
Kallelse 2018-04-23

Kommunfullmäktige
Tid Plats
18:30-23:45 Hidinge skola

Övriga
Birgitta Hultin, Revisor
Bo Grimsell, revisor
Anna Nilsson, Utredningssekreterare
Martin Willén, Kommundirektör

Ej tjänstgörande ersättare
Rasmus Larsson (C)
Gun-Britt Grimsell (C)
Eva Bonnevier (C)
Leif Göransson (C)
Diana Olsén (C)
Dag Straneby (M)
Inger Bergström (M)
Göran Östling (M)
Sören Fagerstedt (KD)
Lena Fagerstedt (KD)
Elin Nilsson (L)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Marita Johansson (MP)
Elenor Ekstrand (MP)
Mait Edlund (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Yvonne Hagström (S)
Stefan Ekström (S)
Britt Ek (S)
Per-Åke Fransson (V)
Fanny Gott (V)
Olle Leijonborg (FL)
Maria Larsson (FL)

Beslutande ledamöter
Amanda Höjer (C), ordförande
Britt Åhsling (M), vice ordförande
Jette Bergström (S), 2:e vice ordförande
Wendla Thorstensson (C)
Charlotta Englund (C)
Ulla Kristina Fintling (C)
Kent Runesson (C)
Astrid Söderquist (C)
Conny Boman (C)
Annica Zetterholm (C)
Liselotte Laurén (C)
Håkan Söderman (M)
John Hägglöf (M)
Linnéa Hägglöf (M)
Christina Pålsson (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Eva Blomqvist (L)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Lennart M Pettersson (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Kenneth Hagström (S)
Mikael Bergdahl (S)
Gunilla Pihlblad (S)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
Stefan Johansson (SD)
Fredrik Steckl (SD)
Jorma Keskitalo (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Johnolov Ohlsson (FL)
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För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla 
deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna 

delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.
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1 – Val av justerare Föredragande  

Förslag till beslut

XX och XX utses till justerare med XX och XX som ersättare.
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2 – Medborgarförslag om ordet brukare 
(KS 18-354)

Föredragande Medborgaren 

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit om att ordet brukare ska bytas ut mot exempelvis vårdkund 
eller vårdhövande. 

Enligt arbetsordningen får inte ett medborgarförslag behandla ett ämne som de senaste två åren 
redan behandlats, detta ämne har varit uppe men det var mer än två år sedan. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för behandling och 
besvarande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om ordet brukare
 Medborgarförslag om ordet brukare

Sida 4 av 393



Kallelse 2018-04-23

3 – Medborgarförslag om inomhusbad i 
Lekebergs kommun 
(KS 18-355)

Föredragande Medborgaren 

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit om att ett inomhusbad ska uppföras i Lekebergs kommun. 

Enligt arbetsordningen får inte ett medborgarförslag behandla ett ämne som de senaste två åren 
redan behandlats, detta ämne har varit uppe men det var mer än två år sedan. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för behandling och 
besvarande.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om inomhusbad i Lekebergs kommun
 Medborgarförslag om inomhusbad i Lekebergs kommun
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4 – Medborgarförslag om större lekpark i 
Fjugesta 
(KS 17-798)

Föredragande Medborgaren 

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit om att en större lekpark ska uppföras i Fjugesta. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för behandling och 
besvarande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om större lekpark i Fjugesta
 Medborgarförslag om större lekpark i Fjugesta tätort
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5 – Information - Revisorer Föredragande Lekmannarevisorerna 

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar kommunens lekmannarevisorer.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
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6 – Interpellation till ordförande i 
kommunstyrelsen i Lekebergs kommun om 
underhållskostnaderför Sannabadet 
(KS 17-796)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om underhållskostnader för Sannabadet i Fjugesta.

Förslag till beslut

Interpellationen är besvarad.

Beslutsunderlag
 Interpellationssvar - Sannabadet
 Interpellation till ordförande i kommunstyrelsen i Lekebergs kommun
 §86 KF Interpellation till ordförande i kommunstyrelsen i Lekebergs kommun angående 

underhållskostnaderför Sannabadet
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7 – Årsredovisning för Lekebergs kommun 
2017 
(KS 18-132)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 
Årsredovisningen är både en uppföljning av kommunfullmäktiges mål och en redovisning av det 
ekonomiska utfallet för 2017.

Av kommunfullmäktige beslutade 6 mål har nämnder och styrelsen uppnått ett mål, fem är delvis 
uppnådda. 

Koncernen uppvisar ett positivt bokslutsresultat om 46 mnkr för 2017. Fördelningen är att 
Lekebergs kommun visar ett positiv resultat om 41 mnkr och de helägda bolagen, Lekebergs 
Bostäder AB och Lekebergs kommunfastigheter, uppvisar ett positivt utfall på 5 mnkr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. Beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa 
organ avseende 2017 års verksamhet
2. Godkänner Lekebergs kommuns årsredovisning för 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Anteckningar

Anette Bergdahl (S) och Berth Falk (S) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Lekebergs kommuns årsredovisning 2017
 Lekebergs kommuns årsredovisning för 2017
 §47 KSAU Årsredovisning för Lekebergs kommun 2017
 §81 KS Årsredovisning för Lekebergs kommun 2017
 Revisionsberättelse för 2017
 Bilaga 1 Revisorernas redogörelse för år 2017
 Bilaga 2 Revisionsberättelse - Lekebergs kommunala Holding AB
 Bilaga 3 Revisionsberättelse LekebergsBostäder AB
 Bilaga 4 Revisionsberättelse - Lekebergs kommunfastigheter AB
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 Bilaga 5 Revisionsberätteöse Lekebergs Kommunfastigheter AB
 Bilaga 6 Lekmannarevisorernas granskningsrapport Lekebergs kommunala Holding AB
 Bilaga 7 Lekmannarevisorernas granskningsrapport Lekebergs bostäder AB
 Bilaga 8 Lekmannarevisorernas granskningsrapport Lekebergs Kommunfastigheter AB
 Bilaga 9 Granskningsredogörelse lekmannarevisionen 2017
 Bilaga 10 Revisionsberättelse Nerikes brandkår 2017, del 1
 Bilaga 10 Revisionsberättelse Nerikes brandkår 2017, del 2
 Bilaga 10 Revisionsberättelse Nerikes brandkår 2017, del 3
 Bilaga 11 Revisionsberättelse Sydnärkes kommunalförbund

Sida 10 av 393



Kallelse 2018-04-23

8 – Årsredovisning 2017 för kommunens 
helägda bolag och direktiv till ombud 
(KS 18-402)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Styrelserna för Lekebergs kommunala holding AB, Lekebergsbostäder AB och Lekebergs 
kommunfastigheter AB har inkommit med årsredovisningar för kommunens bolag 2017 och 
kommer ha bolagstämmor 23 maj 2018.

