ingår i kassaflödet År 2015 År 2014
Förändring avsättning pension inkl. särskild löneskatt 2 040 tkr 1 486 tkr
Citybanan -813 tkr -783 tkr
SUMMA 1 227 tkr 703 tkr
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VA-verksamheten

Årets resultat
  VA Utfall Budget VA Utfall
RESULTATRÄKNING Not År 2015 avvikelse År 2014

Externa intäkter 1 8 942 tkr 456 tkr 7 527 tkr

Interna intäkter 2 415 tkr 115 tkr 324 tkr

Verksamhetens intäkter  9 357 tkr 571 tkr 7 851 tkr

Externa kostnader 3 -6 379 tkr 963 tkr -5 621 tkr

Interna kostnader 4 -836 tkr -187 tkr -925 tkr

Verksamhetens kostnader  -7 215 tkr 776 tkr -6 546 tkr

Avskrivningar 5 -2 191 tkr * -2 219 tkr

VERKSAMHETENS NETTO  -49 tkr 1 347 tkr -914 tkr

Finansiella intäkter 6 2 tkr 2 tkr 6 tkr

Finansiella kostnader 7 -905 tkr * -957 tkr

ÅRETS RESULTAT  -952 tkr 1 349 tkr -1 865 tkr

Resultatet för 2015 uppgår till -952 tkr. Budgetavvikelsen är 1 349 tkr 

Överskottet beror på ej slutförda investeringsprojekt som är överförda till 2016, 
vilket gör att kapitalkostnaderna för 2015 är lägre än budget. En stor del gäller 
investeringen i Örebrovatten som förbrukat ca 0,8 mkr 2015 av 12 mkr, vilket innebär 
att verksamheten lämnar ett stort överskott tkr avseende ej förbrukade 
kapitalkostnader.

VA-verksamheten, har under året genomfört omfattande arbeten. Renovering av 
ledningar har genomförts längs Sveagatan i Fjugesta, detta arbete pågår även under 
2016. Arbetet med va-verksamhetsområdet Kvistbro-Gropen har påbörjats men 
tyvärr drabbats av förseningar p.g.a. att enskilda markägare har överklagat 
lantmäteriets beslut om ledningsrätt. Beslut har även fattats om va-
verksamhetsområde Vretavägen. VA-exploatering har även påbörjats i Hidinge-Lanna 
bl. a inom fastigheten Vreta 2:11 (Lanna valley). Projektering av vattenledningen 
mellan Lanna och Fjugesta har fortgått under 2015. Även detta projekt har försenats 
p.g.a. överklaganden av Lantmäteriets beslut och arkeologiska undersökningar.

Årets negativa resultat om 952 tkr tillförs inte VA-kollektivets räkenskaper, eftersom 
VA-verksamheten inte redovisar något eget kapital. Verksamheten har inget eget 
kapital på grund av att kommunen har skattefinansierat del av verksamheten både 
innevarande och tidigare år. Verksamheten har under 2015 skattefinansieras av 
kommunen med 952 tkr, vilket motsvarar en prisökning om 5:06 kronor per m3 

exklusive moms, förutsatt att det bara är den rörliga delen som prisjusteras.

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

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

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

NYCKELTAL År 2015 År 2014

Producerad vattenmängd (tusen m3) 279 276 

Debiterad vattenmängd (tusen m3) 188 185 
Antal vattenläckor 5 4 
Antal avloppsstopp 7 7 
Vattenledningsnätets längd (km) 63 63 
Antal VA-abonnenter 1 162 X
X) Har ej kunnat få ut ur systemet för 2014

Noter till resultaträkning – VA-verksamhet
Not 1 - Externa intäkter År 2015 År 2014

Konsumtionsavgifter 7 690 tkr 6 564 tkr

Anslutningsavgifter 905 tkr 898 tkr

Övriga avgifter och ersättningar 347 tkr 65 tkr

SUMMA 8 942 tkr 7 527 tkr

Not 2 - Interna intäkter (Inom kommunens räkenskap) År 2015 År 2014

VA-avgifter 88 tkr 24 tkr

Slammottagning 300 tkr 300 tkr

Övriga tjänster 27 tkr  

SUMMA 415 tkr 324 tkr

Not 3 - Externa kostnader År 2015 År 2014

Anläggningsmaterial -412 tkr -347 tkr

Tjänster -5 879 tkr -5 056 tkr

Övrigt -88 tkr -218 tkr

SUMMA -6 379 tkr -5 621 tkr

Not 4 - Interna kostnader (Inom kommunens räkenskap) År 2015 År 2014

Fördelade kostnader från tekniska avdelningen   

Personalkostnad -631 tkr -841 tkr

Städkostnad -34 tkr -33 tkr

Övriga kostnader -171 tkr -51 tkr

SUMMA -836 tkr -925 tkr
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Not 5 - Avskrivningar År 2015 År 2014
Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar. Beräknat på 
anskaffningsvärdet. -2 191 tkr -2 219 tkr

SUMMA -2 191 tkr -2 219 tkr

Not 6 - Finansiella intäkter År 2015 År 2014

Ränta på bankmedel 2 tkr 6 tkr

SUMMA 2 tkr 6 tkr

Not 7 - Finansiella kostnader År 2015 År 2014

Ränta på anläggningstillgångar. Baserad på internränta -905 tkr -957 tkr

SUMMA -905 tkr -957 tkr

Balansräkning

  VA Utfall VA Utfall
BALANSRÄKNING Not År 2015 År 2014
TILLGÅNGAR  39 900 tkr 34 756 tkr
Anläggningstillgångar  36 828 tkr 34 066 tkr
Anläggningar, mark och byggnader 1 36 377 tkr 33 514 tkr
Inventarier 2 263 tkr 333 tkr
Maskiner och inventarier 3 188 tkr 219 tkr
Omsättningstillgångar  3 072 tkr 690 tkr
Kassa och bank 4 1 078 tkr 690 tkr
Interimsfordringar 5 1 994 tkr 0 tkr

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  39 900 tkr 34 756 tkr
Eget kapital  0 tkr 0 tkr
därav årets resultat -952 tkr -1 865 tkr

Skulder  39 900 tkr 34 756 tkr
Långfristiga skulder 6 36 681 tkr 33 189 tkr
Kortfristiga skulder 7 3 219 tkr 1 567 tkr
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Noter till balansräkning – VA-verksamheten
Not 1 - Anläggningar, mark och byggnader År 2015 År 2014
Bokfört värde 1 januari 33 514 tkr 33 317 tkr
Årets anskaffningar 3 775 tkr 2 384 tkr
Avskrivningar -2 091 tkr -2 187 tkr
Justering bokfört värde 1 179 tkr 0 tkr
SUMMA 36 377 tkr 33 514 tkr

Not 2 - Inventarier År 2015 År 2014
Bokfört värde 1 januari 332 tkr  
Årets anskaffningar 0 tkr 332 tkr
Avskrivningar -69 tkr  
SUMMA 263 tkr 332 tkr

Not 3 - Bilar och transportmedel År 2015 År 2014
Bokfört värde 1 januari 219 tkr 251 tkr
Årets anskaffningar  0 tkr 0 tkr
Avskrivningar -31 tkr -32 tkr
SUMMA 188 tkr 219 tkr

Not 4 - Kassa och bank År 2015 År 2014
Bankmedel 1 078 tkr 690 tkr
SUMMA 1 078 tkr 690 tkr

Not 5 - Interimsfordringar År 2015 År 2014
Sydnärkes kommunalförbund 1 994 tkr 33 189 tkr
SUMMA 1 994 tkr 33 189 tkr

Not 6 - Långfristiga skulder År 2015 År 2014
Lån för finansiering av materiella anläggningstillgångar 36 681 tkr 33 189 tkr
SUMMA 36 681 tkr 33 189 tkr

Not 7 - Kortfristiga skulder År 2015 År 2014
Leverantörsskulder 1 928 tkr 358 tkr
Interimsskulder 314 tkr 232 tkr
Avräkning gentemot kommunen 977 tkr 977 tkr
Övriga kortfristiga skulder  0 tkr  0 tkr
SUMMA 3 219 tkr 1 567 tkr
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Redovisningsprinciper
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det 
innebär att kommunens anskaffningskostnader för aktier i holdingbolaget har 
eliminerats mot bolagets eget kapital. Vid konsolideringen har proportionell metod 
använts vilket innebär att tillgångar, skulder, intäkter och kostnader tagits upp till 100 
procent. Detta motsvarar kommunens ägarandel i bolaget. Eliminering har gjorts av 
koncerninterna mellanhavanden som t ex hyror och VA-avgifter. Vid upprättandet av 
den sammanställda redovisningen har kommunens redovisningsprinciper varit 
vägledande. Någon justering har dock inte gjorts för olikheter i avskrivningsprinciper.

I 2015 års bokföring och bokslut har den kommunala redovisningslagens 
bestämmelser i allt väsentligt tillämpats. Här regleras hur kommunens ekonomiska 
resultat och finansiella ställning ska redovisas i en resultaträkning, balansräkning 
samt kassaflödesanalys. För att beskriva kommunens interna redovisning används en 
drift- och investeringsredovisning. Dessutom ska kommunen upprätta en 
sammanställd redovisning. Denna utgörs av resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys för kommunen och de kommunala bolagen.

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

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

Skatteintäkter – skatterna beräknas utifrån Sveriges Kommuner och Landstings 
prognoser.

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

Kundfordringar som inkommit efter årsskiftet men som avser räkenskapsåret har 
fordringsbokförts och tillgodoräknats årets redovisning. Har fordringarna inkommit 
under räkenskapsåret men är hänförliga till 2016 är dessa skuldbokförda och har inte 
påverkat årets resultat. Kundfordringar som är äldre än ett år betraktas som osäkra 
och har avskrivits i redovisningen. Dock kvarstår fordran mot den enskilde.
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Arbetsgivaravgifter och preliminärskatt som betalas 2016 men avser 2015 har 
skuldbokförts. Arbetsgivaravgifterna har påverkat 2015 års resultat.

Semesterlöneskuld för outtagen semester och övertid har redovisats som kortfristig 
skuld. Förändringen mellan 2014 och 2015 har redovisats som kostnad/minskad 
kostnad i driftredovisningen för respektive nämnd.

Anläggningstillgångar och inventarier är upptagna till anskaffningsvärdet minskat 
med eventuella investeringsbidrag och avskrivningar. Med anläggningstillgång och 
inventarier avses objekt med en ekonomisk livslängd på minst tre år och med en total 
utgift på ett basbelopp (2015: 44 500 kronor) exklusive mervärdesskatt. 

Förråd har värderats enligt lägsta värdets princip.

Kapitalkostnader är den samlade benämningen på avskrivningar och intern ränta. 
Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värde. Internräntan har 2015 
uppgått till 2,5 procent. Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas 
anskaffningsvärden. Avskrivningar har beräknats enligt nominell metod. 
Avskrivningen påbörjas halvårsvis efter anskaffning.

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

Pensionsförmåner intjänade 2015 (avseende inkomster upp till 7,5 basbelopp) 
kommer att betalas ut till de anställda under 2016. Dessa redovisas därför som en 
kortfristig skuld. Pensioner avseende inkomster över 7,5 basbelopp redovisas som 
avsättning. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse, med 
undantag för garantipensioner som redovisas som avsättning. Ansvarsförbindelsen 
inkluderar löneskatt med 24,26 procent.

Löner för timanställdas tid och OB-ersättningar redovisas månaden efter utbetalning 
(perioden december 2014 – november 2015). Vilket avviker mot god 
redovisningssed.
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Ord- och begreppsförklaringar
Anläggningstillgångar - Fast och lös egendom som är avsedd för stadigvarande 
innehav. Fastigheter, fordon, maskiner är exempel på materiella 
anläggningstillgångar, medan aktier och andelar är finansiella anläggningstillgångar.

Avskrivningar - Avser planmässig värde nedsättning av anläggningstillgång.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Likviditet - Redovisar betalningsberedskap på kort sikt. 

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

Nettoinvesteringar - Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag mm.

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

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

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

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

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

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

Skattesats - Anger hur stor andel per intjänad hundralapp som ska erläggas i 
kommunalskatt.

Skatteunderlag - Totalsumman av kommunmedborgarnas beskattningsbara inkomst 
dividerat med 100.

Soliditet - Redovisar andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d v s graden av 
egenfinansiering av tillgångar.

Skuldsättningsgrad - Skulder dividerat med eget kapital.

Transfereringar – Avser bostadsbidrag, socialbidrag, bidrag till främmande 
inrättningar mm.
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Protokoll 2016-04-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:15-15:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Peter Brändholm (Personalchef, tf kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §84

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund §65-67 §69-87 Håkan Söderman §68

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 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-04-04

Datum för överklagan 2016-04-05 till och med 2016-04-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§84 - Årsredovisning 2015 för Lekebergs kommun (KS 16-134)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommuns årsredovisning för 2015.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns årsredovisning för 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning för Lekebergs kommun 2015
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Årsredovisning 2015 för Nerikes brandkår

§90

KS 16-148
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Tjänsteskrivelse 2016-04-06 1 (1)

Dnr: KS 16-148

Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Nerikes brandkår 
2015
   

Ärendebeskrivning
Vid direktionens möte den 25 februari 2016 fastställdes årsredovisningen för 2015 
samt att direktionen föreslår kommunfullmäktige i Örebro, Lindberg, Kumla, 
Hallsberg, Laxå, Nora, Askersund och Lekeberg att godkänna 2015 års redovisning. 
Utöver detta bifogades även revisorernas berättelse för 2015 med revisionsrapport 
och redogörelse. Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda 
förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet samt att förbundets årsredovisning för 2015 
godkänns.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. Beviljar ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i 
detta organ 2015 års verksamhet
2. Godkänner årsredovisningen för Nerikes brandkår 2015.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Årsredovisning för kommunens bolag samt direktiv till ombud

§91

KS 15-163
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Tjänsteskrivelse 2016-04-05 1 (1)

Dnr: KS 15-163

Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för kommunens bolag 
och direktiv till ombud
   

Ärendebeskrivning
Styrelsen för holdingbolaget har inkommit med årsredovisning för kommunens bolag 
år 2015 och har kallat till bolagstämma.

Ombuden behöver till stämman få direktiv från fullmäktige.