Ombuden behöver till stämmorna få direktiv från kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1.ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämmorna att fastställa resultat- och 
balansräkning, godkänna styrelsernas förslag till disposition av årets resultat samt
2.beviljar styrelserna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2017 för kommunens bolag och direktiv till ombud
 Protokoll 180320 LEBO
 Protokoll 180320 LEKO
 Protokoll Styrelsemöte Holdingbolaget AB
 Årsredovisning - Lekebergs Kommunala Holding AB 2017
 §62 KSAU Årsredovisning 2017 för kommunens helägda bolag och direktiv till ombud
 §80 KS Årsredovisning 2017 för kommunens helägda bolag och direktiv till ombud
 Revisionsrapport - Årsredovisning Lekebergsbostäder AB och Lekebergs kommunfastigheter 

AB 2017
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9 – Bolagsordning, aktieägaravtal och 
ägardirektiv för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 
(KS 18-250)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Lekeberg beslutade den 25 september 2017 att ingå som delägare i 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB). Kommunfullmäktige antog då bolagsordning, 
aktieägaravtal och ägardirektiv för KSFAB. 

KSFAB har nu inkommit med förslag till förändringar av bolagsordning, aktieägaravtal och 
ägardirektiv. De dokument som kommunfullmäktige antog när Lekebergs kommun gick med i 
KSFAB i september var framtaget under år 2005 med enklare uppdatering år 2012. Dokumenten 
behöver därför en modernisering av språket och ändring av vissa lagrum på grund av lagändringar. 
Andra ändringar i dokumenten initierades på KSFAB:s bolagsstämma under 2017, då medlemmarna 
efterfrågade fler hänvisningar till kommunallagen medlemmarna önskade även att det samlade 
dokumentet med bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv istället skulle delas i tre separata 
dokument. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB
 Information - Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB
 Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
 Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
 Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
 Aktieägaravtal, version 2
 §60 KSAU Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB
 §77 KS Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB
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10 – Ändring av stadsplan för del av 
Fjugesta M:E centrum Fjugesta 3:230, 
Fjugesta 3:185 m.m. 
(KS 17-290)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva gällande 
fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Fjugesta 3:230 och 3:185 och utöka 
exploateringsmöjligheterna. Planändringen syftar även till att säkerställa EON:s nätstation i det 
sydöstra hörnet av ändringsområdet. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1.godkänna ändring av förslag till ändring av stadsplan för del av Fjugesta M:E (Centrum) 
2.anta ändring av förslag till ändring av stadsplan för del av Fjugesta M:E (Centrum)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av stadsplan för  del av Fjugesta M:E centrum Fjugesta 3:230, 

Fjugesta 3:185 m.m.
 Orienteringskarta, antagandehandling
 Plankarta, antagandehandling
 Planbeskrivning, antagandehandling
 Granskningsredogörelse, antagandehandling
 Fastighetsindelningskarta, antagandehandling
 Fastighetsförteckning, antagandehandling
 §61 KSAU Ändring av stadsplan för del av Fjugesta M:E centrum Fjugesta 3:230, Fjugesta 

3:185 m.m.
 §79 KS Ändring av stadsplan för del av Fjugesta M:E centrum Fjugesta 3:230, Fjugesta 3:185 

m.m.
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11 – Revidering av arbetsordning för 
kommunfullmäktige 
(KS 14-529)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Arbetsordningen för kommunfullmäktige styr formerna för kommunfullmäktiges arbete. Den 
reglerar bland annat hur information om kommunfullmäktiges sammanträde ska spridas, hur 
handlingar skickas till ledamöter och ersättare samt vilka som har rätt att yttra sig på 
kommunfullmäktiges sammanträden. 

Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen i kraft. I den nya kommunallagen har språket 
moderniserats och strukturen har förändrats. Några av förändringarna är att ett kapitel om de 
anställda i kommunen har lagts till, krav på att en instruktion för kommundirektör ska antas av 
kommunstyrelsen, en digital anslagstavla ska införas för ex. protokollsanslag samt möjlighet för 
föräldraledighet för förtroendevalda.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
 §48 KSAU Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
 §78 KS Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
 Arbetsordning för kommunfullmäktige
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12 – Avsägelse från förtroendeuppdrag, 
Michael Larsson (S) 
(KS 18-460)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Michael Larsson (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag i Lekebergs 
kommun. Efter en genomgång av mandatperiodens valärenden har det framkommit att listan 
Michael lämnat in inte riktigt stämmer, de förtroendeuppdrag som Michael är invald i och som han 
vill avsäga sig från är följande: 

Kommunfullmäktige (ledamot)
Sydnärkes miljönämnd (ledamot)
Sydnärkes IT-nämnd (ersättare)
Miljö- och naturvårdsrådet (ersättare)
Tillgänglighetsrådet (ersättare)
Krisledningsnämnden (ersättare)

Kommunfullmäktige behöver behandla avsägelserna gällande kommunfullmäktige, Sydnärkes 
miljönämnd, Sydnärkes IT-nämnd, miljö- och naturvårdsrådet och krisledningsnämnden. Avsägelsen 
från tillgänglighetsrådet behandlas av kultur- och bildningsnämnden. 

Förslag till beslut

1. Michael Larssons (S) avsägelser från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i 
Sydnärkes miljönämnd, ersättare i Sydnärkes IT-nämnd, ersättare i miljö- och naturvårdsrådet och 
ersättare i krisledningsnämnden godkänns

2. Lekebergs kommun begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny 
ledamot i kommunfullmäktige efter Michael Larsson (S).

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Avsägelse från förtroendeuppdrag, Michael Larsson (S)
 Avsägelse från förtroendeuppdrag Michael Larsson (S)
 §2 KF val Avsägelse från förtroendeuppdrag, Michael Larsson (S)
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13 – Val av ledamot till Sydnärkes 
miljönämnd 
(KS 18-461)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Michael Larsson (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag i Lekebergs 
kommun. Ett av hans uppdrag är som ledamot i Sydnärkes miljönämnd, därför måste en ny ledamot 
utses. 

Förslag till beslut

XX utses till ledamot i Sydnärkes miljönämnd till och med år 2018.

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut

Linda Hallén (S) utses till ledamot i Sydnärkes miljönämnd till och med år 2018.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ledamot till Sydnärkes miljönämnd
 §3 KF val Val av ledamot till Sydnärkes miljönämnd
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14 – Val av ersättare till Sydnärkes IT-
nämnd 
(KS 18-462)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Michael Larsson (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag i Lekebergs 
kommun. Ett av hans uppdrag är som ersättare i Sydnärkes IT-nämnden, därför måste en ny 
ersättare utses. 

Förslag till beslut

XX utses till ersättare i Sydnärkes IT-nämnd till och med år 2018.

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut

Berth Falk (S) utses till ersättare i Sydnärkes IT-nämnd till och med år 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ersättare till Sydnärkes IT-nämnd
 §4 KF val Val av ersättare till Sydnärkes IT-nämnd
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15 – Val av ersättare till 
krisledningsnämnden 
(KS 18-464)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Michael Larsson (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag i Lekebergs 
kommun. Ett av hans uppdrag är som ersättare i krisledningsnämnden, därför måste en ny 
ersättare utses. 

Förslag till beslut

XX utses till ersättare i krisledningsnämnden till och med år 2018.

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut

Platsen som ersättare i krisledningsnämnden till och med år 2018 lämnas vakant.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ersättare till krisledningsnämnden
 §6 KF val Val av ersättare till krisledningsnämnden

Sida 18 av 393



Kallelse 2018-04-23

16 – Val av ersättare till miljö- och 
naturvårdsrådet 
(KS 18-463)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Michael Larsson (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag i Lekebergs 
kommun. Ett av hans uppdrag är som ersättare i miljö- och naturvårdsrådet, därför måste en ny 
ersättare utses. 