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

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef
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Protokoll 2016-04-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:15-15:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Peter Brändholm (Personalchef, tf kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §83

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund §65-67 §69-87 Håkan Söderman §68

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 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-04-04

Datum för överklagan 2016-04-05 till och med 2016-04-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§83 - Årsredovisning för kommunens bolag samt direktiv till 
ombud (KS 15-163)
Ärendebeskrivning
Styrelsen för holdingbolaget har inkommit med årsredovisning för kommunens bolag år 2015 och har 
kallat till bolagstämma.

Ombuden behöver till stämman få direktiv från fullmäktige.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning - Lekebergs Kommunfastigheter AB 2015
 Årsredovisning - LekebergsBostäder AB 2015
 Årsredovisning - Lekebergs Kommunala Holding AB 2015

Page 3 of 3Page 359 of 492



1(11) 

Lekebergs Kommunfastigheter AB
Org nr 556755-7680

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2
- resultaträkning 5
- balansräkning 6
- tilläggsupplysningar 8

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser 
föregående år.
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Lekebergs Kommunfastigheter AB
556755-7680

2(11) 

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets samtliga aktier ägs av Lekebergs Kommunala Holding AB. Styrelsen består av fem 
ledamöter utsedda av Lekebergs kommun för valperioden 2014 - 2018. Styrelsen består av följande 
personer: styrelseordförande Peter Sahlqvist C, vice ordförande Kjell Edlund S och ledamöter Sören 
Fagerstedt KD, Gunilla Pihlblad S, Pelle Widlund M. 
Bolaget bildades 2008-03-03 och verksamheten påbörjades i samband med att den partiella delningen 
med LekebergsBostäder AB genomfördes 2009-09-14. Nya ägardirektiv antogs av 
kommunfullmäktige i Lekebergs kommun, 2014-02-27 § 10.

Mål för bolagets verksamhet är, enligt bolagsordningen, att inom Lekebergs kommun främja 
lokalförsörjningen för Lekebergs kommun med iakttagande av kommunala självkostnads- och 
likställighetsprinciper. Lokalförsörjningen skall vara självfinansierad. 

Auktoriserad revisor med ersättare utses av bolagsstämman. Lekmannarevisorer med ersättare utses 
av kommunfullmäktige Lekebergs kommun. Sören Skårsjö har upprätthållit VD-posten på deltid ca 3 
dagar i veckan. 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Lokalytan uppgick under året till 34 543 kvm. Lokalhyrorna har höjts med 0 (2,5) %. Invändiga 
underhållet sker i mån av behov och efter bolagets ekonomiska resurser. För utvändigt underhåll och 
underhåll av gemensamma utrymmen pågår ett kontinuerligt arbete med långsiktiga underhållsplaner. 
Dessa tas fram i överensstämmelse med den kommunala verksamhetens långsiktiga behov. 

Underhållsåtgärder som genomförts under 2015 är:
• Målning utomhus på Trollebo/Tomtebo

• Nya innerdörrar på Tummeliten
• Akustikplattor och ny belysning matsalen Lekebergsskolan
• Nya köksluckor på 3 avdelningar på Oxelgården
• Nya dörrpartier på B1 Oxelgården
• Fasadrenovering på del av Oxelgården
• Byte av belysningar till LED
• Ny lekutrustning på Tulpanens skola
• Akustikplattor i taket på Mullhyttans fritids
• Byta av dörrpartier till bollhall och röda huset Lekebergs skolan
• Lagning av golvmattan i bollhallen på Lekebergsskolan
• Tillgänglighetsåtgärder
• Flyttning av Paviljongen från Hidinge till Tulpanen

Framtida projekt:
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Lekebergs Kommunfastigheter AB
556755-7680

3(11) 

• Ny förskola i Hidinge/Lanna
• Nytt LSS-boende på Söderområdet
• Projektering av nytt Särskilt Boende på Söderområdet
• Nytt serverrum vid kommunhuset
• Ombyggnad och renovering av Stationshuset
• Ombyggnad och renovering av kv. Käppen

I Lekebergs Kommunfastigheter AB finns ingen personal anställd. Bolaget köper tjänster från 
LekebergsBostäder AB enligt upprättat avtal.

Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa 
risker hanteras genom systematisk kreditbedömning, fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet samt 
genom efterlevnad av lånebindningsbeslut. Bolaget har ett avtal med företaget Entropi AB som 
rådgivare i "finansiell riskhantering". Avskrivningar har gjorts enligt plan och uppgår totalt till 8 592 
kkr. Vilket motsvarar 2-3 % på byggnader, 5 % på markanläggningar samt 5-20 % på maskiner och 
inventarier. Energisparprojektet har under året gett besparingar. Bolaget deltar även i Lekeberg 
kommuns energieffektiviseringsstrategiarbete. Energibesparande LED-belysningar installeras 
löpande genom utbyte av äldre armaturer. Kommunens befolkning växer och med den efterfrågan på 
kommunala verksamheter. Efterfrågan på platser inom barnomsorgen är fortsatt stor och kommunen 
har behov av fler förskolor. Prioriterade underhållsåtgärder under kommande år är fortsatt 
upprustning av slitna utrymmen på skolorna . Övriga prioriterade åtgärder är uppsnyggning av den 
yttre miljön samt fortsatt arbetet med byte av låssystem för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå i 
kommunens verksamhetslokaler. 

Moderföretag

Bolagets samtliga aktier ägs av Lekebergs Kommunala Holding AB med organisationsnummer 
556518-0493, som har sitt säte i Fjugesta.

Flerårsöversikt

2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning tkr 32 812 28 150 27 363 26 367
Resultat efter finansiella poster tkr 330 39 1 689 508
Soliditet  % 9,0 9,1 10,2 9,9
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Lekebergs Kommunfastigheter AB
556755-7680

4(11) 

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond 18 369 553
Balanserat resultat 2 574 376
Årets vinst 71 217

Totalt 21 015 146

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen
disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning 21 015 146

Totalt 21 015 146
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Resultaträkning Not 2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 2
Nettoomsättning 32 812 28 150
Övriga rörelseintäkter 2 305 1 004

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 35 117 29 154

Rörelsekostnader 3
Råvaror och förnödenheter -21 057 -18 004
Övriga externa kostnader -2 387 -2 440
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar -8 592 -5 605

Summa rörelsekostnader -32 036 -26 049

Rörelseresultat 3 081 3 105

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 -36 367
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 716 -3 433

Summa finansiella poster -2 752 -3 066

Resultat efter finansiella poster 329 39

Bokslutsdispositioner
Förändringar av periodiseringsfonder -102 -53
Förändringar av överavskrivningar -89 -

Summa bokslutsdispositioner -191 -53

Resultat före skatt 138 -14

Skatter
Skatt på årets resultat -67 -35

Årets resultat 71 -49
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Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 5 267 005 147 969
Inventarier, verktyg och installationer 6 3 083 3 000
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar 7 155 93 739

Summa materiella anläggningstillgångar 270 243 244 708

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 8 - 27 000

Summa finansiella anläggningstillgångar 0 27 000

Summa anläggningstillgångar 270 243 271 708

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter - 36

Summa varulager 0 36

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 30 512
Övriga fordringar 298 8 830
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 321 85

Summa kortfristiga fordringar 1 649 9 427

Kassa och bank
Kassa och Bank 15 991 3 350

Summa kassa och bank 15 991 3 350

Summa omsättningstillgångar 17 640 12 813

Summa tillgångar 287 883 284 521
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Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 9

Bundet eget kapital
Aktiekapital, 21.411 aktier (21.411 aktier) 2 141 2 141

Summa bundet eget kapital 2 141 2 141

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 20 944 20 993
Årets resultat 71 -49

Summa fritt eget kapital 21 015 20 944

Summa eget kapital 23 156 23 085

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 1 192 1 090
Ackumulerade överavskrivningar 2 451 2 362

Summa obeskattade reserver 3 643 3 452

Långfristiga skulder 10
Övriga skulder till kreditinstitut 246 000 174 492
Skulder till Lekebergs kommun - 64 590

Summa långfristiga skulder 246 000 239 082

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 105 8 911
Leverantörsskulder 2 583 7 078
Övriga skulder 1 383 1 850
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 013 1 063

Summa kortfristiga skulder 15 084 18 902

Summa eget kapital och skulder 287 883 284 521
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Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 
Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Avskrivningar
Tillämpade avskrivningstider:
Byggnader 25-50 år
Markanläggningar 20 år
Maskiner och inventarier 5-20 år

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Försäljning till koncernföretag

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

Andel försäljningen till företag i de koncerner där företaget
ingår som dotterföretag

%
- 1

Not 3 Inköp från koncernföretag

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

Andel inköp från företag i de koncerner där företaget ingår som
dotterföretag

%
11 13

Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

Varav från koncernföretag 90 338
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Upplysningar till balansräkningen

Not 5 Byggnader och mark

2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden 173 455 173 455
- Inköp 127 111 -

Utgående anskaffningsvärden 300 566 173 455

Ingående avskrivningar -25 486 -20 383
- Årets avskrivningar -8 075 -5 103

Utgående avskrivningar -33 561 -25 486

Redovisat värde 267 005 147 969

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden 4 981 4 981
- Inköp 600 -

Utgående anskaffningsvärden 5 581 4 981

Ingående avskrivningar -1 981 -1 480
- Årets avskrivningar -517 -501

Utgående avskrivningar -2 498 -1 981

Redovisat värde 3 083 3 000
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Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden 93 738 15 967
- Inköp 37 975 77 771
- Omklassificeringar m m -131 558 -

Utgående anskaffningsvärden 155 93 738

Redovisat värde 155 93 738

Not 8 Fordringar hos koncernföretag

2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden 27 000 27 000

Utgående anskaffningsvärden 0 27 000

Not 9 Förändring i eget kapital

Aktie-
kapital

Uppskriv-
ningsfond Reserv-

fond
Överkurs

fond
Balanserat

resultat
Årets

resultat Totalt
Belopp vid årets ingång enligt
fastställd balansräkning 2 141 - - 18 370 2 623 -49 23 085
Resultatdisposition enligt årsstämman
Balanseras i ny räkning - -49 49 -
Årets resultat 71 71

Belopp vid årets utgång 2 141 0 0 18 370 2 574 71 23 156
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Not 10 Långfristiga skulder

2015-12-31 2014-12-31

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år
efter balansdagen:

Skuld till Lekebergs kommun - 57 190

Summa 0 57 190

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2016-05-16 för fastställelse.

Fjugesta  2016-03-21

Kjell Edlund Sören Fagerstedt

Gunilla Pihlblad Peter Sahlqvist
Ordförande

Sören Skårsjö Pelle Widlund
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2016-__________.

Hans Olsson
Auktoriserad revisor
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LekebergsBostäder AB
Org nr 556031-8791

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2
- resultaträkning 5
- balansräkning 6
- tilläggsupplysningar 9

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser 
föregående år.
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Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets samtliga aktier ägs av Lekebergs Kommunala Holding AB. Styrelsen består av fem 
ledamöter utsedda av Lekebergs kommun för valperioden 2014 - 2018. Styrelsen består av följande 
personer: styrelseordförande Peter Sahlqvist C, vice ordförande Kjell Edlund S och ledamöter Sören 
Fagerstedt KD, Gunilla Pihlblad S, Pelle Widlund M.

Mål för bolagets verksamhet är att utgöra en affärsmässig aktör inom bostadsförsörjningen genom att 
bygga, förvärva och förvalta attraktiva och prisvärda fastigheter samt att främja lokalförsörjningen 
inom Lekebergs kommun. Lokalförsörjningen skall vara självfinansierad. Nya ägardirektiv antogs av 
kommunfullmäktige i Lekebergs kommun, 2014-02-27 § 10. I ägardirektivet fastställdes 
borgensavgiften för LekebergsBostäder AB till 0,3 procent av utnyttjad kredit samt ett 
avkastningskrav på eget kapital om 5 procent. Den kommunala borgensavgiften för 2015 uppgår till 
502 kkr. och har erlagts till kommunen. Avkastning på eget kapital per 2015-12-31 är 3 procent. 
Avkastningskravet har därmed inte uppnåtts. 

Auktoriserad revisor med ersättare utses av bolagsstämman. Lekmannarevisorer med ersättare utses 
av kommunfullmäktige i Lekebergs kommun. Sören Skårsjö har upprätthållit VD-posten på deltid ca 
3 dagar i veckan. Bolaget är anslutet till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och HBV, 
Husbyggnadsvaror samt till Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation. 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Investeringar/underhållsåtgärder som genomförts under 2015 är:
• Målning av två avdelningar på Linden

• Nya köksluckor i 25 lägenheter i Tallen
• Nya köksluckor på 2 avdelningar på Linden
• Fönsterbyten Skolgatan 24 A-D
• Renovering av22 badrum på Ö:a Långgatan 10
• Dränering och asfaltering framför 4 hus i Tallen
• Målning av bleck o vindskivor Storgatan 26
• Oljning av fönster på Torghuset
• Byte av källardörrar på Apelgatan 3 och Sveagatan 3
• Byte av spiskåpor i 14 lägenheter Tegelgatan 2-4
• Asfaltering av gångstigar vid Furuhöjden
• Plattläggning av uteplatser på Sannagatan, Vinkelboda och Sveagatan 3/Apelgatan 3
• Ny carport på Kastanjen
• Nytt digitalt nyckelskåp till kontoret
Pågående projekt: Installation av sprinkler i varje lägenhet på Linden.

Framtida projekt: Byggnation av nytt Torghus
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Den uthyrningsbara bostadsytan uppgick under året till 25 528 kvm samt 7 945 kvm lokalyta. Antal 
bostäder 387 st. Uthyrningsgraden för bostadslägenheter var under 2015 98,5 procent (98,9). Totala 
hyresbortfallet för samtliga outhyrda objekt uppgick till 249 kkr. (505). Hyresmarknaden har under 
2015 utvecklats positivt. Hyresförhandling för 2015 genomfördes under mars och resulterade i en 
höjning av hyran från första april 2015 om 0,9 procent (1,5) och för lägenheter med kallhyra 0,9 
procent (1,5). Lokalhyrorna har höjts enligt indexklausul baserad på KPI i hyresavtalen. 

Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa 
risker hanteras genom systematisk kreditbedömning, fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet samt 
genom efterlevnad av lånebindningsbeslut. Bolaget har ett avtal med företaget Entropi AB som 
rådgivare i "finansiell riskhantering". Lånestocken uppgår per 2015-12-31 till totalt 167 500 kkr. 
Långivare är Kommuninvest . Avskrivningar har gjorts enligt plan och uppgår totalt till 4 981 kkr. (4 
591). Vilket motsvarar 2-3 procent på byggnader, 5 procent på markanläggningar samt 10-33 procent 
på maskiner och inventarier. LekebergsBostäder AB är anslutet till SABO:s Skåneinitiativ, vilket har 
som mål att spara 20 procent av energiförbrukningen fram till och med 2016. Energisparprojektet har 
slutförts och har under året gett besparingar. Bolaget deltar även i Lekebergs kommuns 
energieffektiviseringsarbete.
 Kommunens befolkning växer och med den efterfrågan på bostäder. Prioriterade underhållsåtgärder 
under kommande år är fortsatt ombyggnad av köken i våra äldsta hus. Successiva utbyten av 
trapphus- och utomhusbelysningar till miljövänliga LED-belysningar. Årets resultat uppgår till 408 
kkr efter bokslutsdispositioner och skatt.

Moderföretag

Bolagets samtliga aktier ägs av Lekebergs Kommunala Holding AB med organisationsnummer 
556518-0493, som har sitt säte i Fjugesta.

Flerårsöversikt

2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning tkr 33 658 31 441 30 735 29 456
Resultat efter finansiella poster tkr 759 2 725 1 033 374
Soliditet  % 8,1 7,6 7,6 7,0
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Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond 3 450 000
Balanserat resultat 8 905 372
Årets resultat 407 994

Totalt 12 763 366

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen
disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning 12 763 366

Totalt 12 763 366
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Resultaträkning Not 2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 2
Nettoomsättning 33 658 31 441
Övriga rörelseintäkter 3 118 3 201

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 36 776 34 642

Rörelsekostnader 3
Råvaror och förnödenheter -21 452 -17 076
Övriga externa kostnader -1 175 -1 648
Personalkostnader 4 -5 544 -5 325
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar -4 981 -4 591

Summa rörelsekostnader -33 152 -28 640

Rörelseresultat 3 624 6 002

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter -108 59
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -2 757 -3 336

Summa finansiella poster -2 865 -3 277

Resultat efter finansiella poster 759 2 725

Bokslutsdispositioner
Förändringar av periodiseringsfonder -190 -700
Förändringar av överavskrivningar -35 57

Summa bokslutsdispositioner -225 -643

Resultat före skatt 534 2 082

Skatter
Skatt på årets resultat -126 -462

Årets resultat 408 1 620
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Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 6 188 195 181 960
Inventarier, verktyg och installationer 7 807 560
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar 8 1 666 2 437

Summa materiella anläggningstillgångar 190 668 184 957

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 40 40

Summa finansiella anläggningstillgångar 40 40

Summa anläggningstillgångar 190 708 184 997

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 98 103

Summa varulager 98 103

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 90 43
Fordringar hos koncernföretag 981 9 788
Övriga fordringar 71 284
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 488 298

Summa kortfristiga fordringar 1 630 10 413

Kassa och bank
Kassa och Bank 457 3 302

Summa kassa och bank 457 3 302

Summa omsättningstillgångar 2 185 13 818

Summa tillgångar 192 893 198 815
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Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 10

Bundet eget kapital
Aktiekapital, 15.000 aktier (15.000 aktier) 1 500 1 500
Reservfond 150 150

Summa bundet eget kapital 1 650 1 650

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 12 355 10 736
Årets resultat 408 1 620

Summa fritt eget kapital 12 763 12 356

Summa eget kapital 14 413 14 006

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 1 234 1 043
Ackumulerade överavskrivningar 345 309

Summa obeskattade reserver 1 579 1 352

Långfristiga skulder 11
Övriga skulder till kreditinstitut 167 500 149 500
Skulder till koncernföretag - 27 000

Summa långfristiga skulder 167 500 176 500

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 3 443 2 552
Skatteskulder 43 272
Övriga skulder 421 1 290
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 494 2 843

Summa kortfristiga skulder 9 401 6 957

Summa eget kapital och skulder 192 893 198 815
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Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser
Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation
FASTIGO 56 57

Summa ansvarsförbindelser 56 57
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Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 
Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Avskrivningar
Tillämpade avskrivningstider:
Byggnader 33-50 år
Markanläggningar 20 år
Maskiner och inventarier 3-10 år

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Försäljning till koncernföretag

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

Andel försäljningen till företag i de koncerner där företaget
ingår som dotterföretag

%
7 7

Not 3 Inköp från koncernföretag

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

Andel inköp från företag i de koncerner där företaget ingår som
dotterföretag

%
- 1

Not 4 Personal

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

Medelantalet anställda, m m
Kvinnor 3 3
Män 5 5

Totalt 8 8
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2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inkl
pensionskostnader
Löner och andra ersättningar 3 556 3 507
Sociala kostnader 1 188 1 157
Pensionskostnader 386 284

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 5 130 4 948

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

Varav till koncernföretag 90 334

Upplysningar till balansräkningen

Not 6 Byggnader och mark

2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden 229 701 207 807
- Inköp 11 053 21 894

Utgående anskaffningsvärden 240 754 229 701

Ingående avskrivningar -47 741 -43 320
- Omklassificeringar - -
- Årets avskrivningar -4 818 -4 421

Utgående avskrivningar -52 559 -47 741

Redovisat värde 188 195 181 960
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Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden 4 159 4 170
- Inköp 410 110
- Försäljningar/utrangeringar - -121

Utgående anskaffningsvärden 4 569 4 159

Ingående avskrivningar -3 599 -3 549
- Återförda avskrivningar på försäljningar resp utrangeringar - 121
- Årets avskrivningar -163 -171

Utgående avskrivningar -3 762 -3 599

Redovisat värde 807 560

Not 8 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 437 3 385
- Inköp 12 812 20 060
- Omklassificeringar m m -13 583 -21 008

Utgående anskaffningsvärden 1 666 2 437

Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden andelar HBV 40 40

Utgående anskaffningsvärden 40 40

Utgående nedskrivningar 0 0

Redovisat värde 40 40
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Not 10 Förändring i eget kapital

Aktie-
kapital

Uppskriv-
ningsfond Reserv-

fond
Överkurs

fond
Balanserat

resultat
Årets

resultat Totalt
Belopp vid årets ingång enligt
fastställd balansräkning 1 500 - 150 3 450 7 286 1 620 14 006
Resultatdisposition enligt årsstämman
Balanseras i ny räkning - 1 620 -1 620 -
Årets resultat 408 408

Belopp vid årets utgång 1 500 0 150 3 450 8 906 408 14 414

Not 11 Långfristiga skulder

2015-12-31 2014-12-31

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år
efter balansdagen:

Övriga skulder till kreditinstitut 167 500 149 500

Summa 167 500 149 500
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2016-05-16 för fastställelse.

Fjugesta 2016-03-21

Kjell Edlund Sören Fagerstedt

Gunilla Pihlblad Peter Sahlqvist
Ordförande

Sören Skårsjö Pelle Widlund
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2016-__________.

Hans Olsson
Auktoriserad revisor
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Lekebergs Kommunala Holding AB
Org nr 556518-0493

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2
- resultaträkning 4
- balansräkning 5
- tilläggsupplysningar 7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser 
föregående år.
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Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Styrelsen består av fem ledamöter utsedda av Lekebergs kommun. Styrelsen har under 
verksamhetsåret bestått av ordförande Wendla Thorstensson, 1:e vice ordförande Håkan Söderman, 
2:e vice ordförande Jette Bergström, Astrid Söderquist och Ewonne Granberg. Revisorer är Hans 
Olsson med ersättare Peter Söderman, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Lekmannarevisorer 
med ersättare är utsedda av kommunfullmäktige Lekebergs kommun och är desamma som 
kommunens. VD har Tomas Andersson varit.

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

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

Förutom genom lag och bolagsordning, regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till 
kommunen genom kommunfullmäktiges utfärdade direktiv och policydokument, såsom Lekebergs 
kommuns MER-plan 2016 med plan för 2017-2018.
Lekebergs kommuns vision lyder "Trygghet och nytänkande, naturligt nära" vilket innebär att 
bolaget med sina verksamheter ska bidra till bl a:
- att kommunens alla verksamheter ska beaktas vid sitt beslutsfattande

- se till att det finns attraktiva boenden för allas behov
- att ekologiskt och ekonomiskt hållbara lösningar väljs
- mångfald, integration och jämställdhet ska vara obligatoriska faktorer i alla beslut
- att utveckla Lekebergs kommun avseende kommunal service och attraktivt boende.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Under 2015 har tre styrelsemöten hållits. Dessutom har VD och ordförande träffat  LEBO/LEKO:s 
styrelseordförande och VD vid ett antal olika tillfällen i syfte att stämma av aktuella och framtida 
planer.

Ägardirektiv för verksamheten i Lekebergs Kommunala Holding AB, antogs av kommunfullmäktige 
i Lekebergs kommun, 2014-02-27 §10. I ägardirektivet fastställdes borgensavgiften för 
LekebergsBostäder AB till 0,3 procent av utnyttjad kredit samt ett avkastningskrav på eget kapital om 
5 procent. Den kommunala borgensavgiften för 2015 uppgår till 502 kkr och har erlagts till 
kommunen. Avkastning på eget kapital per 2015-12-31 är 3 procent. Avkastningskravet har därmed 
inte uppnåtts. 
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Flerårsöversikt

2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning tkr 0 0 0 0
Resultat efter finansiella poster tkr 0 0 1 -1
Soliditet  % 61,2 61,2 61,2 61,2

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 14 547 080
Årets resultat 300

Totalt 14 547 380

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen
disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning 14 547 380

Totalt 14 547 380
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Resultaträkning Not 2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 2
Övriga rörelseintäkter 16 000 9 000

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 16 000 9 000

Rörelsekostnader 3
Övriga externa kostnader -15 700 -8 800

Summa rörelsekostnader -15 700 -8 800

Rörelseresultat 300 200

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter - -11

Summa finansiella poster 0 -11

Resultat efter finansiella poster 300 189

Resultat före skatt 300 189

Årets resultat 300 189
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Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 23 941 293 23 941 293

Summa finansiella anläggningstillgångar 23 941 293 23 941 293

Summa anläggningstillgångar 23 941 293 23 941 293

Summa tillgångar 23 941 293 23 941 293
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Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 5

Bundet eget kapital
Aktiekapital, 1000 aktier (1000 aktier) 100 000 100 000

Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 14 547 080 14 546 891
Årets resultat 300 189

Summa fritt eget kapital 6 14 547 380 14 547 080

Summa eget kapital 14 647 380 14 647 080

Långfristiga skulder 7
Övriga skulder till kreditinstitut 8 400 000 8 400 000

Summa långfristiga skulder 8 400 000 8 400 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 876 913 877 213
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 000 17 000

Summa kortfristiga skulder 893 913 894 213

Summa eget kapital och skulder 23 941 293 23 941 293
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Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 
Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Försäljning till koncernföretag

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

Andel försäljning till dotterföretag % 100 100

Not 3 Inköp från koncernföretag

Inga inköp har gjorts från koncernföretag

Upplysningar till balansräkningen

Not 4 Andelar i koncernföretag

2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden 23 941 293 23 941 293

Utgående anskaffningsvärden 23 941 293 23 941 293

Namn Org nr Säte
Eget

kapital Resultat
LekebergsBostäder AB 556031-8791 Lekeberg 14 413 366 407 994
Lekebergs Kommunfastigheter AB 556755-7680 Lekeberg 23 156 246 71 217

Summa 37 569 612 479 211

Namn
Antal

andelar
Kapital-
andel %

Rösträtts-
andel %

Bokfört värde
15-12-31

Bokfört värde
14-12-31

LekebergsBostäderAB 15 000 100 100 8 400 000 8 400 000
Lekebergs Kommunfastigheter  
AB 21 411 100 100 15 541 293 15 541 293

Summa 23 941 293 23 941 293
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Not 5 Förändring i eget kapital

Aktie-
kapital

Fissions-
resultat

Balanserat
resultat

Årets
resultat Totalt

Belopp vid årets ingång enligt
fastställd balansräkning 100 000 14 541 293 5 598 189 14 647 080
Resultatdisposition enligt årsstämman
Balanseras i ny räkning 189 -189 -
Årets resultat 300 300

Belopp vid årets utgång 100 000 14 541 293 5 787 300 14 647 380

Not 6 Orealiserade Internvinster

Inga orealiserade internvinster på transaktioner mellan företagen i den koncern där företaget är 
moderföretag finns på balansdagen.

Not 7 Långfristiga skulder

2015-12-31 2014-12-31

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år
efter balansdagen:

Skulder till Lekebergs kommun 8 400 000 8 400 000

Summa 8 400 000 8 400 000
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2016-05-16 för fastställelse.

Fjugesta 2016-04-04

Tomas Andersson Jette Bergström
Verkställande direktör

Ewonne Granberg Astrid Söderquist 

Wendla  Thorstensson Håkan Söderman
Ordförande

Min revisionsberättelse har lämnats 2016-__________.

Hans Olsson
Auktoriserad revisor
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Dnr: KS 14-262

Tjänsteskrivelse - Utökad borgensåtagande för de 
kommunala bolagen
   

Ärendebeskrivning
De kommunala bolagen LekebergsBostäder AB (LEBO) samt Lekebergs 
Kommunfastigheter AB (LEKO) har inkommit med ansökan om utökad kommunal 
borgen till följd av kommande byggnationer. För LEBO handlar det om 80 mkr och för 
LEKO 100 mkr. Tidigare beslutad kommunal borgen är totalt för båda bolagen 448,1 
mkr. Om beslut fattas om utökad kommunalborgen är Lekebergs kommuns 
borgensåtagande totalt 628,1 mkr. Beslutet påverkar kommunkoncernens totala 
låneskuld och framöver bör hänsyn tas till detta innan beslut fattas om ny- och 
ombyggnationer.