Förslag till beslut

XX utses till ersättare i miljö- och naturvårdsrådet till och med år 2018.

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut

Birgitta Hultin (S) utses till ersättare i miljö- och naturvårdsrådet till och med år 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ersättare till miljö- och naturvårdsrådet
 §5 KF val Val av ersättare till miljö- och naturvårdsrådet
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17 – Meddelanden 
Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden till kommunfullmäktige, perioden 19 februari - 16 april 2018.

Lista på meddelanden
 KS 18-42-1 - Revisionsrapport - Budget- och uppföljningsprocess
 KS 18-7-1 - Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 20180131
 KS 18-251-1 - Årsredovisning för Sydnärkes miljönämnd 2017
 KS 18-8-1 - Protokoll Sydnärkes miljönämnd 2018-02-05
 KS 18-3-1 - Protokoll Specifika samverkansrådet för folkhälsa, social välfärd och vård
 KS 18-434-1 - Protokoll Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och 

översättarservice
 KS 18-438-1.1 - Missiv till uppföljande granskning - Ledning och styrning av LSS-

verksamheten samt Nämndernas e-posthantering
 KS 18-438-1 - Uppföljande granskning - Ledning och styrning av LSS-verksamheten samt 

Nämndernas e-posthantering
 KS 18-6-1 - Protokoll Sydnärkes byggnämnd 2018-02-08
 KS 18-448-1 - Årsredovisning Sydnärkes byggnämnd 2017
  - Inbjudan Jämställd fritidsverksamhet
 KS 18-437-1 - Missiv - Revisionsrapport, Lekebergs kommuns VA-redovisning
 KS 18-437-1.1 - Revisionsrapport - Lekebergs kommuns VA-redovisning
 KS 18-7-2 - Sydnärkes kommunalförbund protokoll 2018-04-06

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Sida 20 av 393



Medborgarförslag om ordet 
brukare

2

KS 18-354
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Tjänsteskrivelse 2018-04-16 1 (1)

Dnr: KS 18-354

   

Tjänsteskrivelse – Medborgarförslag om ordet brukare

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit om att ordet brukare ska bytas ut mot 
exempelvis vårdkund eller vårdhövande. 

Enligt arbetsordningen får inte ett medborgarförslag behandla ett ämne som de 
senaste två åren redan behandlats, detta ämne har varit uppe men det var mer än 
två år sedan. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
behandling och besvarande.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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2018-01-24
ANKOM

m -01- 2^
Medborgarförslag

Bakgrund: Efter att tidigare ha lyft frågan om vad de äldre i kommunen ska
kallas, alltså de som av en eller annan anledning behöver någon form av hjälp
av kommunen, så återkommer jag igen.
Brukare: Ett fult och opersonligt ord att använda om levande människor. Jag ser
att det börjar bytas ut av en och annan kommun, som nog har förstått att det inte
blir så roligt att bli en "brukare " själv, när tiden är inne. Ex Örebro, Karlsborg,
Nora och nu såg jag i NA att det diskuteras i Laxå-Röfors!

Mitt förslag: Tänk till! Sist fanns ett par förslag:
Vårdkund.

Vårdhövande (förkortning av vårdbehövande)
Men det måste väl finnas fler alternativ. Det handlar om var tyngdpunkten
ligger. Hur stort behovet av hjälp är.
Jag önskar att ordet "brukare" en dag ska strykas bort ur kommunens ordlista.
... Eller ska vi alla börja betrakta oss som brukare, (missbmkare, förbmkare,)
och låta ordet omfatta oss alla???

Kerstin Pettersson Storgatan 24 F 716 30 Fjugesta 076-174 30 71.
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Tjänsteskrivelse 2018-04-16 1 (1)

Dnr: KS 18-355

   

Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om inomhusbad i 
Lekebergs kommun

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit om att ett inomhusbad ska uppföras i Lekebergs 
kommun. 

Enligt arbetsordningen får inte ett medborgarförslag behandla ett ämne som de 
senaste två åren redan behandlats, detta ämne har varit uppe men det var mer än 
två år sedan. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
behandling och besvarande.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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2018-01-24

Medborgarförslag

ANKOM

2018 -01- 24

Bakgrund: Återkommer till ett tidigare förslag, som jag vill lyfta en gång till.

Lekebergs befolkning ökar. Det blir fler barnfamiljer och fler äldre som väljer
att bo i Lekeberg. Det är glädjande. Med det ökade antalet medborgare följer att
det måste till en utveckling av den service kommunen tillhandahåller.
Frågan om Sannabadets utveckling har man inte hört något om, sen frågan sist
var uppe, om det fanns behov av ett inbyggt bad.
Tiden är inne att dryfta frågan igen. Ett inomhusbad skulle förenkla för alla som
nu måste ta bil eller buss till angränsande tätorter. Alltså blir det inte av.
Det är ovärdeligt för barn att få extra motion för deras kroppar.
Det är ovärdeligt för mellangenerationen att hålla uppe spänsten genom
simning.

Det är ovardeligt för äldre med stela leder och dålig balans att ha möjligheten
att uppehålla de färdigheter som ännu finns.
Det är ovärdeligt att i miljöhänseende krympa bilåkandet.
Ja, det finns fler aspekter, den sociala delen är inte minst viktig, att träffas,
simma och stanna och ha trevliga samtal.
Avslutningsvis:Jag vet att det finns andra sätt att motionera på både i
träningslokaler och utomhusgym. Ja, då är ju det avklarat! Dags för nästa
investering!

Kerstin Pettersson Storgatan 24 F 716 30 Fjugesta 076-174 30 71
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Dnr: KS 17-798

   

Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om större lekpark i 
Fjugesta

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit om att en större lekpark ska uppföras i Fjugesta. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
behandling och besvarande.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Medborgarforslag om större lekpark i Fjugesta tätort

/^w«sm

2017 .11-^ 3
I Fjugesta tätort finns ett antal mindre lekparker, det saknas dock en större lekpark soni kan locka
barn i olika åldrar. De lekparker som finns har lite olika redskap, i en finns rutschkaiia, i en annan
klätterställning osv. Lekparkerna är små och det finns inte plats för många barn. På vissa lekplatser
finns exempelvis bara 2 gungor, en för större och en för mindre barn, vilket innebär att i princip kan

a ett stort/litet bam kan gunga åt gången. Lekparkerna är dessutom inriktade på de yngre barnen
och det finns inget som kan locka de lite äldre.

En stor lekpark skulle kunna fungera som en naturlig mötesplats för föräldrar och barn i Lekeberg.
Då familjecenti-alen och öppna förskolan bara har verksamhet l förmiddag och l eftermiddag i
veckan saknas mötesplatser för barn och föräldrar. Att fokusera på en större lekpark skulle även
underlätta underhållet för kommunen.

Jag föreslår därför att man ska satsa på att utöka en av lekparkerna i Fjugesta tätort och göra en
större lekpark för barn i alla åldrar. På Geijersäng finns det all möjlighet-att utöka den lekpark som
finns, jag tror att närheten till vårdcentralen och BVC som de flesta föräldrar besöker regelbundet
gör att det skulle vara ett bra plats för en stor lekpark.

Jag bifogar två stycken namninsamlingar, den ena gjord på öppna förskolan och den andra på nätet.
Insamlingen på nätet har dessutom delats i gruppen "Händer i Lekeberg". Totalt har 64 personer
skrivit under insamlingarna, intresset är således stort bland invånarna i Lekeberg.

;
L/

Frida Lilljebjöm
Södergatan 15
71630Fjugesta
0723-181933
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i <juges

52 människor har skrivit på denna petition.

# Namn City

l. Malin Fjugesta
Skoglund

2. Alexander Fjugesta
Lilljebjörn

3. Linda Fjugesta
Hellsten

E-postadress

malin. e.skoglund@hotmail. com

lilljebjomstrash@gmail. com

linda.hellsten@telia. com

4. Caroline Fjugesta
Lejtorp

c.lejtorp@gmail.com

5. Frida Fjugesta
Karlinen

frida_sakkinen@hotmail. com

6. Frida Fjugesta
Karlsson

7. Ghina Fjugesta
Helander

8. Emma Fjugesta
Tämqvist

frida84carlsson@gmail. com

helander_ghina@hotmail. com

emmah08@hotmail. com

Comment Datum

Jag har 3 barn i olika 2017-11 -08

åldrar och vill gärna åka
till en lekpark som kan
stimulera alla 3.

2017-11-08

Jag har efterlyst detta i 2017-11 -08
flera år. Vansinnigt dåligt
att det inte satsas på
barnen mer. Absolut

väsentligt att locka de
lite äldre. Jag har hellre
mina barn i en park där

de kan öva upp sin
fysiska förmåga än
framför diverse skärmar..

En stor lekpark i vår 2017-1 l -08
närhet skulle ge många
roliga stunder med
barnen utan att behöva

åka in till Örebro, vi
skulle tom kunna cykla
till lekparken :)

Ja gärna till större 2017-1 l -08
lekplats i Fjugesta.
Slipper åka till Kumla
eller Örebro för barnen

ska kunna röra lite på
sig.

2017-11-08

2017-11-08

Jag skriver under för att 2017-11 -08
jag tycker lekparkerna
här i Fjugesta är alldeles
för tråkiga! Dom är för
små och finns inte

mycket att välja på! Jag
skulle gå med mitt barn
oftare om det farms nåt

l av 5 2017-11-13 10:49
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# Namn City E-postadress Comment Datum

9 Lotta Fjugesta eachallsson@hotmail. com
Georgsson

10 Jennie Fjugesta 79soh-os@gmail. com
Karlström

11 Linda Lanna linda@famk. se
Hedlund

12. Andrea Fjugesta andrea. lysen@gmail. com
Lysén

13. Helen Fjugesta bjorklund. helen@gmail. com
Björklund

14. Anneli Skärmatorp anneli_pukk@hotmail. com
Hellberg 36

15. Tobias Fjugesta tobias. ander@mensa. se
Änder

16. Sofia Fjugesta fiaja@hotmail. com
Dahlgren

17. Frida Fjugesta isacson88@gmail. com
Isacson

IS. AnkiJäm Fjugrsta jam272@hotmail. com

roligare alltemativ!

Fjugesta ska få större 2017-11-08
lekpark.

Det saknas verkligen en 2017-11-08
stor fin lekplats här i
Fjugesta. Åker till
Örebro, Kumla el
Askersund när vi vill

leka lekplats. Fma
lekplatser att ha som
inspiration är:

Lekplatsen vid Svampen
i Örebro, lekplatsen i
närheten av Wadköping
(ej stadsparken även om
den är fin också)
Askersund har också fatt

en ny fin lekplats och
Tivoliparken i Kumla.

Det finns ett behov av en 2017-11-08

större lekpark i
kommunen anpassad för
ett brett spann på åldrar.
Som det ser ut idag får
man ta sig till Kumla el
Örebro för att komma åt

bra lekparker.

2017-11-08

2017-11-08

Jag tycker att det behövs 2017-11 -08
en lekplats för barn. Jag
ser utanför mitt jobb på
torget barn hänga vid
fontänen och har

ingenstans att vara och
leka när föräldrar

handlar.

2017-11-08

2017-11-08

2017-11-08

2017-11-08

; av 5 2017-11-13 10:49
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# Namn City

19. Jerry Fjugesta
Bämvall

20. Sofie Ståhl Fjugesta

E-postadress

jeny. bamvall@gmail. com

sofiestahl@hotmail.com

Comment

Det är klart jag skriver
under.

De "lekparker" som
finns i samhället är

verkligen under all kritik
så dåliga dom är! Bodde
under några år i Malmö
där dom precis satsat ett
x antal tusenlappar och
byggt 20 nya fina
lekparker mnt om i
staden med olika teman,

så flyttar man hem igen
och det enda barnen

hade att gå till var
"lekparker" som hade
sina glansdagar för 20 år
sedan. Värdelöst!

21. Malin Fjugesta
Olsson

22. Jörgen Vintrosa
Gustafsson

23. Isabel Fjugesta
Borg

24. Klara Fjugesta
Härgestam

25. Sandra Lanna

Arvidsson

26. Teresia Fjugesta
Bergman

smurfa30@hotmail.com

27. Susanne Fjugesta
Bäckström

susanne(a), i oinus. se

Datum

2017-11-08

2017-11-08

jorgenorebro@hotmail. com

isabelborg87@hotmail. com

klaramariahargestam@gmail . com

sandraarvidsson@outlook. com

teresia.bergman@hotmail. com

2017-11-08

2017-11-08

2017-11-08

2017-11-08

2017-11-08

Vi har tvillingar och en 2017-11-08
större lekpark är ett stort
önskemål och då vår ena

tvillmgen sitter i rullstol
pga flerfunktionshinder
finns önskemål på gunga
för barn som behöver

mer stöd vid sittande(
komikapp gunga) och en
sandlåda som man kan

sitta vid med mllstolen.

Jag har två barn och 2017-11 -08
gärna ser att det fiims en
samlingspunkt där
barnen kan träffas och

leka ihop samt vuxna
kan ses

av 5 2017-11-13 10:49
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# Namn

28. Marcus

Hirsch

29. Mikaela
Svensson

30. Mali
Ostlin

31-IngMarie
Karlssson

City
Fjugesta

Fjugesta

Fjugesta

Fjugesta

32. Erica Fjugesta
Wright

3 3. Malin Fj ugesta
Isudde

34. Malin Fyhr Fjugesta

35. Ann-Sofie Fjugesta
Karlsson

36. Linda

Fehnn

37. Jenny
Henricsson

38. Camilla
Nilsson

Fjugesta

Fjugesta

Fjugesta

E-postadress

hirsch@live. se

Comment Datum

2017-11-08

mikaelasvensson89@outlook. com Tycker de borde satsas 2017-11-09
mer på barnen!

malmostlin@gmail. com 2017-11 -09

ing-marie-karlsson@hotmail. com Jag är en farmor och 2017-11 -09
tyckar att mitt barnbarn
och alla andra barn i

Fjugesta skall ha tillgång
till en lekplats värd
namnet.

Större lekpark vill vi ha i 2017-11-09
lekeberg!