1 Bakgrund
De kommunala bolagen LekebergsBostäder AB (LEBO) samt Lekebergs 
Kommunfastigheter AB (LEKO) har inkommit med ansökan om utökad kommunal 
borgen till följd av kommande byggnationer. LEBOs styrelse har fattat beslut om att 
bygga 36 lägenheter på Wasaområdet och för detta krävs en utökad kommunal 
borgen om 80 mkr. LEKOs styrelse har fattat beslut om att bygga gruppbostad för 
LSS, 4-avd förskola i Lanna/Hidinge, serverrum i kommunhuset, 
ombyggnad/renovering av Stationshuset samt ombyggnad/renovering av kv. Käppen. 
För dessa projekt krävs en utökad kommunal borgen till LEKO om 100 mkr.

Totalt utökas det kommunala borgensåtagandet med 180 mkr.

2 Analys
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om borgensåtagande för de helägda 
kommunala bolagen enligt följande:

LekebergsBostäder AB 187 500 000 kr

Lekebergs Kommunfastigheter AB 260 640 000 kr

Totalt borgensåtagande 448 140 000 kr

Kvarvarande utrymme för borgen vid dagens datum är 20 mkr för LEBO och 14,6 mkr 
för LEKO.

2.1 Genomsyrande perspektiv
Beslutet får ingen direkt konsekvens för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och 
hållbarhet, mångfald och integration. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Beslutet påverkar kommunkoncernens totala låneskuld och framöver bör detta 
beaktas innan beslut fattas om ny- och ombyggnationer. Utifrån dagens ekonomiska 
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läge finns inga hinder för utökad kommunalt borgensåtagande, men beslutet 
påverkar kommunkoncernens framtida lånemöjligheter.

3 Slutsats
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige bifaller ansökan om 
utökad kommunal borgen till Lekebergs Bostäder AB om 80 mkr och till Lekebergs 
kommunfastigheter AB om 100 mkr.

Förslag till beslut
Att Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
LekebergsBostäder AB:s räkning upp till totalt lånebelopp om 267 500 000 kr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet skall beräknas från 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

Att Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Lekebergs 
Kommunfastigheter AB:s räkning upp till totalt lånebelopp om 360 640 000 kr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet skall beräknas från 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef
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Protokoll 2016-04-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:15-15:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Peter Brändholm (Personalchef, tf kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §82

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund §65-67 §69-87 Håkan Söderman §68

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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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-04-04

Datum för överklagan 2016-04-05 till och med 2016-04-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§82 - Utökad borgen för de kommunala bolagen (KS 14-262)
Ärendebeskrivning
De kommunala bolagen LekebergsBostäder AB (LEBO) samt Lekebergs Kommunfastigheter AB (LEKO) 
har inkommit med ansökan om utökad kommunal borgen till följd av kommande byggnationer. För 
LEBO handlar det om 80 mkr och för LEKO 100 mkr. Tidigare beslutad kommunal borgen är totalt för 
båda bolagen 448,1 mkr. Om beslut fattas om utökad kommunalborgen är Lekebergs kommuns 
borgensåtagande totalt 628,1 mkr. Beslutet påverkar kommunkoncernens totala låneskuld och 
framöver bör hänsyn tas till detta innan beslut fattas om ny- och ombyggnationer.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. såsom för egen skuld ingå borgen för LekebergsBostäder AB:s räkning upp till totalt lånebelopp om 
267 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet skall beräknas 
från skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp

2. såsom för egen skuld ingå borgen för Lekebergs Kommunfastigheter AB:s räkning upp till totalt 
lånebelopp om 360 640 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet 
skall beräknas från skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Ansökan om utökad kommunal borgen
 Ansökan om utökad kommunal borgen
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Tjänsteskrivelse - Beslut om att LEBO ska bygga 36 
lägenheter i Wasa-området
   

Ärendebeskrivning
Lekebergsbostäder (LEOB) har expedierat ett med ett beslut om att bygga 36 nya 
lägenheter i Wasa området till en kostnad av ca 65 miljoner kronor. I beslutet bereds 
kommunfullmäktige att ta ställning till LEBO:s beslut.

Bakgrunden är att det i Lekebergs kommun länge funnits ett underskott på 
lägenheter och kommunen har haft som mål att öka antalet hyreslägenheter i 
kommunen. Kommunen har också från migrationsverket krav på att ta emot 
nyanlända vilket kommer leda till ett ännu större behov av bostäder.

LEBO:s bedömning är att det framförallt är större lägenheter som behövs och 
byggnationen gäller därför 3:or och 4:or.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv till byggnationen.  

1 Bakgrund
Bakgrunden är att det i Lekebergs kommun länge funnits ett underskott på 
lägenheter och kommunen har haft som mål att öka antalet hyreslägenheter i 
kommunen. Kommunen har också från migrationsverket krav på att ta emot 
nyanlända vilket kommer leda till ett ännu större behov av bostäder.

2 Analys
Kommunen har brist på lägenheter och den kommer med all sannolik inte att minska, 
både med anledning kommunen har en all större andel äldre som kan tänkas vilja 
byta boende form från villa till lägenhet men också med anledningen av den ökning 
av nyanlända som sker.

Kultur- och bildningsnämnden bör undersöka hur förutsättningarna ser ut kring 
förskola/skola då typen av lägenheter förmodligen kommer innebära ett ökat antal 
barn i området.  

Avseende infrastrukturen i området är det viktigt att beakta eventuella behov av 
ombyggnation av tillfartsgatan Östra Långgatan, gatan har idag begränsningar i 
bärighet. Att skapa infart till området från Knistavägen istället, kan vara ett 
alternativ. Att dessutom placera parkeringsplatser längs Knistavägen och flytta 
bebyggelsen närmare Ö Långgatan torde skapa en bättre barriär mellan bebyggelsen 
och Knistavägen.

2.1 Genomsyrande perspektiv
Ärendet bedöms ha positiva effekter för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och 
hållbarhet, mångfald och integration. Framförallt mångfald och integrations påverkas 
positivt om kommunen har möjlighet att erbjuda lägenheter till nyanlända. Även 
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barnperspektivet bör tas med i detta då kommunen genom detta kommer kunna 
erbjuda lite större lägenheter som ofta gynnar barnfamiljer.    

2.2 Ekonomiska konsekvenser
LEBO har i sin kalkyl räknat att detta på lång sikt är en bra affär och kommer ge ett 
överskott. I startskedet krävs att kommunen utökar borgen för LEBO för att 
möjliggöra bygget. Se separat ärende (dnr: KS 14-262).  

3 Slutsats
Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv till LEBO:s beslut om att bygga nya 
lägenheter och rekommenderar kommunfullmäktige att ställa sig bakom beslutet.  

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom LekebergsBostäder beslut om att bygga 36 nya 
lägenheter i Wasa-området.  

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg
Kommundirektör
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Protokoll 2016-04-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:15-15:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Peter Brändholm (Personalchef, tf kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §81

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund §65-67 §69-87 Håkan Söderman §68

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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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-04-04

Datum för överklagan 2016-04-05 till och med 2016-04-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§81 - Nybyggnation av 36 lägenheter i Wasaområdet (KS 14-448)
Ärendebeskrivning
Lekebergsbostäder (LEOB) har expedierat ett med ett beslut om att bygga 36 nya lägenheter i Wasa 
området till en kostnad av ca 65 miljoner kronor. I beslutet bereds kommunfullmäktige att ta 
ställning till LEBO:s beslut.

Bakgrunden är att det i Lekebergs kommun länge funnits ett underskott på lägenheter och 
kommunen har haft som mål att öka antalet hyreslägenheter i kommunen. Kommunen har också 
från migrationsverket krav på att ta emot nyanlända vilket kommer leda till ett ännu större behov av 
bostäder.

LEBO:s bedömning är att det framförallt är större lägenheter som behövs och byggnationen gäller 
därför 3:or och 4:or.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv till byggnationen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom LekebergsBostäder beslut om att bygga 36 nya lägenheter i 
Wasa-området.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 LEBO Protokollsutdrag 2016-03-21
 LEBO Tjänsteskrivelse
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Dnr: KS 15-671

Tjänsteskrivelse - Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, 
antagandehandlingar
   

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för särskilt boende, LSS-boende, 
trygghetsboende, bostadsbebyggelse samt förskola i de södra delarna av Fjugesta.   

1 Bakgrund
Sydnärkes byggförvaltning fick i uppdrag av kommunstyrelsen att 
detaljplanelägga området söder om tätorten i syfte att möjliggöra för 
nya verksamhetslokaler/gruppboende LSS/äldreboende eller 
motsvarande den 14 oktober 2014.

En samrådshandling av detaljplan för Fjugesta 5:2 m. fl. har varit ute på 
samråd under tiden mellan 2015-11-16 och 2015-12-07, i enlighet med 5 
kap 11 § Plan och bygglagen (2010-900), och efter inkomna synpunkter 
har planhandlingarna kompletterats samt en samrådsredogörelse 
upprättats.

Detaljplanen har även varit ute på granskning under en viss tid 
(granskningstid) som ska vara minst tre veckor (5 kap 18 § PBL). Inkomna 
synpunkter har behandlats och redovisas i ett granskningsutlåtande som 
bifogas till planhandlingarna. Planförslaget har sedan justerats efter 
inkomna synpunkter.  

1.1 Ekonomiska konsekvenser
Detaljplanen bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Jonas Kinell
Kommundirektör Planarkitekt
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Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger 

förutsättningar för uppförandet av särskilt boende, LSS-boende, trygghetsboende, 

bostadsbebyggelse samt förskola inom planområdet.     

Granskningen 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 23 § har planförslaget varit ute på granskning under 

tiden mellan 2016-02-16 och 2016-03-14. Berörda har underrättats via brev och förslaget har funnits 

tillgängligt på Lekebergs kommun samt varit publicerat på kommunens hemsida. Efter granskningen 

har 10 yttranden inkommit. I detta dokument sammanställs och besvaras inkomna synpunkter som 

berör detaljplaneförslaget. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på Sydnärkes 

Byggförvaltning. 

Yttranden har lämnats av: 

 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2016-03-14 

2. Trafikverket   2016-03-14 

3. Bra kulturmiljö Örebro län 2016-03-09 

4. Örebro kommun 2016-03-02 

5. Lekebergs kommunfastigheter  2016-03-09 

6. Fastighetsägare Fjugesta 1:9  2016-03-13 

7. Fastighetsägare Fjugesta 5:64   2016-03-10 

8. Fastighetsägare Fjugesta 3:191 2016-03-08 

9. Fastighetsägare Fjugesta 32:8 2016-03-07 

10. Fastighetsägare Fjugesta 72:19  2016-03-13 

 
 
 
 
 

Page 415 of 492



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

2016-04-04 

Sida 2 av 6 
 

1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning:    

Bedömning 

Länsstyrelsens bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL är att ett antagande av detaljplanen inte kommer 

att prövas.  

Råd 

Enligt 2. kap PBL anger länsstyrelsen följande råd inför fortsatt planarbete: 

Att anslutningen till Fjugesta Byväg måste utformas trafiksäker enligt krav VGU, främst behöver 

siktförhållanden åtgärdas åt vänster sett från anslutningsvägen. Det framhävs också att korsningen 

bör förskjutas i förhållande till industrianslutningen på andra sidan om Fjugesta Byväg för att 

undvika en fyrvägskorsning.  

Länsstyrelsen anser även att det vore bra om dagvattendammen regleras på plankartan. 

Kommentar: 

Eventuella åtgärder gällande sikten åt vänster sett från anslutningen till Fjugesta Byväg ska   
hanteras i samband med anläggningen av gatan.  
 
Det bedöms finnas tillräckligt med utrymme att anlägga gatan så att det inte skapas en 

fyrvägskorsning. 

Dagvattendammen regleras på plankartan.  
 

2. Trafikverket 

Sammanfattning:    

Trafikverket uttrycker en del synpunkter på den föreslagna anslutningen till Fjugesta Byväg. Man 

anser att anslutningen till Fjugesta Byväg är möjlig men att det ställs vissa krav på utformningen för 

att klara kraven enligt VGU (kravdokument för vägars och gators utformning). Om gatan anläggs 

föreslår Trafikverket att siktröjning bör ske åt vänster sett från anslutningsvägen samt att 

korsningen bör förskjutas i förhållande till industrianslutningen på andra sidan av Fjugesta Byväg för 

att undvika att det skapas en fyrvägskorsning.  

Kommentar: 

Eventuella åtgärder gällande sikten åt vänster sett från anslutningen till Fjugesta Byväg ska   
hanteras i samband med anläggningen av gatan.   
 
Det bedöms finnas tillräckligt med utrymme att anlägga gatan så att det inte skapas en 
fyrvägskorsning. 
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3. Bra kulturmiljö Örebro län 

Sammanfattning:    

Företrädaren för Bra kulturmiljö anser att det i detaljplanen fortsatt tas för liten hänsyn till 

banvallens kulturhistoriska värde.  

Vidare påpekas att flerbostadshusen på Fjugesta 32:1 och 47:16 betraktas som särskilt värdefulla 

enligt den inventering som ligger till grund till förslaget till kulturmiljöprogram för Lekebergs 

kommun.  

Kommentar: 

Banvallen ska bevaras i så hög utsträckning som möjligt. Det bedöms inte nödvändigt att införa q-

bestämmelser för de delar av banvallen som berör planområdet. Banvallen regleras som gång- och 

cykelbana i detaljplaneförslaget vilket bedöms vara tillräckligt för att bevara banvallen. 

Planbeskrivningen kan däremot omformuleras för att tydligare framföra vikten av banvallens 

kulturhistoriska värde.  

Genom detaljplanen föreslås inga förändringar av flerbostadshusen på fastigheterna Fjugesta 32:1 

och 47:16.  

 

4. Örebro kommun 

Sammanfattning:    

Har inga synpunkter. 

 

5. Lekebergs kommunfastigheter 

Sammanfattning:    

Man uttrycker att byggrätter bör slås samman för att det ska vara möjligt att skapa en bra och 

samlad byggnation av nytt SÄBO, trygghetsboende, förskola och LSS-boende, samtidigt 

rekommenderas att inritad GC-väg tas bort och att en sådan istället planeras mer fritt i samband 

med byggnationen i området. Det framförs även att prickmark längs förlängningen av Östra 

Långgatan bör tas bort och att det bör tillåtas parkering inom användningsområdet för park i de 

centrala delarna.     

Kommentar: 

Kvartersmark för skola och bostad/vårdverksamhet justeras till ett sammanhängande område. 

Gång- och cykelvägen tas bort och kan istället anläggas mer fritt inom kvartersmark. 

Prickmarken längs förlängningen av Östra Långgatan kan inte tas bort ur planen eftersom det 

innebär ett buffertavstånd med anledning av buller som eventuellt skulle kunna uppstå från gatan. 

Parkering kan anordnas inom kvartersmark och bedöms inte nödvändigt att anlägga inom 

parkområdet.   
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6. Fastighetsägare Fjugesta 1:9 

Sammanfattning:    

Framför att bebyggelse bör lokaliseras minst 50 meter från fastighetsgräns utmed Fjugesta 1:9 om 
rationellt jordbruk ska kunna bedrivas och minimera boendes bullerpåverkan.  
 
Om dagvattendränering sker över Fjugesta 1:9 anser fastighetsägaren att det är nödvändigt att 
diket grävs ur samt att det görs en bedömning på trummans kapacitet innan ny bebyggelse uppförs 
i området.  
 
Vidare framförs det att planförslaget medger en olämplig avstyckning av Fjugesta 1:9 i de östra 
delarna eftersom delar av marken blir obrukbar.   
 
Slutligen framförs synpunkter om att föreslagen  gata genom planområdet kommer uppmana till 
genomfartstrafik då fartbegränsningar igenom samhället kan undvikas och att detta bör beaktas i 
planeringen.   
 

Kommentar: 

Det är över 50 meter från fastighetsgränsen längs med Fjugesta 1:9 och ny föreslagen bebyggelse.  

I samband med anläggning av dagvattendamm eller liknande ska det genomföras erforderliga 

åtgärder. Detta hanteras inte i samband med detaljplanen utan i ett senare skede. 

Hela markytan som blir obrukbar ska fastighetsregleras till kommunal mark.  

Trafikmängderna i området förväntas öka men det bedöms inte medföra några betydande 

olägenheter för boende i området. 

7. Fastighetsägare Fjugesta 5:64   

Sammanfattning:    

I yttrandet framförs det att fastighetsägarens far som tidigare stod som ägare till Fjugesta 5:64 

beviljats att arrendera 5000 kvm söder om Fjugesta 5:64. Yttrandens uppfattning är att arrendet 

gäller.    

Kommentar: 

Eftersökningar i fastighetsregister har gjorts, vi har inte hittat något registrerat arrende som det 

fastighetsägaren för Fjugesta 5:64 beskriver. Det finns däremot ett annat arrende i området på 

Fjugesta 5:2 m.fl. Detta arrende (A 143/91) berör även marken som fastighetsägaren för Fjugesta 

5:64 anser sig arrendera. Arrendatorn till A 143/91 är inte fastighetsägaren till Fjugesta 5:64. Detta 

arrendekontrakt ska dessutom uppsägas med anledning av framtida byggnation i området.    

8. Fastighetsägare Fjugesta 3:191 

Sammanfattning:    

Gällande detaljplaneförslaget motsätter sig yttranden förlängningen av Östra Långgatan då det 

anses medföra mer trafik längs med Storgatan mot centrum. 
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I övrigt framförs en del synpunkter på andra delar i Fjugestas trafiksystem. 

Kommentar: 

Det kan komma att bli utökade trafikmängder men det bedöms inte medföra betydande 

olägenheter för boende i området.  

Övriga frågor om Fjugestas trafiksystem berör inte detaljplaneförslaget och hanteras inte heller 

inom ramen för denna detaljplan.       

 

9. Fastighetsägare Fjugesta 32:8 

Sammanfattning:         

I yttrandet framförs synpunkter på byggrätten i de östra delarna av planområdet där en högsta 

byggnadshöjd på 12 meter medges. Detta anses möjliggöra för hög bebyggelse som påverkar 

omkringliggande karaktär i form av villabebyggelse negativt. Därtill anser man att högre bebyggelse 

kan innebära att utsikten kan försämras väsentligt söderut.     

Kommentar: 

Vad det blir för bebyggelse i området som ligger närmast boende längs Södergatan är inte fastställt. 

Det är ingen storskalig bebyggelse som medges i planförslaget. Bebyggelse som möjliggörs bedöms 

inte påverka den omgivande karaktären negativt. Byggrätten har anpassats så det är ett väl 

tilltaget avstånd mellan befintliga bostadshus och föreslagen nybyggnation.  

När det gäller fastighetsägarens utsikt så ingår denna inte i ett fastighetsförvärv. Som ägare till en 

fastighet i en tätort bör man dessutom räkna med att nybyggnation kan bli aktuellt vilket 

exempelvis kan försämra utsikten. Det bör även tilläggas att området som detaljplanen omfattar 

länge har funnits med i kommunens översiktsplan som ett prioriterat utbyggnadsområde för ny 

bebyggelse.    

10. Fastighetsägare Fjugesta 72:19 

Sammanfattning:         

Yttranden avråder att förlänga Vallgatan på grund av att trafikmängderna förväntas öka och att 

detta även ger negativa konsekvenser i form av trafikproblem i övriga delar av Fjugestas 

trafiksystem.  

Yttranden framför en hel del synpunkter på att trafiksituationen längs med Letstigen, 

Vretstorpsvägen samt omkring sannabadet inte är välfungerande ur olika hänseenden.  

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas men Vallgatans förlängning kommer fortsatt att möjliggöras genom 

detaljplanen. Trafikmängderna i området förväntas öka men det bedöms inte medföra några 

betydande olägenheter för boende i området.  
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Gällande frågor som berör övriga delar av Fjugestas trafiksystem så är det inte något som hanteras 

inom ramen för denna detaljplan.   

 

Förslag till revidering av detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, 

Örebro län. 

   Sydnärkes Byggförvaltning har bedömt att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare med förslaget: 

  
 Dagvattendammen regleras på plankartan.  

 Planbeskrivningen omformuleras för att tydligare framföra vikten av banvallens 

kulturhistoriska värde. 

 Kvartersmark för skola och bostad/vård justeras till ett sammanhängande område. Gång- och 
cykelvägen tas bort och kan istället anläggas mer fritt inom kvartersmark. 
 

 
 
Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 
 
Jonas Kinell   Ove Sahl    
Planarkitekt   Förvaltningschef 
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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 1:2000 (A2)
- Planbeskrivning (denna handling)
 
Planhandlingarna består i övrigt av:
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande

BAKGRUND
Förvaltningen för vård och omsorg har identifierat att det finns ett stort behov av nya 
boenden för den äldre befolkningen i Lekebergs kommun. Det finns brist på lägenheter 
med särskilda boendeformer och korttidsplatser, behovet av boendeplatser inom 
demensområdet antas också öka framöver. Kommunen har svårt att erbjuda parboende 
och nuvarande lägenheter uppfyller inte modern levnadsstandard vilket innebär att 
framtida krav på boendet blir svårt att bemöta. Vidare visar befolkningsprognoser att 
andelen äldre förväntas öka i Lekebergs kommun framöver. 

Sydnärkes byggförvaltning fick i uppdrag av kommunstyrelsen att detaljplanelägga 
området söder om tätorten i syfte att möjliggöra för nya verksamhetslokaler/
gruppboende LSS/äldreboende eller motsvarande den 14 oktober 2014. 
Kommunstyrelsen har även sedan tidigare beställt en detaljplan som möjliggör 
uppförande av en förskola i samma område. 

Det aktuella planområdet behöver detaljplaneläggas för att anpassas gentemot 
föreslagen markanvändning.         

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för särskilt boende, LSS-boende, 
trygghetsboende, bostadsbebyggelse samt förskola 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 någon betydande miljöpåverkan. 
En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte 
upprättats enligt kraven i plan- och bygglagen 4 kap. 34 §.
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PLANDATA

Läge och omfattning
Planområdet omfattar ca 21 hektar och är beläget i Fjugesta, precis i anslutning 
till de södra delarna av tätorten. I de norra delarna sammankopplas planområdet 
med bebyggelse. I öster avgränsas planområdet av industriverksamhet. Söder om 
planområdet tar jordbrukslandskapet vid.

Markägarförhållanden
Den största delen av marken inom planområdet ägs av kommunen. Marken på 
fastigheterna Fjugesta 3:196, 32:1, 47:16 och 1:9 är i privat ägo.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan för Lekebergs kommun (2014)
I gällande översiktsplan för Lekebergs kommun från 2014 är det aktuella planområdet 
utpekat som utbyggnadsområde för bostäder. En utbyggnad i detta område bör enligt 
översiktsplanen förutsätta kompletteringar av det allmänna gatunätet.    

Detaljplaner
Ändring av stadsplan för kv Tallen m.fl, antagen 1969-04-02, upptar en mindre yta i de 
västra delarna. I övrigt omfattas planområdet inte av några detaljplaner.  

Bild: Orienteringskarta
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Avgränsande detaljplaner i de norra delarna är följande:
• Ändring av stadsplan för kv Färghandlaren m.fl. (antagen 1970-06-15)
• Ändring av stadsplan för del av Fjugesta, kv tegelslagaren, folkskolan m.fl. 

(antagen 1955-07-15)
• Ändring av stadsplan för del av Fjugesta, del av fastigheten Sanna 1:12 (antagen 

1982-02-01).
• Ändring av stadsplan för del av Fjugesta, kv silvergranen (antagen 1973-08-10).
• Ändring av stadsplan för del av Fjugesta, muraren m.fl. (antagen 1958-06-30).

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
Detaljplanen möjliggör för bostäder, vårdboende och förskola. 

En stor del av naturmiljöerna inom planområdet bevaras och vattenförande diken 
utnyttjas vilket kan ge förutsättningar för en ekologiskt hållbar dagvattenhantering 
i området. Dessutom kan föreslagen exploatering i samklang med naturmiljöerna 
resultera i en tilltalande estetisk utformning. 

Mark och vegetation
Planområdet består av öppen obrukad åkermark med inslag av lövskog i de västra 
delarna av planområdet. 

Bild: Planområdets avgränsning
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Inför planarbetet har Sydnärkes miljöförvaltning upprättat en naturinventering för 
planområdet. En allé, en åkerholme, genomkorsande diken samt ett lövskogsområde 
har identifierats som inslag med höga naturvärden. 

Lövskogsområdet i de västra delarna är drygt 3 ha stort och delas av banvallen. Det 
är en traditionell blandskog, här finns asp, björk, al och sälg på frisk mark. Det finns 
även inslag av ek, hassel, fågelbär, hägg och alm. Biologiska värden som är knutna till 
skogsområdet är kopplade till funktionen som grönkorridor i landskapet och tätorten. 
På sikt kan området omfattas av större biologiska värden. I grönstrukturplanen för 
Lekebergs kommun framförs det att skogsområdet bör bevaras och beaktas men att viss 
bebyggelse av kommunal service är möjlig. 

Genom lövskogen i de västra delarna föreslås en möjlig tillfart från Vallgatan. I övrigt 
bevaras lövskogsområdet som naturmark.  

Biotopskyddsområden
Öster om Länsväg 518 har det i samband med naturinventeringen påträffats en allé med 
flera äldre, grova ekar. I de sydöstra delarna av planområdet finns även en åkerholme 
som består av lövträd och buskar i den omgivande obrukade åkermarken. I planområdet 
finns flera öppna vattenförande diken.   

Allén, åkerholmen och de diken som genomkorsar planområdet har påtagligt 
naturvärde och omfattas av det generella biotopsskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken 
(MB). Biotoperna skyddas eftersom de utgör viktiga livsmiljöer, tillflyktsorter och 
spridningskorridorer för växt- och djurarter. 

Bild: Vy över del av planområdet
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I planförslaget bevaras allén och åkerholmen som naturmark. Dikena kommer till stor 
del att bevaras, det kan visserligen bli aktuellt att en del av dikena behöver kulverteras 
eller ledas om för genomförandet av planen, för detta krävs biotopskyddsdispens.

Naturmiljö, landskapsbild och rekreation
Planförslaget innebär att naturmiljön och landskapsbilden påverkas. Exploatering i 
området medför att vyer av åkerlandskapet och naturmiljöer inom planområdet delvis 
ersätts av gator och ny bebyggelse. Planområdet utgörs även till stor del av tätortsnära 
natur som bidrar med positiva inslag. Naturmiljön kan verka bullerdämpande, den kan 
rena dagvatten, utjämna lokalklimat, rena luften från partiklar och hindra läckage av 
näringsämnen. Naturmiljön kan även vara viktig som ett rekreationsområde. 

I planarbetet har det varit viktigt att ta hänsyn till och beakta den befintliga naturmiljön. 
    
Planförslaget innebär att området aktiveras och görs mer lättillgängligt för ortens 
invånare. I planläggningen av området har det varit viktigt att säkerställa att gröna 
värden bevaras i så hög utsträckning som möjligt. Detaljplaneförslaget är utformat 
så att de gröna värdena ska hänga ihop vilket kan gynna både naturen och invånarna. 
Detta ligger även i linje med riktlinjer i översiksplanen gällande grönstruktur och 
närrekreation. 

Värdefulla naturmiljöer bevaras genom att användningsbestämmelsen natur infogats på 
naturmiljöer inom planområdet. I de centrala delarna av planområdet föreslås även ett 
område för parkmark.   

Bild: Den gamla banvallen och del av lövskogsområdet
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Inom planområdet passerar den gamla banvallen som idag är ett rekreationsstråk 
som stäcker sig vidare bort mot Mullhyttan. I Lekebergs kommuns förslag till 
kulturmiljöprogram anges det att banvallen har ett särskilt kulturhistoriskt värde 
och inte bör förvanskas enligt kap. 8 § 13 plan- och bygglagen. Eftersom banvallen 
innehar ett stort kulturhistoriskt värde samt utgör ett viktigt rekreationsstråk är det av 
stor vikt att den gamla banvallen bevaras i så hög utsträckning som möjligt samt att 
rekreationsstråket bibehålls. I detaljplanen bevaras banvallen genom att det anges som 
gång- och cykelbana. Vägar som föreslås i närhet och i anslutning till banvallen ska 
anläggas och utformas med stor hänsyn till banvallen.   

Riksintresse och fornlämningar
Inga riksintressen finns registrerade inom planområdet. 