2017-11-09

erica.j .wright@me. com

isudde@gmail. com

pamaj o_zp@hotmail .com

a-skarlsson@hotmail. com

skogsflickan@gmail. com

2017-11-09

Jag håller helt med att 2017-11 -09
det borde finnas en

större lekpark!!!! Blev
väldigt besviken när vi
flyttade hit 2012 att det
inte fanns någon rolig
lekplats, det va

katastrof!!!!! Jag var
mamma ledig den tiden
och det fanns verkligen

ingenstans man kunde
träfifa andra barnfamiljer,
ja nu menar j äg att

umgås utomhus. Vill
man ha fler barnfamiljer
till Kommunen så borde

man prioritera något som
finns till barn stora som

små, att det finns något
som lockar. Barnen är

viktigast!!!!!!!!!!

2017-11-09

jennie_henricsson@hotmail. com De lekparker som finns 2017-11-09
idag är små och tråkiga

miilliz@hotmail. se 2017-11-09

t av 5 2017-11-13 10:49
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# Namn

39. Lisa
Schneider

40. Joanna

Lysén

41. Erik
Fehrm

42. Lisa Frid

43. Nathalie
Johnsen

44. Karin

Bdahl

45. Emelie

Johansson

46. Therese

Lindh

47. Ami-

Louise

Bamemo

City

Fjugesta

Fjugesta

Fjugesta

Fjugesta

Fjugesta

Fjugesta

Fjugesta

Fjugesta

Fjugesta

E-postadress

lisa@berga. net

joanna. lysen@gmail. com

erik.fehrm78@gmail.com

lisafrid@hotmail. se

kitty.johnsen@live.com

monsterkakisen@gmail.com

emelie89_06@hotmail. com

thereselindh87@hotmail. com

kent.bamemo@telia.com

Comment Datum

2017-11-10

2017-11-10

2017-11-10

2017-11-10

2017-11-10

Mina barn förtjänar det! 2017-11-10

2017-11-10

2017-11-10

Bra förslag. Barn 2017-11-11
behöver uppmuntras till

och

48. Linda Fjugesta lmda-nilsson@hotmail. com
Nilsson

49. Paulina Fjugesta polly-mer@hotmail. com
Forslund

50. Diana Järn Fjugesta diana_bjorkstrand@live. se

51. Ingela Fjugesta ingela.lysen@gmail. com
Lysén

52. Jessica Fjugesta yeazz@hotmail.com
Lundqvist

den fria leken.

2017-11-11

Jag skriver verkligen
under på detta. Har
sedan vi flyttade till
kommunen saknat en

större lekplats där man
kan sluta upp med andra
familjer och umgås
utomhus vardag som
helg.

2017-11-11

2017-11-11

2017-11-11

2017-11-12

•< av 5 2017-11-13 10:49
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2018-02-19 1 (1)

Interpellationssvar - Sannabadet

Sannabadet ägs av Lekebergs kommunala fastighetsbolag (LEKO). Lekebergs kommun 
hyr anläggningen av bolaget och har i sin tur ett avtal med en entreprenör som 
sköter driften av anläggningen. 

2017 var budgeten för Sannabadet 1645 tkr och kostnaderna under året uppkom till 
1484 tkr, vilket innebär att budgeten hölls med god marginal. 

Kostnaderna för underhåll och drift har varierat över åren. Under 2017 överskreds 
posten ”övriga kostnader”. 

Förklaringen till detta är att kostnader för kemikalier, el och fjärrvärme är svåra att 
budgetera då de påverkas av väder, temperatur, antalet besökande m.m. 

Andra kostnader som tillkom under 2017 var utbyte av en trasig diskmaskin, akut 
underhåll av en pump, rengöring av cirkulationspump samt reparation och service av 
vattenrutschkanan. 

Dessutom så tillkom konsultkostnader för utredning av bassängtäcke. En utredning 
som efterfrågats av Kommunstyrelsen efter initiativ av interpellanten.  

Det finns alltså förklarningar till varför denna post i budget överskreds. 

Upphandling av tjänstekoncession är under genomförande och avtal med ny 
entreprenör ska tecknas inför säsongen 2018. I samband med denna förändring finns 
det anledning att se över hur styrningen av Sannabadet sker. Det finns förbättrings 
potential i att styrning och kommunikation mellan LEKO, Lekebergs kommun och 
entreprenören sker på ett mer systematiskt och formaliserat sätt. Genom att se över 
denna process blir roller och ansvar tydligare och planerade underhållskostnader kan 
vägas mot driftskostnader så att budgeten kan användas så effektivt och 
ändamålsenligt som möjligt.  

Wendla Thorstensson 

Kommunstyrelsens ordförande

Sida 37 av 393



Sida 38 av 393



Protokoll 2017-11-27

Kommunfullmäktige
Tid Plats
18:30-21:20 Hidinge skola  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Berth Falk (Oppositionsråd tillika adjungerad)

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)

Beslutande ledamöter
Britt Åhsling (M) (vice ordförande)
Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande)
Wendla Thorstensson (C)
Charlotta Englund (C)
Astrid Söderquist (C)
Conny Boman (C)
Annica Zetterholm (C)
Liselotte Laurén (C)
Håkan Söderman (M)
Linnéa Hägglöf (M)
Christina Pålsson (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Lennart M Pettersson (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Ewonne Granberg (S)
Kenneth Hagström (S)
Gunilla Pihlblad (S)
Gerry Milton (SD)
Stefan Johansson (SD)
Jorma Keskitalo (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Gun-Britt Grimsell (C) (ersättare)  ersätter Ulla Kristina 
Fintling (C)
Eva Bonnevier (C)  ersätter Kent Runesson (C)
Leif Göransson (C)  ersätter Amanda Höjer (C) 
(ordförande)
Elin Nilsson (L)  ersätter Eva Blomqvist (L)
Mait Edlund (S)  ersätter Michael Larsson (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)  ersätter Mikael Bergdahl 
(S)
Olle Leijonborg (FL)  ersätter Johnolov Ohlsson (FL)
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Protokoll 2017-11-27

Justerare signatur

Henrik Hult (Ordförande socialnämnden)
Birgitta Hultin (Revisor)

Protokollet innehåller paragraferna §86

Ordförande _________________________________________________________________
Britt Åhsling

Justerare _________________________________________________________________
Gun-Britt Grimsell Lennart M Pettersson

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2017-11-27

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2017-11-27

Datum för överklagan 2017-11-30 till och med 2017-12-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2017-11-27

Justerare signatur

§86 - Interpellation till ordförande i kommunstyrelsen i 
Lekebergs kommun angående underhållskostnaderför 
Sannabadet (KS 17-796)
Ärendebeskrivning

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande.

Beslut

Interpellationen får ställas och besvaras vid nästkommande möte.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-796-1)

Expedieras till 

Kerstin Leijonborg (FL)
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Årsredovisning för Lekebergs 
kommun 2017
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Tjänsteskrivelse 2018-03-27 1 (1)

Dnr: KS 18-132

   

Tjänsteskrivelse – Årsredovisning för Lekebergs 
kommun 2017

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en årsredovisning för verksamhetsåret 
2017. Årsredovisningen är både en uppföljning av kommunfullmäktiges mål och en 
redovisning av det ekonomiska utfallet för 2017.

Av kommunfullmäktige beslutade 6 mål har nämnder och styrelsen uppnått ett mål, 
fem är delvis uppnådda. 