Drumlinområdet som är ett riksintresse för kulturmiljövården ligger i nära anslutning 
till planområdet. Drumlinområdet är inte bara geologiskt och biologiskt värdefullt utan 
innehar framförallt höga kulturvärden. Detaljplanen påverkar inte riksintresset men det 
har varit viktigt att ta hänsyn till riksintresset vid planläggningen. 

I närheten av planområdets nordvästra gräns finns en fornlämning i form av en 
domarring bestående av sju stenar som reser sig upp till 1,5 meter över marken. 
Stor hänsyn ska tas till fornlämningen i samband med anläggningen av vägen som 
möjliggörs genom detaljplanen. 

På grund av fornlämningsmiljön och de topografiska och geologiska förutsättningarna 

Bild: Värdefull naturmiljö
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i området kan det finnas tidigare okända fornlämningar inom planområdet. För att 
klargöra huruvida det finns fornlämningar inom planområdet måste en arkeologisk 
utredning enligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen (1988:950), KML, utföras innan 
obebyggda delar i planområdet exploateras. En arkelogisk utredning av marken i 
planområdet ska utföras.     

Vattenskyddsområden
Inom planområdet finns två typer av vattenskyddsområden, inre och yttre 
vattenskyddszon. Vattentäkten försörjer cirka 3000 personer och har en uttagsmängd på 
omkring 800 m3 per dygn. 

Stora delar av planområdet omfattas därmed av särskilda skyddsföreskrifter som ska 
säkerställa att marken och grundvattnet inte förorenas, det innebär att det finns vissa 
restriktioner gällande hur marken får användas i området. 

Vattenskyddsområdet har tagits i beaktande och den föreslagna markanvändningen 
inom planområdet bedöms inte medföra att marken och grundvattnet kan komma 
att förorenas. Samtidigt ska Fjugesta inom de närmsta åren anslutas till vatten- och 
avloppsnätet i Örebro vilket förändrar situationen gällande vattenskyddsområdet i 
Fjugesta.     

Geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk undersökning av marken inom planområdet har utförts av 
VAP. Den översiktliga geotekniska undersökningen visar att marken har tillräckligt god 
bärighet för de byggnationer som är aktuella inom planområdet. 

Bild: Vattenskyddsområden
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Enligt den geologiska jordartskartan består området av lera, flyt- och skredjord, 
isälvssediment och finsand.

I Fjugesta tätort finns alunskiffer i berggrunden vilket innebär att marken inom 
planområdet också kan innehålla förhöjda radonförekomster. Med anledning av 
detta ska byggnader uppföras i radonsäkert utförande vilket även framgår genom en 
planbestämmelse i plankartan.

Risk för ras- och skred
Det finns en del mindre utspridda ytor inom planområdet som är markerade platser 
för ras- och skredrisk men det bedöms inte finnas bristande bärighet på mark där 
bebyggelse är planerad.   

Föroreningar
Det finns tre branschklassade objekt i närhet till planområdet. Det finns ett potentiellt 
förorenat område i branschklass 4 på fastigheten Fjugesta 5:64. På fastigheten Fjugesta 
5:66 finns ett förorenat område i branschklass 2 och på fastigheten Fjugesta 4:60 finns 
ett förorenat område i branschklass 3. Då ingen inventering gjorts kan man inte med 
säkerhet säga om eller vilken föroreningshalt som finns på de aktuella fastigheterna.   

Alla områden som misstänks vara förorenade av nedlagda eller pågående industriella 
verksamheter ska identifieras. De ska kartläggas med hjälp av det förorenade områdets 
geografiska koordinater och fastighetsbeteckning. Områdena får en översiktlig 
klassning utifrån vilken bransch som verksamheten tillhörde/tillhör, en så kallad 
branschklass. Naturvårdsverket har tagit fram en lista med olika branscher som bedöms 
kunna orsaka föroreningar i mark, vatten eller sediment. Branscherna 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. 

De fastigheter som har identifierats som branschklassade objekt utgörs inte av några 
förslag till förändringar enligt detaljplanen.

Befintlig bebyggelse
De största delarna av planområdets yta är obebyggda. Dock är fastigheterna Fjugesta 
32:1 och Fjugesta 47:16 bebyggda. Fjugesta 32:1 och 47:16 består av tre mindre 
flerbostadshus. I övrigt finns det också bebyggelse i form av en vattenpumpstation på 
fastigheten 2:4, denna ska rivas i samband med att vattenskyddsområdet avvecklas. 

Planområdet gränsar till Fjugesta tätort, i de norra delarna tar olika bebyggelsetyper 
vid, speciellt i form av småskalig bebyggelse och i huvudsak villor. I de östra delarna 
gränsar planområdet till industri- och verksamhetsbebyggelse. Söderut gränsar 
planområdet till utspridd gårdsbebyggelse i jordbrukslandskapet.    
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Planerad bebyggelse
Detaljplanen möjliggör för bostadsändamål, vårdverksamhet och skola. 

I de västra delarna av planområdet möjliggörs uppförandet av en ny förskola med 
tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor samt angöring och parkering. Parkering 
anordnas inom kvartersmark och redovisas därför inte i plankartan.  

Inom planområdet finns 6 separerade byggrätter inklusive byggrätter för det planerade 
LSS-boendet med 10-12 lägenheter och ett särskilt boende med ca 48 lägenheter.

Den sydligaste byggrätten är ca 15000 kvm med en största byggnadsarea på 40 procent 
av fastighetsarean. Byggnader får uppföras med högst 12 meter i byggnadshöjd. 
Byggnadsrätten möjliggör för såväl fristående bostäder som flerbostadshus.

Den östliga byggrätten är i helhet ca 18500 kvm med en största byggnadsarea på 40 
procent av fastighetsarean. Byggnader får uppföras med högst 12 meter i byggnadshöjd. 
Byggnadsrätten möjliggör för såväl fristående bostäder som flerbostadshus.

I norra delarna av planområdet finns två byggrätter med en byggnadshöjd på högst 9 
meter. På dessa byggrätter finns det idag tre mindre flerfamiljshus.

Bild: Illustration över möjlig exploatering i området.
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Gator, trafik och parkering
De vägar och gator som planområdet avgränsar till idag är Länsväg 518, Fjugesta 
Byväg, Östra Långgatan, Vallgatan och Södergatan. Därtill finns banvallen och en 
mindre väg som från banvallen och länsväg 518 avviker söderut mot Via. 

Den befintliga gatustrukturen behöver kompletteras för att tillgodose föreslagen 
bebyggelse. Gator inom planområdet ska utformas med trafiksäkra lösningar. För att 
uppnå detta ska Trafikverkets kravdokument för vägar och gators utformning (VGU) 
efterföljas vid anläggningsskedet. 

Den huvudsakliga anslutningen som ska angöra planområdet är den längs med 
banvallen från Länsväg 518. Från denna anslutning leds gatan vidare förbi förskolan 
och föreslås senare anslutas till Fjugesta Byväg vilket innebär att kommunen måste 
erhålla mark från fastighetsägaren för Fjugesta 1:9. 

En anslutning till Vallgatan möjliggörs genom detaljplanen, detta är visserligen en 
gatudragning som inte med säkerhet kommer anläggas. Men genom att detaljplanen 
möjliggör för flera olika gatualternativ finns en flexibilitet om nya behov skulle uppstå i 
framtiden. 

Centralt i området föreslås en gata som ansluter till Östra Långgatan. Gatans 
utformning fastställs inte i detaljplanen men gatan föreslås utformas på de gåendes 
villkor, som ett gångsfartsområde.

Bild: Befintlig trafikstruktur
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Trafiklösningar som föreslås i denna detaljplan är utformade för att minimera 
omgivningspåverkan. Anslutningen till Vallgatan skulle kunna generera barriäreffekter 
och påverka värdefulla naturmiljöer inom planområdet. Om anslutningen till Vallgatan 
anläggs bör det läggas stor vikt vid att utforma trafiksäkra lösningar där Vallgatan och 
banvallen möts, det är även viktigt att banvallen inte förvanskas med anledning av dess 
kulturhistoriska värde. 

De vägar som passerar skolområdet bör hastighetsbegränsas till 30 km/h utifrån 
såväl buller- som säkerhetssynpunkt. Hastighetsbegränsningar regleras inte i 
detaljplanen men kommunen har som huvudman möjlighet att själv besluta om vilken 
hastighetsbegränsning som ska gälla.

Detaljplanen är utformad så att parkering ska anordnas inom kvartersmark. 

Gång- cykel- och kollektivtrafik
Inom planområdet finns banvallen som en befintlig gång- och cykelbana. I övrigt 
föreslås gång- och cykelvägar i huvudsak anläggas inom kvartersmark och i anslutning 
till föreslagna gator inom planområdet. En gång- och cykelväg föreslås dock centralt i 
planområdet för att sedan fortsätta till Södergatan/Fjugesta Letstig i de östra delarna. 

Utformning av gatan som föreslås anslutas till Östra Långgatan i de norra delarna av 
planområdet fastställs inte i detaljplanen men gatan föreslås utformas på de gåendes 
villkor, som ett gångsfartsområde.

Planområdet trafikeras inte i dagsläget av kollektivtrafik. Genom detaljplanen föreslås 
inte heller några nya kollektivtrafiklösningar. De centrala delarna av Fjugesta är relativt 
nära samtidigt som busshållplatser finns på nära avstånd. Om behovet uppstår kan nya 
hållplatser för kollektivtrafik inrymmas längs med föreslagna gator inom planområdet.  

Buller
Detaljplanens förslag kan ge upphov till ökad biltrafik i området, fullt utbyggt skulle 
området beräknas alstra ungefär 800 fordon per årsmedeldygn.

Områdets beräknade trafikmängd utgår från Trafikverkets siffror gällande 
trafikmängderna på omkringliggande och anslutande gator till planområdet.

Hastigheten inom planområdet bör hållas till maximalt 30km/h. Gatan som löper i 
förlängning till Östra Långgatan föreslås bli gångfartsområde, detta regleras dock inte 
inom planen.

I Boverkets vägledning ”Gör plats för barn och unga! - En vägledning för planering, 
utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö”, rapport: 2015:8, anges 
att det på skolgårdar och förskolegårdar är önskvärt med högst 50 dBA ekvivalentnivå 
dagvärde på de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk 
verksamhet. Vidare anges i vägledningen att en målsättning kan vara att resten av 
ytorna ska ha högst 55 dBA.
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Byggrätt för skola är placerad på ett avstånd av 15 meter från föreslagen gata. Med 
avståndet från gatan, en hastighet på 30 km/h och ett fordonsmängd på 800 fordon/dygn 
beräknas den ekvivalenta ljudnivån hamna på 51 dBA vid fasad. Beräkningen gäller för 
alla våningsplan.

Mark avsedd för skolgård ska uppfylla boverkets krav på högst 50 dBA ekvivalent 
dagvärde på de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk 
verksamhet. 

Nya byggrätter, för bostäder och vård,  inom planområdet befinner sig på ett minsta 
avstånd av 12 meter från föreslagna gator. Detta ger, med samma förutsättningar som 
ovan, en ekvivalent ljudnivå vid fasad mot väg på 52 dBA. Beräkningen gäller för alla 
våningsplan.

Planen möjliggör för att uteplatser som anordnas i anslutning till byggnader kan 
placeras så att den ekvivalenta ljudnivån uppgår till maximalt 50 dBA samt en maximal 
ljudnivå på 70 dBA.

Trafik på Länsväg 518 och Fjugesta Byväg bedöms inte medföra bullerstörningar inom 
planområdet då avstånden hinner dämpa bullret i tillräcklig omfattning.

Bullerberäkningar är gjorda med hjälp av Trivector Buller Väg.

Teknisk försörjning
Fastigheterna är inte anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Huvudledningar för 
vatten och avlopp och ledningar för dagvatten finns i Fjugesta tätort. Ledningar för 
el och tele finns i området. Inom planområdet finns det möjlighet för anslutning till 
fjärrvärme. 

Brandvatten
Brandvattenförsörningen inom planområdet ska utökas och anpassas efter gällande 
riktvärden. Byggherren/fastighetsägaren ska vidta åtgärder för att tillgodose behovet.  

Dagvatten
Hanteringen av dagvatten ska ske på ett sådant sätt att det vatten som når recipienten 
är så rent som möjligt. Detta ställer krav på avledning och rening så att en hållbar 
ekologisk utveckling ska kunna bli möjlig. Dagvattnet kan med fördel fördröjas, 
vilket innebär att det leds om via exempelvis dammar eller bredare diken. Genom 
att låta dagvattnet passera grusbäddar och andra filtrerande material kan det ske 
en rening innan det når recipienten eller dagvattenledningarna. Detta leder till att 
dagvattenledningarna får större möjlighet till att hantera vattenmängden på ett bra sätt; 
inte minst för att möta upp det behov som uppstår i samband med kraftiga regn och 
eventuell vårflod. 
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Antalet hårdgjorda ytor kommer öka genom planförslaget men en stor del filtrerande 
material kommer bevaras. I planområdet ska naturmiljön utnyttjas så att dagvattnet 
kan omhändertas lokalt. Dagvatten ska i huvudsak fördröjas och sedimenteras inom 
området. Befintliga diken utnyttjas för dagvattenhanteringen i området. Utformningen 
av plankartan har anpassats efter dessa diken så att de i stora drag bevaras. De diken 
som bevaras kan avleda dagvatten inom området vidare till en dagvattendamm i de 
sydöstra delarna av planområdet där vattnet fördröjs och sedimenteras innan det når 
recipienten. 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planförslaget innebär att markanvändningen i planområdet förändras. Istället för 
befintliga naturmiljöer möjliggörs det för förskola, vårdboende och bostadsändamål 
inom planområdet. Naturvärden och landskapsbild kommer påverkas men inte i den 
utsträckning att det bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Detaljplaneförslaget har 
utformas för att ta stor hänsyn till befintliga naturvärden. 

Miljökonsekvenser
Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer, utifrån föreskrifter i 5 kap. 
miljöbalken, följas vid planläggning. Förslaget bedöms inte ha betydande påverkan 
på gällande miljökvalitetsnormer för luft och vatten. Planförslaget ger upphov till viss 
påverkan på luftkvalitén genom ökad biltrafik inom planområdet vilket även kommer 
generera ökade utsläpp av CO2.    

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Tidplan
Planen hanteras med standardförfarande. 
Samråd: Hösten 2015
Granskning: Vintern 2016
Antagande: Våren 2016
Laga kraft: Sommaren 2016

Vatten och avlopp
Planområdet avses anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

El och telenät
Planområdet ansluts till befintliga el- och teleledningar.

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Lekebergs kommun ansvarar för planläggning av området. Kommunen är huvudman 
för allmän platsmark och bekostar framdragning av vatten, avlopp och vägar i inom 
planområdet. Kommunen är även ansvarig för framtida drift och underhåll av allmän 
platsmark. 
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Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Detaljplanen innebär en del ombildningar av fastighteter och utgör erforderligt underlag 
för fastighetsbildning. Fastighetsbildning kommer kunna ske när detaljplanen vunnit 
laga kraft. Tolv fastigheter berörs av planförslaget, åtta av dessa påverkas av föreslagen 
markanvändning, se konsekvensbeskrivning nedan.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.

Jonas Kinell     Hikmet Hrustanovic
Planarkitekt     Stadsarkitekt

Ulrika Åberg     Ove Sahl
Planarkitekt     Förvaltningschef
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dagvatten

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Utformning och omfattning

Högsta byggnadshöjd i meter

Byggnadsteknik

Byggnad skall uppföras i radonsäkert utförandeb

 

1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela

området.

GRÄNSER

Detaljplanegräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser

Lokaltrafik

GATA

Gångtrafik

GÅNG

Anlagd park

PARK

Naturområde

NATUR

Cykel- och mopedtrafik

CYKEL

Kvartersmark

Bostäder

B

Vård

D

Nätstation

E

Skola

S

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING

Största byggnadsarea i procent av fastighetsareae

 

1 00

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Byggnad får inte uppföras

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

Gång- och cykelväggång cykel

MARKENS ANORDNANDE

Mark och vegetation

Anlagd damm för LODdagvatten

GRUNDKARTA

Kartbeteckningar enligt HMK-kartografi       

Grundkartan upprättad av Metria Hallsberg i oktober 2015

Koordinat- och projektionssystem SWEREF 99 15 00

Aktualitet:

Fastighetsinformation 2015-10-30 rev 2015-11-09 och 2016-01-21

Detaljinformation 2015-10-14

Kartstandard enligt HMK-Ka 2.2.6.1

Per-Åke Jureskog

Lantmäteriingenjör

Höjdsystem RH 70

BETECKNINGAR GRUNDKARTA

Fastighetsgräns

Traktnamn

Registerbeteckning

Servitut, rättighet

Dikesmitt med dikeskant

Höjdkurva

Koordinatangivelse

Bostadshus taklinje

Uthus taklinje

FJUGESTA

2:6

N=6521000

Koordinatkryss

Ledning

Servitut, rättighet
Sv 18-IM4-64/1717.1

Traktgräns

Lr 104

Vägkant

Antagande

Laga kraft

Fastighetsförteckning

Beslutsdatum

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Ulrika Åberg Ove Sahl

Planarkitekt            Förvaltningschef

Detaljplan för

Fjugesta 5:2 m.fl

Lekebergs kommun, Örebro län.

Antagandehandling

Upprättad av Sydnärkes Byggförvaltning april 2016

Lekebergs kommun
Samrådsredogörelse

Diarienummer

Skala 1:2000 (A2)
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Protokoll 2016-04-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:15-15:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Peter Brändholm (Personalchef, tf kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Hikmet Hrustanovic (Stadsarkitekt)
Jonas Kinell (Planarkitekt)

Protokollet innehåller paragraferna §66

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund §65-67 §69-87 Håkan Söderman §68

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 440 of 492



Protokoll 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-04-04

Datum för överklagan 2016-04-05 till och med 2016-04-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§66 - Detaljplan för Fjugesta 5:2 mfl (KS 15-671)
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för särskilt boende, LSS-boende, trygghetsboende, 
bostadsbebyggelse samt förskola i de södra delarna av Fjugesta.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 Plankarta för Fjugesta 5:2 m.fl., efter granskning
 Planbeskrivning för Fjugesta 5:2 m.fl., efter granskning
 Granskningsutlåtande för Fjugesta 5:2 m.fl.
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Revidering av arkivreglemente

§95

KS 14-248
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Tjänsteskrivelse 2016-04-05 1 (1)

Dnr: KS 14-248

Tjänsteskrivelse - Revidering av arkivreglemente

   

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen arbetar just nu för att uppdatera kommunens 
dokumenthanteringsplaner. Arkivreglementet avgör hur många 
dokumenthanteringsplaner som måste finnas i kommunen. 

För att underlätta framtida revideringar och i det dagliga arbetet ät det enklare att 
endast en gemensam dokumenthanteringsplan finns för kommunen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att nuvarande reglemente revideras. 

1 Bakgrund
I det gemensamma arkivreglementet för Sydnärke kommunerna framgår det att en 
dokumenthanteringsplan måste finnas för varje nämnd i kommunen. För att 
underlätta framtida revideringar och i det dagliga arbetet vore det enklare att endast 
en gemensam dokumenthanteringsplan fanns för kommunen. 

Vid kommunikation med övriga Sydnärke kommuner har det inte framkommit några 
invändningar mot förslaget till förändring i reglementet.

2 Analys
Lekebergs kommun köper in en arkivarietjänst från Örebro kommun på 20 % av en 
heltidstjänst. Arkivarien från Örebro kommun ser nu över alla 
dokumenthanteringsplaner och anser att Lekeberg, precis som Örebro och flera 
andra kommuner, borde ha en gemensam dokumenthanteringsplan för kommunen.

2.1 Genomsyrande perspektiv
Inga konsekvenser för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och hållbarhet, mångfald 
och integration. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Att ha en gemensam dokumenthanteringsplan bör i framtiden ge en tidsbesparing 
för förvaltningen, både vid revidering och i det dagliga arbetet. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar revidering av arkivreglemente.

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Gustav Olofsson Anna Nilsson
Kommundirektör Administrativ chef Handläggare
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Protokoll 2016-04-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:15-15:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Peter Brändholm (Personalchef, tf kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §85

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund §65-67 §69-87 Håkan Söderman §68

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 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-04-04

Datum för överklagan 2016-04-05 till och med 2016-04-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§85 - Revidering av arkivreglemente (KS 14-248)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen arbetar just nu för att uppdatera kommunens 
dokumenthanteringsplaner. Arkivreglementet avgör hur många dokumenthanteringsplaner som 
måste finnas i kommunen. 

För att underlätta framtida revideringar och i det dagliga arbetet ät det enklare att endast en 
gemensam dokumenthanteringsplan finns för kommunen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att nuvarande reglemente revideras.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar revidering av arkivreglemente.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Arkivreglemente för Lekebergs kommun
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Val av ordförande och vice orförande i Sydnärkes IT-nämnd

§96

KS 16-140
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Tjänsteskrivelse 2016-04-05 1 (1)

Dnr: KS 16-140

Tjänsteskrivelse - Val av ordförande och vice 
ordförande i Sydnärkes IT-nämnd
   

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun är värdkommun för den gemensamma Sydnärkes IT-nämnd. 
Enligt reglementet för Sydnärkes IT-nämnd ska ordförandeskapet och vice 
ordförandeskapet rotera enligt följande ordning årligen:
Ordförandeskapet – Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg.
Vice ordförandeskapet – i samma ordning som ordförandeskapet men en 
förskjutning motsvarande ett steg i ordningen.

1 Bakgrund
Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska ledamöter och ersättare i en gemensam nämnd 
väljas av fullmäktige i de samverkande kommunerna. Vidare står i regeringens 
proposition 1996/97:105 att ordförande och vice ordförande i en gemensam nämnd 
ska utses av värdkommunen. Det gemensamma reglementets ordning bör ses som 
ett förslag till kommunfullmäktige på vem som ska utses till ordförande och vice 
ordförande.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige utser för 2016
1. Bo Rudolfsson (KD), Laxå kommun, till ordförande för Sydnärkes IT-nämnd
2. Wendla Thorstensson (C), Lekebergs kommun, till vice ordförande för Sydnärkes 
IT-nämnd.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2016-04-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:15-15:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Peter Brändholm (Personalchef, tf kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §86

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund §65-67 §69-87 Håkan Söderman §68

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 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-04-04

Datum för överklagan 2016-04-05 till och med 2016-04-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§86 - Val av ordförande och vice ordförande i Sydnärkes IT-
nämnd 2016 (KS 16-140)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun är värdkommun för den gemensamma Sydnärkes IT-nämnd. Enligt reglementet 
för Sydnärkes IT-nämnd ska ordförandeskapet och vice ordförandeskapet rotera enligt följande 
ordning årligen:
Ordförandeskapet – Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg.
Vice ordförandeskapet – i samma ordning som ordförandeskapet men en förskjutning motsvarande 
ett steg i ordningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.
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Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 4 2015

§98

KS 16-90
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Tjänsteskrivelse 2016-03-22 1 (1)

Dnr: KS 16-90

Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut kvartal 4, 2015

   

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje 
kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § gällande socialtjänstlagen 
(SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts 
samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal fyra, 2015, finns X individrapporter gällande beslut som rör SoL och LSS 
från kultur- och bildningsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden har rapporterat att 
inga beslut för kvartal 4 finns. Kultur- och bildningsnämnden inkommer med sin 
redovisning efter sitt sammanträde den 5 april. 

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 4, 2015.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2016-02-15

Vård- och omsorgsnämnden
Tid Plats
13:00-17:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta  

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

Protokollet innehåller paragraferna §21

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

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

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Eriksson (S)
Barbro Göransson (C) (ersättare)
Lennart M Pettersson (S) (ersättare)
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Protokoll 2016-02-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-02-15

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-02-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§21 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO, kvartal 4 2015 (VON 15-210)
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 
§ gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 4, 2015 finns inga ej verkställda beslut att rapportera in till IVO.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut. Det finns inga ej verkställda beslut att 
rapportera in för kvartal 4 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden 
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut. Det finns inga ej verkställda beslut att 
rapportera in för kvartal 4 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut. Det finns inga ej verkställda beslut att 
rapportera in för kvartal 4 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 4, 

2015
 Ej verställda beslut enligt SoL och LSS 151001-151231 kvartal 4 2015
 §23 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 4 2015

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
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Protokoll 2016-02-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Protokoll 2016-04-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:15-15:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Peter Brändholm (Personalchef, tf kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §87

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund §65-67 §69-87 Håkan Söderman §68

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 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-04-04

Datum för överklagan 2016-04-05 till och med 2016-04-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§87 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 4 2015 (KS 16-90)
Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera 
ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § gällande socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen gäller såväl 
nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal fyra, 2015, finns X individrapporter gällande beslut som rör SoL och LSS från kultur- och 
bildningsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden har rapporterat att inga beslut för kvartal 4 finns. 
Kultur- och bildningsnämnden inkommer med rapport efter sitt sammanträdet den 5 april. 

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 4, 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningsragande 
eftersom kultur- och bildningsnämnden ännu inte lämnat in sin rapportering.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut kvartal 4, 2015
 VON §21/2016 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 4 2015
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Tjänsteskrivelse 2016-03-29 1 (2)

Dnr: KUB 16-46

Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut Sol och LSS för 
kvartal 4, 2015, kultur- och bildningsnämnden
   

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

För kvartal 4, 2015, finns 8 individrapporter gällande beslut som rör SoL och LSS.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4, 2015

Följande individrapporter finns att redovisa för perioden:

Kön Datum Beslut Anledning till ej 
verkställt beslut

Övrigt

Pojke 2015-08-21 Korttidsvistelse 
utanför det 
egna hemmet

Det har ännu ej funnit 
stödfamilj med 
tillräckligt goda 
kvalifikationer

Pojke 2015-08-21 Korttidsvistelse 
utanför det 
egna hemmet

Det har ännu ej funnit 
stödfamilj med 
tillräckligt goda 
kvalifikationer

Flicka 2015-08-19 Kontaktfamilj Har ännu ej kunnat 
finna lämplig 
kontaktfamilj

Pojke 2015-08-19 Kontaktfamilj Har ännu ej kunnat 
finna lämplig 
kontaktfamilj

Pojke 2015-08-19 Kontaktfamilj Har ännu ej kunnat 
finna lämplig 
kontaktfamilj

Pojke 2015-08-19 Kontaktperson Har ännu ej kunnat 
finna lämplig 
kontaktperson

Pojke 2015-07-08 Kontaktperson Ny 
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Tjänsteskrivelse 2016-03-29 2 (2)

Dnr: KUB 16-46

kontaktperson 
2015-10-08

Pojke 2014-08-30 Kontaktfamilj 2014-08-30 sa 
kontaktfamiljen upp 
sitt uppdrag. Sökande 
efter ny kontaktfamilj 
har pågått sedan dess, 
utan att lyckas. 
Utredaren har i 
dec/jan försökt få 
kontakt med modern 
igen utan att lyckas.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden
1. godkänner redovisningen av ej verkställda beslut gällande kvartal 4, 2015
2. vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-04-05

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

Övriga
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (nämndsekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §38

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättare
Pia Frohman (MP)
Brian Jensen (S)

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
Diana Olsén (C)
Jonas Hansen (KD)
Berth Karlsson (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP) ersätter 
Linnéa Hägglöf (M)
Gunilla Pihlblad (S) (ersättare), ersätter Fredrik 
Steckl (SD)
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Protokoll 2016-04-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-04-05

Datum för överklagan 2016-04-06 till och med 2016-04-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2016-04-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§38 - Redovisning av ej verkställda beslut gällande SoL och LSS, 
kvartal 4, 2015 (KUB 16-46)
Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 
1 § gällande SoL och LSS till IVO. Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt 
kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 4, 2015, finns 8 individrapporter gällande beslut som rör SoL och LSS.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden
1. godkänner redovisningen av ej verkställda beslut gällande kvartal 4, 2015
2. vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden
1. godkänner redovisningen av ej verkställda beslut gällande kvartal 4, 2015
2. vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut Sol och LSS för kvartal 4, 2015, kultur- och 

bildningsnämnden

Expedieras till 
Revisorer

Kommunfullmäktige
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Redovisning av inkomna synpunkter 8 mars - 4 april

§99
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Sida  1

E-postformulär

 

 

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorg

Kultur- och utbildning

Meddelande

Med anledning av att kommunens hemsida är nominerad till Sveriges bästa så är ett tips att enklare hitta
öppettider för ÅVC. Vi gav nämligen upp efter sökning med hjälp av en läsplatta.
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2016-03-09 1 (1)

Respons på synpunkt

Sidan har uppdaterats förra veckan, vet inte om personen försökt efter det men 
utgår från det. I alla Sydnärkekommuner har vi kommit överens om att vi inte ska 
skriva ut öppettider för återvinningscentralerna på våra hemsidor för om Sydnärkes 
kommunalförbund ändrar så syns inte det hos oss. Därför har jag lagt texten ”Här 
hittar du Återvinningscentralens öppettider” som länk till kommunalförbundets 
hemsida. Jag har själv testat att söka på både ”Återvinningscentral” och ”öppettider” 
och fått rätt träff båda gångerna.