Koncernen uppvisar ett positivt bokslutsresultat om 46 mnkr för 2017. Fördelningen 
är att Lekebergs kommun visar ett positiv resultat om 41 mnkr och de helägda 
bolagen, Lekebergs Bostäder AB och Lekebergs kommunfastigheter, uppvisar ett 
positivt utfall på 5 mnkr.

1 Analys
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 bevilja ansvarsfrihet och 
att godkänna Lekebergs kommuns årsredovisning för 2017.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. Beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda 
ledamöterna i dessa organ avseende 2017 års verksamhet
2. Godkänner Lekebergs kommuns årsredovisning för 2017

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Bilock Gustav Olofsson
Kommundirektör Ekonomichef Administrativ chef
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Årsredovisning 2017  

Lekebergs kommun
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1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Det går bra för Lekebergs kommun! Under 2017 så ökade kommunens befolkning 
med 232 invånare. Det är den största procentuella befolkningsökningen sedan 
Lekeberg blev egen kommun 1995 och tyder på att det är attraktivt att bo och leva 
här. Kommunen har haft en positiv trend med befolkningsökning under flera år, vilket 
är en god förutsättning för att kunna planera för framtida satsningar och 
investeringar.

Mycket har skett under året. I Sveriges kommuner och landstings öppna jämförelser 
rankas Lekeberg på en tionde plats av landets skolkommuner. Undersökningar som 
genomfördes under året visade också på att barnen i kommunens förskolor upplever 
trygghet och delaktighet. Nöjdheten var också hög hos de boende i kommunens 
särskilda boenden och även hos kommunens hemvårdstagare.

Under året invigdes den nya förskolan Lär-Kan i Lanna. Dessutom invigde 
landshövding Maria Larsson den nya gruppbostaden Hasselbacken, som är till för 
personer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS).

Lekeberg klättrade under året ytterligare i Svenskt näringslivs ranking av 
företagsklimat till plats 26 av 290 kommuner. Ett långsiktigt arbete att stärka 
kontakten mellan skola och näringsliv har fortsatt under året och ett seminarium på 
temat Upphandlingsfrågor genomfördes. Företagen gav kommunens service ett gott 
betyg och ett högt nöjd kundindex (NKI) och Lekeberg placerades på en femte plats i 
Sverige.

En viktig del i kommunens utveckling är det aktiva civilsamhället som bidrar till 
attraktivitet och utveckling. Inte minst inom integrationsområdet har civilsamhället 
tagit ett stort ansvar genom att erbjuda mötesplatser och aktiviteter.

Som ett led i kommunens utveckling genomfördes trygghetvandringar på 
kommunens tre huvudorter. Med utgångspunkt i barnperspektivet så skedde det i 
samverkan med skolan, då elever i årskurs fyra deltog under lektionstid. Även 
allmänheten bjöds in att delta på trygghetsvandringar kvällstid. Kultur och 
fritidsförvaltningen genomförde många aktiviteter för olika målgrupper och ett nytt 
utegym färdigställdes i anslutning till elljusspåret i Fjugesta.

Utbyggnaden av bredband via fiber är en förutsättning för att kunna bo och verka i 
hela vår kommun. Genom att informera och samverka med marknadens parter har 
nya områden byggts ut och kommunens mål uppnås.

Detta är ett axplock av aktiviteter under 2017, varje dag sker ett viktigt arbete i 
kommunens verksamheter och tillsammans så bidrar vi alla till kommunens 
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utveckling och attraktivitet.

Lekebergs har en god ekonomi och verksamheterna har en stor 
kostnadsmedvetenhet. Sveriges kommuner står inför stora utmaningar framöver. Det 
handlar bland annat om kompetensförsörjning, ökat elevantal samt ett stort behov 
av vård och omsorg. Genom en ansvarstagande ekonomi och en långsiktig planering 
kan Lekeberg rusta sig för dessa utmanar. 2017 års goda ekonomiska leder till en 
ökad långsiktig betalningsförmåga som i sin tur ger möjlighet till ytterligare 
satsningar för kommunens fortsatta utveckling.

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla förtroendevalda och alla medarbetare för 
gott samarbete under det gångna året.

Wendla Thorstensson, Kommunstyrelsens ordförande
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2 Kort om Lekebergs kommun

2.1.1 Befolkning

Kommunens befolkning uppgick den sista december 2017 till 7 868 personer, 
befolkningen ökade med 232 personer jämfört med sista december 2016.

Fjugesta är kommunens största tätort med ca 2 200 invånare. Mullhyttan har drygt 
500 invånare och Lanna har efter de senaste årens expansion ca 1 000 invånare. 
Drygt 4 200 personer bor utanför tätorterna.

Jämförelse mellan Lekebergs förändring i population mellan åldersgrupperna och 
Örebro län respektive rikets, så är den nästan identiskt med 2016. Det enda som 
skiljer sig är att Lekeberg ökar mer i åldersgruppen 25-44 år jämfört med 2016.

Tabellen visar på kommunens, Örebro läns och rikets population 2017.
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2.1.2 Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Partier Partiförkortning Antal

Socialdemokraterna S 10

Centerpartiet C 9

Moderaterna M 5

Sverigedemokraterna SD 4

Kristdemokraterna KD 2

Framtidspartiet i Lekeberg FL 2

Miljöpartiet MP 1

Liberalerna FP 1

Vänsterpartiet V 1

SUMMA 35

2.1.3 Fem år i sammandrag

  År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013

Antal invånare per den 31 
december

7 867 7 636 7 492 7 363 7 289

Skattesats 22,43 kr 21,43 kr 21,43 kr 21,46 kr 21,46 kr

Skatter och bidrag 443 987 tkr 404 155 tkr 380 843 tkr 363 800 tkr 335 422 tkr

Skatter och bidrag 
(förändring i % mellan åren)

9,86% 6,12% 4,68% 8,46% 5,33%

Nettokostnad inklusive 
avskrivningar

403 624 tkr 394 790 tkr 379 439 tkr 361 836 tkr 331 526 tkr

Nettokostnadsförändring 
mellan åren

2,24% 4,05% 4,86% 9,14% 7,02%

Nettokostnadernas andel av 
skatter och bidrag

90,9% 97,7% 99,6% 99,5% 98,8%

Finansnetto 852 tkr 708 tkr 658 tkr 1 563 tkr 1 256 tkr

Resultat före extraordinära 
poster

41 215 tkr 10 073 tkr 2 062 tkr 3 527 tkr 5 152 tkr

Finansiella målet på 2 % av 
skatter och bidrag

9,28% 2,49% 0,54% 0,97% 1,54%

Bruttoinvesteringar 21 773 tkr 47 264 tkr 25 883 tkr 21 485 tkr 19 656 tkr

Nettoinvesteringar 21 773 tkr 47 126 tkr 25 883 tkr 21 485 tkr 19 567 tkr

Avskrivningar 15 746 tkr 12 981 tkr 9 751 tkr 5 727 tkr 5 149 tkr

Sida 50 av 393



7

  År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013

Investeringsvolym

Nettoinvesteringar/nettokos
tnad

5,4% 11,9% 6,8% 5,9% 5,9%

Avskrivningar/nettoinvesteri
ngar

72,3% 27,5% 37,7% 26,7% 26,3%

Tillgångar 326 170 tkr 289 894 tkr 267 998 tkr 261 022 tkr 249 404 tkr

Skulder/avsättningar 85 623 tkr 90 561 tkr 78 379 tkr 73 825 tkr 65 734 tkr

Eget kapital 240 547 tkr 199 333 tkr 189 259 tkr 187 197 tkr 183 670 tkr

Årets resultat (Förändring av 
eget kapital)