Fia Olausson
Kommunikatör
Lekebergs kommun 
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Sida  1

E-postformulär

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Daniel Lindberg

E-post (frivilligt)

Lindbergdaniel@hotmail.se

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorg

Kultur- och utbildning

Meddelande

Hej,

Vi är flera  familjer i Lanna som gärna hade sett lite mer information från kommunen om nobelbanan? Hur ser
planerna ut och vad är bestämt? Det måste ju ses som en av de viktigaste frågorna för kommunen och
märkbart lite information når ut.

Mvh
Daniel Lindberg
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FrÅn: Anna Andréasson <anna.andreasson@lekeberg.se>
Till: platina ks <platina.ks@lekeberg.se>
Ärende: VB: Svar på synpunkt/fråga
Datum: 2016-03-10 13:04:03

Här kommer kopia på svar till Platina innan jag har access och fått genomgång.

Hälsar Anna

Från: Anna Andréasson
Skickat: den 10 mars 2016 13:03
Till: 'Lindbergdaniel@hotmail.se'
Ämne: Svar på synpunkt/fråga

Bästa Daniel,

Tack för din synpunkt. Det är förståeligt att ni önskar mer information. Jag personligen började som
näringslivs- och utvecklingschef här den 1 mars och håller nu på att sätta mig in i denna fråga. Vi
väntar nu på att få ta del av möjlighetsstudiens slutrapport i frågan och ber att få återkomma när vi
har mer information.

På återhörande,

Vänliga hälsningar,

Anna Andréasson

Med vänlig hälsning

Anna Andréasson
Näringslivs- och utvecklingschef
Kommunstyrelsen

0585-48 927 (dir)
Anna.andreasson@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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Sida  1

E-postformulär

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Kristina Alenfelt

Telefon (frivilligt)

070-4458547

E-post (frivilligt)

kristina.alenfelt@orebro.se

Meddelande

Hej. Jag gör härmed en anmälan om att kommunens ledning inte sköter sitt jobb enligt det som jag får
information om. När jag har haft synpunkter om hur Anneli Carlsson har skött sitt jobb i förhållande till att
kommunicera med kommuninvånare gällande ett ärende har jag fått till svar att jag ska framföra det till hennes
chef. När jag då har gjort det får jag bara en massa bortförklaringar till svar. "Jag vet ju inte vad som sades så
jag kan inte gå in i det här". När man får in klagomål så borde man ju lyssna in och sedan ta ställning till om det
finns något fog för klagomålen men det har inte skett i detta fallet. Jag har ju massor med mailkonversation
som bevis på vilka svar man har fått men dessa har man inte velat ta del av. Varför ska man lämna klagomålen
till Annelis chef om hon tänker hålla sina anställda om ryggen och tillåta att andra blir behandlade som luft. Ser
fram emot ett svar. Med vänlig hälsning Kristina Alenfelt
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From: Hakan.Soderman@Lekeberg.se
To: kristina.alenfelt@orebro.se
Cc: Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se; anna.nilsson@lekeberg.se
Bcc:
Subject: Re: Anmälan
Attachments:
Embedded Attachments:

Hej Kristina

Då jag står först på sändlistan tolkar jag det som att ditt mail är sänt till mig.
Har tagit del av din "anmälan" detta är inte, enligt min uppfattning, att betrakta som
en formellt upprättad anmälan, utan en inskickad synpunkt från er, på en enskild
tjänstepersons utövande av sin tjänst. Hur en formell anmälan mot kommunens
och/eller enskild tjänstepersons myndighetsutövande, skall utformas samt till vem
den skall ställas finner ni genom att läsa mer via någon av de av mig nedan 4
föreslagna myndigheterna/lagrummen.

En anmälan ställs beroende på vad det gäller till
1. IVO (inspektionen för vård & omsorg) se mer på www.ivo.se
2. Socialstyrelsen, för mer information www.socialstyrelsen.se
3. Förvaltningsrätten (som hanterar tvister mellan enskild och myndighet)
4. Anmälan om tjänstefel skall göras enligt 20kap 1§ brottsbalken

Då ni anser anmälan skickad kommer vi givetvis inte kommentera ärendet med er,
under pågående myndighetsutredning utan endast via ombud till den av er valda
kontrollmyndigheten.

Med vänlig hälsning

Håkan Söderman (m)
Kommunalråd
Ordförande Kultur- och bildningsnämnden
Lekebergs kommun
18 mars 2016 kl. 06:54 skrev Kristina Alenfelt <kristina.alenfelt@orebro.se>:

Hej.

Nu har jag gjort ett test genom att anmäla en annan sak via synpunkter
och klagomål så ska vi se hur ni hanterar ärendet.

Jag förväntar mej ju ändå svar på mitt förra mail men tänkte göra ett
test för att se hur ni arbetar. Det jag anmälde nu hade jag inte tänkt
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bråka om från början men jag kommer att köra så här och inte lämna in
min anmälan om kränkning förrän jag har på fötter att ni inte kan
nonchalera den.

Ser fram emot en spännande fortsättning på vår konversation.

Ni har ju själva valt det här arbetssättet. I svaret till när vård och
omsorgsnämnden inte ville veta av mina synpunkter i höstas skrev jag
att om någon ville träffa mej och lyssna på mina sjutton punkter där
mitt ärende hos socialtjänsten inte har fungerat så hade ni själva kunnat
välja sedan om ni skulle kasta detta i papperskorgen eller inte. Jag som
mår så fruktansvärt dåligt av det här hade kunnat släppa det här och gå
vidare men det var ju så himla viktigt för kommunen att det blev en
anmälan till IVO. Och om det är viktigt för kommunen så är det bäst
att vi gör så. Vad som skulle vara viktigt för mej är ju inte av någon
betydelse.

Kristina
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Sida  1

E-postformulär

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Kerstin Örtgård

E-post (frivilligt)

Sara.ortgard@telia.com

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorg

Kultur- och utbildning

Meddelande

Hej! Undrar när vår s.k återvinningsstation i Mullhyttan skall göras i ordning?! Som det ser ut nu där det ligger
är det inte acceptabelt. Jag önskar att de ansvariga åker dit och och ser hur det ser ut. Många Mullhyttebor har
varit missnöjda länge nog.
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FrÅn: Mats Turesson <mats.turesson@lekeberg.se>
Till: "Sara.ortgard@telia.com" <Sara.ortgard@telia.com>
CC: platina ks <platina.ks@lekeberg.se>
Ärende: Svar på fråga om Återvinningsstation i Mullhyttan
Datum: 2016-03-22 12:53:12

Hej Sara,

Det är inte kommunen som ansvarar för återvinningsstationen. Det är
Förpackningsindustrierna FTI som ansvarar och driver dessa. I mullhyttan är stationen
dessutom placerad på privat markägares mark. Vänd dig till FTI med synpunkter avseende
skötseln.

För din kännedom så kommer stationen flyttas till kommunens mark under året. FTI har sökt
bygglov för den nya stationen och dessutom samverkat med kommunen om uppförande av
belysning m.m.

Med vänlig hälsning

Mats Turesson
Chef
Teknik och serviceavdelningen
0585-487 21 (dir)
mats.turesson@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta
0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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Sida  1

E-postformulär

 

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Mullhyttans Gräv & Schakt AB

Telefon (frivilligt)

070-6806000

E-post (frivilligt)

info@mullgs.se

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorg

Kultur- och utbildning

Meddelande

Hej.

Några gatubelysningar som är trasiga:
02/101 (över ett halvår trasig)
02/099 (ca 1 månad trasig)
Mvh

Page 477 of 492



FrÅn: <webmaster@lekeberg.se>
Till: <platina.ks@lekeberg.se>
Ärende: Synpunkter och klagomål från kommuninvånare
Datum: 2016-03-31 18:45:46

Namn (frivilligt)
Elin

E-post (frivilligt)
Elin.nordsten90@gmail.com

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?
Vet ej / ej applicerbart

Meddelande
Skulle vilja komma med ett förlag om ett utergym med en lekpark intill så det blir
lättare och roligare för oss småbarnsföräldrar att träna. Vet att det finns stort
intresse och efterfrågan hos fler. Tack för mig !
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From: anna.nilsson@lekeberg.se
To: Elin.nordsten90@gmail.com
Cc:
Bcc:
Subject: Synpunkt
Attachments:
Embedded Attachments:

Hej,

Tack för din synpunkt om utegym!

Lekebergs kommun har redan fattat beslut om att uppföra ett utegym i Fjugesta. Material är
inköpt och kommer att sättas upp under våren 2016. Detta utegym kommer att vara
lokaliserat vid starten av Bergaspåret, intill Hälsans stig.

Om du har fler förslag för att utveckla Fjugesta är du välkommen att även lämna
medborgarförslag. Läs mer på kommunens hemsida: http://www.lekeberg.se/
kommunochpolitik/beslutinsynochrattssakerhet.4.711bc06b14820d116bc19f8.html

Med vänlig hälsning

Anna Nilsson
Utredningssekreterare
Administrativa avdelningen
Kommunstyrelseförvaltningen

0585-48 911 (dir)
Anna.nilsson@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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Inkom som mail till Information Lekeberg 2016-03-31
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2016-03-31 1 (1)

Respons på synpunkt 2016-03-31

Har tagit bort nyheten som handlade om öppettiderna påsken 2016. När jag söker på 
”återvinning” eller ”återvinningscentralens öppettider” får jag rätt träff på första 
alternativet. Ska även skapa en puff. Se svaret nedan. 

Fia Olausson
Kommunikatör
Lekebergs kommun
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Samverkansprotokoll för kännedom

§101

   

Page 482 of 492



Protokoll 2016-04-04

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

Övriga

Protokollet innehåller paragraferna §§29-35

Ordförande _________________________________________________________________
Peter Brändholm

Justerare _________________________________________________________________
Lotta Bergsten

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Calson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Peter Brändholm (vice ordförande) 
(Personalchef)
Linda Calson (personalsekreterare)
Lena Nysterömer (Kommunal)
Tomas Asker (Vision)
Lotta Bergsten (SACO)
Jan Hörman (Lärarförbundet)
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Protokoll 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Centrala- och kommunstyrelsens samverkansgrupp
Sammanträdesdatum 2016-04-04

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Calson
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Protokoll 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§29 Val av justerare
§30 Föregående protokoll
§31 Frågor för central samverkan
§32 Övriga frågor central samverkan
§33 Aktuella KSF-frågor
§34 Ärenden till KSAU/KS
§35 Övriga frågor KSF-samverkan
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Protokoll 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§29- Val av justerare
Ärendebeskrivning
Till justerare valdes Lotta Bergsten.
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Protokoll 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§30- Föregående protokoll
Ärendebeskrivning
Peter Brändholm föredrar föregående protokoll.

Fackliga organisationer har inget att erinra.
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Protokoll 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§31- Frågor för central samverkan
Ärendebeskrivning
Information om ny arbetsmiljöföreskrift AFS 2015:4

Arbetsmiljöverket har kommit med en ny föreskrift som gäller från den 31 mars 2016. Föreskriften är 
delvis en sammanslagning av tre andra föreskrifter: AFS 1980:14, AFS 1990:18 samt AFS 
1993:17, vilka också upphävs 2016-03-31, och delvis ett förtydligande i arbetsgivarens ansvar för den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. De områden som föreskriften tar upp är inte några 
nya områden och man jobbar redan med dem i och med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Information om den nya AFS:en till cheferna kommer att ske på chefsdialogen den 28 april. En 
vägledning till föreskriften finns att tillgå på Arbetsmiljöverkets sida. 
Diskussioner förs i samverkansgruppen om den nya AFS: en och vad den kan innebära. Vissa riktlinjer 
finns redan i verksamheterna, vissa behöver utarbetas utifrån den nya förskriften.

Jan Hörman informerar om att det inom skolan kommer ett stödmaterial från parterna omkring 
arbetsbelastning till hösten.

Gruppen enas om att samtliga tittar på vägledningen och tar upp ev frågor på nästa sammanträde. 
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Protokoll 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§32- Övriga frågor central samverkan
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor för central samverkan.
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Protokoll 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§33- Aktuella KSF-frågor
Ärendebeskrivning
Semesterlista

Personalavdelningen (i detta fall personalchef, personalsekreterare  och rehabhandläggare) kommer 
att ha semester i omgångar under v. 25-32. Man har en veckas beredskap var för att finnas 
tillgängliga på telefon för händelser i verksamheterna som kan behöva stöd från 
personalavdelningen. Samtliga veckor mellan 25-32 täcks av närvaro på plats eller beredskap med 
tillgänglighet på telefon. 
Bemanningsteamet kommer att hålla stängt under en period i sommar på grund av att det inte finns 
finansiering att hålla öppet hela sommaren.

Under hela sommaren kommer det att finnas en tillförordnad kommundirektör att kontakta vid 
behov. En lista kommer att finnas tillgänglig på lämplig plats.
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Protokoll 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§34- Ärenden till KSAU/KS
Ärendebeskrivning
Peter Brändholm föredrar ärendelistan inför KSAU den 5 april, samt inför KS den 12 april.

En punkt är månadsredovisning av sjukfrånvaron. Där ligger vi fortfarande högt och det är en fråga 
som vi måste arbeta vidare med. Peter skickar ut den sammanställning han har gjort hittills.

Fackliga organisationer har inget att erinra.
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Protokoll 2016-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§35- Övriga frågor KSF-samverkan
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor för samverkan i kommunstyrelseförvaltningen.
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