41 215 tkr 10 073 tkr 2 062 tkr 3 527 tkr 5 152 tkr

Soliditet 73,7% 68,8% 70,6% 71,7% 73,6%

Resultatutveckling (årets 
resultat/eget kapital)

17,1% 5,1% 1,1% 1,9% 2,8%

Förändring av tillgångar 12,5% 8,2% 2,7% 4,7% 2,4%

Likviditet 123 253 tkr 72 522 tkr 92 306 tkr 56 663 tkr 59 635 tkr

Långfristig låneskuld 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Kortfristig låneskuld 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Avsatt till pension inklusive 
särskild löneskatt

18 802 tkr 17 395 tkr 16 532 tkr 14 492 tkr 13 006 tkr

Pensionsutbetalningar 
inklusive särskild löneskatt

7 901 tkr 6 776 tkr 7 445 tkr 7 058 tkr 7 065 tkr

Avgiftsbestämd 
ålderspension inklusive 
särskild löneskatt

13 207 tkr 12 578 tkr 11 842 tkr 10 886 tkr 9 875 tkr

Ansvarsförbindelse 
(Pensionsförpliktelser)

131 691 tkr 135 084 tkr 141 810 tkr 144 111 tkr 149 677 tkr

Antal tillsvidareanställda 
årsarbetare

576 årsarb. 559 årsarb. 496 årsarb. 476 årsarb. 439 årsarb.

Resultat per invånare 5 239 tkr 1 319 kr 275 kr 479 kr 707 kr

Resultat per invånare före 
extraordinära poster

5 239 tkr 1 319 kr 275 kr 479 kr 707 kr

Likviditetsdagar 
(likviditet/nettodriftkostnad)

79,40 47,76 63,25 40,72 46,77
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2.1.4  Så här förbrukas varje 100-lapp

Diagrammet visar på kommunens verksamheters nettokostnad under ett år, fördelat 
på en ”100-lapp”. Det vill säga hur varje 100 kronor sedel fördelades i kommunen.
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2.1.5 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 ansvarar för två bolag. LekebergsBostäder AB (LEBO) 
ansvarar för bostadsförvaltningen och Lekebergs Kommunfastigheter AB (LEKO) 
förvaltar kommunala fastigheter. Syftet med uppdelningen är att renodla 
kommunens fastigheter.

 

Koncernen uppvisar ett positivt bokslutsresultat om 46 mnkr för 2017. Fördelningen 
är att Lekebergs kommun visar ett positiv resultat om 41 mnkr och de helägda 
bolagen, Lekebergs Bostäder Ab och Lekebergs kommunfastigheter, uppvisar ett 
positivt utfall på 5 mnkr.

Koncernen uppvisar verksamhetsintäkter på 194,3 mnkr samt kostnader om 553,7 
mnkr. Skattekvoten, det vill säga nettokostnadernas och finansnettots andel av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, uppgår 2017 till 89,2 procent 
(2016: 96,3 %). Totala tillgångar, eget kapital, avsättningar samt skulder omsluter 883 
mnkr varav eget kapital uppgår till 252 mnkr. Soliditeten, det vill säga 
egenfinansieringen av tillgångarna, uppgår till 28,5 procent (2016: 26,5 %).

Lekebergs kommun ingår som medlem i kommunalförbundet Nerikes Brandkår. 
Lekebergs kommuns medlemsbidrag till förbundet har under 2017 uppgått till 
4,9 mkr vilket motsvarar en ägarandel på 3,2 procent. Dessutom ingår kommunen 
som medlem i Sydnärkes kommunalförbund. Ägarandelen motsvarar 19,1% och 
finansieras via avfallstaxan.
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Kommunen ingår också i fem 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 0,15 % 6 743 tkr

Kommunassurans Syd 0,55 % 516 tkr

Förenade Småkommuners Försäkring AB 
(FSF)

4,35 % 2 300 tkr

Inera AB 0,34 % 43 tkr

 

Sida 54 av 393



11

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
3.1 MER-styrning
Under 2014 antog kommunfullmäktige en styrmodell för kommunen, MER-styrning 
(Mål, Ekonomi och Resultat). Syftet med den nya modellen var att 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. Kommunfullmäktige beslutar också om 
indikatorer med målvärden som sedan är grunden för uppföljningen. 
Kommunfullmäktiges mål ska bygga på kommunens vision och de policyer och 
program som kommunfullmäktige antagit.

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

Varje nämnd följer upp sina nämndmål tre gånger om året, två gånger under 
pågående verksamhetsår och en gång verksamhetsberättelserna för respektive 
nämnd.
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3.1.1 Måluppfyllelse

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 och indikatorer 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. 
Kommunen antog 2014 en styrmodell, MER-styrning (Mål, Ekonomi och Resultat). 
Styrmodellen reviderades under 2016 för att förbättra uppföljningen av målen och på 
ett bättre sätt få in styrningen av ekonomin i modellen.

3.1.2 Hur mäts målen

Bedömningen görs enligt principen nedan. 

 Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Kommunfullmäktiges mål 
uppnås

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

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

3.1.3 Måluppfyllelse 2017

För 2017 beslutade kommunfullmäktige om 6 övergripande mål för kommunens 
verksamheter med 25 tillhörande indikatorer och målvärden för dessa.

Totalt sett ser utfallet för kommunfullmäktiges mål 2017 ut som följer: 1 mål uppnås, 
5 uppnås delvis. Det ger en måluppfyllelse på 17 %. 

Kommunen har en relativ låg mål uppfyllelse, även om den är mer positiv om endast 
indikatorerna analyseras. Kommunens goda ekonomiska resultat för 2017 bör ställas 
i relation mot den låga måluppfyllelsen och då är det tydligt att kopplingen mellan 
mål och ekonomi fortfarande är svag i kommunen då en god ekonomi borde 
möjliggöra satsningar för att uppnå de av fullmäktige uppsatta målen.    
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3.2 God ekonomisk hushållning och finansiell analys
God ekonomisk hushållning kan ses både ur ett finansiellt perspektiv och ur ett 
verksamhetsperspektiv. En allmän utgångspunkt är att varje generation ska bära 
kostnaderna för den service den konsumerar. Resultatet måste vara tillräckligt stort 
för att motsvarande servicenivå garanteras även nästa generation, utan att den 
belastas med högre skatt. Ambitionsnivån för den finansiella utvecklingen och 
ställningen ska beskrivas i form av mål. De bör formuleras enligt vad som normalt 
betraktas som god ekonomisk hushållning, anpassat efter egna förhållanden och 
omständigheter. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att 
bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 

God ekonomisk hushållning innebär att resurserna används till rätt saker och 
utnyttjas på ett effektivt sätt. Därför anges mål och riktlinjer som har betydelse för 
en god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering 
av om målen och riktlinjerna för verksamhet och ekonomi uppnåtts och följts.

Kommunens analys av det ekonomiska läget i bokslutet 2017 visade att de finansiella 
målen är uppnådda, vilket betyder att verksamhetens nettokostnad understiger 100 
procent av skatter och bidrag och uppgick till 90,9 procent. Kommunens investeringar 
och amorteringar har finansierats med egna medel och resultatet har under en 
treårsperiod, 2015-2017, uppnått 4,3 procent. 

Det är viktigt vid en analys av kommunens ekonomi att framhålla att det är ett 
medvetet politiskt val att inför kommande stora investeringsbehov ge 
verksamheterna en möjlighet att anpassa sig över en längre period och att inte heller 
höja den ekonomiska grundnivå som finns, då detta påverkar möjligheterna att 
finansiera framtida investeringar. Bland annat höjdes kommunalskatten med 1 krona 
inför 2017 och ett resultatkrav om två procent infördes. Genom detta läggs en grund 
för att höja kommunens lånetak och kommunen stärker sin ekonomi i allmänhet och 
sin soliditet i synnerhet. Detta medför under några år ett relativt högt resultat 
samtidigt som effektiviseringar behöver göras i verksamheterna inför framtiden. Hela 
Sverige står inför framtida utmaningar i form av bland annat ökat investeringsbehov 
och då krävs ett ekonomiskt ansvarstagande långt tidigare än när behovet är ett 
faktum.
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3.3 Lekebergs kommuns mål
Attraktiv kommun

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

Kommunfullmäktiges mål Indikator Trend Resultat 2017 Målvärde

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

46% 90%

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

80% 90%

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

Nöjd-Region-Index 66% 70%

Värde medarbetarundersökningen (medel) 3,59 4

Sjukfrånvaro 7,91% 7%

Invånarantal 7 868 fler än 7 662

Färdigställda bostäder i småhus under året, 
antal/1000 inv.

4,6 3

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under 
året, antal/1000 inv.

0 2,2

IT-supportärenden som tar mer än dag 40% 45%

Nämnderna och styrelsen håller sin 
budgetram

4 376 tkr 0 tkr

Kommunens ekonomiska resultat i 
genomsnitt under en treårsperiod

9,3% 2%

Årets investeringar och amorteringar 
finansieras av egna medel.

100% 100%

Lekebergs kommun växer 
och utvecklas på ett 
hållbart sätt

Verksamhetens nettokostnad ska 
understiga 100 procent av skatter och 
bidrag.

Ja Ja

Andelen förnybar energi 100% 100%Lekebergs kommun 
minskar sin 
klimatpåverkan Miljödiplomering av Lekebergs kommun Nej Ja
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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.

Kommunfullmäktiges mål Indikator Trend Resultat 2017 Målvärde

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som 
klarat alla delprov för ämnesproven i SV, 
Sv2 och MA

77% Öka från 75%

Elever i åk 6 med lägst betyg E för 
ämnesproven i SV, Sv2, EN och MA

86% öka från 97%

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i 
alla ämnen

92,2% öka från 
82,1%

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

Elever i åk. 9 som är behöriga till ett 
yrkesprogram

92,2% öka från 
92,2%

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

Kommunfullmäktiges mål Indikator Trend Resultat 2017 Målvärde

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda 
med sin hemtjänst

95% 95%

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

90% 85,5%

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

Bidragshushåll ekonomiskt bistånd, 
antal/1000 inv

15 15

Näringsliv

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

Kommunfullmäktiges mål Indikator Trend Resultat 2017 Målvärde

Företagens bedömning av kommunens 
service

81 81

Antalet sociala företag 0 1

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

Ranking av kommunens företagsklimat 
(svenskt näringsliv)

26 38
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3.4 Personalekonomisk redovisning
I kommunens personalpolitiska styrdokument har bland annat följande slagits fast:

 Den lilla kommunens resurser ska lösa samma uppgifter som en stor 
kommun. Därför krävs hela tiden nytänkande och ett arbetsklimat som 
tillåter nya idéer, nya arbetssätt och nya lösningar. Det innebär att i 
Lekebergs kommun finns en attityd där nytänkande och nya idéer 
uppmuntras och tillåts.

 Lekebergs kommun strävar alltid efter att ge medborgarna en hög service och 
gott bemötande då kommunen i sin förlängning arbetar på uppdrag av 
invånarna.

 Som medarbetare i Lekebergs kommun representerar man kommunen och 
tar ansvar för alla kommunens verksamheter, oavsett var i organisationen 
man arbetar.

 Lekebergs kommun som arbetsgivare har ett ansvar att stötta och hjälpa 
medarbetare och skapa förutsättningar för att lyckas med uppdraget och för 
att verksamheterna ska uppnå de uppsatta målen.

 Lekebergs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som förmår rekrytera, 
utveckla och behålla kompetenta medarbetare. En god och säker arbetsmiljö 
är en viktig strategisk fråga i kommunens arbete med att vara en attraktiv 
arbetsplats och 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 

Av kommunens totala kostnader utgörs 56 procent av personalkostnader inklusive 
pensionsutbetalningar. Totalt har löner och arvoden uppgått till 222 437 tkr och 
arbetsgivaravgifter till 82 389 tkr under 2017. Kostnader för lönerna har ökat med 
6 % mot föregående år. Kostnaden för löneöversynen 2017 översteg inte den 
budgeterade kostnaden utan ökningen kan troligtvis förklaras av de 
ersättningsrekryteringar som har gjorts, bl.a. flera nya chefer, vissa svårrekryterade 
yrkesgrupper samt ett ökat antal tillsvidareanställda.

Pensionsutbetalningarna har uppgått till 7 467 tkr inklusive särskild löneskatt. 
Avsättning till pensioner inklusive särskild löneskatt uppgår till 17 395 tkr. Ränta och 
basbeloppsuppräkning har tillförts pensionsmedlen med 462 tkr. Avgiftsbestämd 
ålderspension inklusive särskild löneskatt uppgår till 13 207 tkr. Intjänade förmåner 
till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse och uppgår vid utgången av 2017 
till 131 691 tkr.

Antal anställda

Lekebergs kommun hade 559 tillsvidareanställda medarbetare den 31 december 
2016. Under 2017 ökade antalet tillsvidareanställda med 17 anställda för att vid årets 
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slut uppgå till 576 personer.

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat med 14 medarbetare till 526 
årsarbetare (2016: 512 åa). Tabellen visar på antalet tillsvidareanställda fördelat på 
nämnder och kön:

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Män Män Kvinn
or

Kvinn
or

tillsvi
dare

tillsvi
dare

Årsarb. Årsarb.

Kommunstyrelsen 18 18 58 56 76 74 71 69

Kultur- och bildningsnämnd 37 33 200 198 237 231 224 216

Socialnämnd 15 13 235 224 250 237 217 209

Sydnärke IT 11 15 2 2 13 17 13 17

Summa 81 79 495 480 576 559 526 512

Lön

De tillsvidareanställda kvinnorna hade 2017 en genomsnittlig heltidslön på 28 637 
kronor per månad medan männens genomsnittliga heltidslön uppgick till 33 466 
kronor per månad. Skillnaden mellan kvinnors och mäns medellön ökade till 4 829 
kronor (2016: 4 041 kr). Kvinnornas medellön var 85,57 procent av männens vid 
utgången av 2017 (2016: 87,36 %).

Åldersfördelning 

14 procent av de tillsvidareanställda är 60 år eller äldre. Andelen 60 år och äldre är 3 
procentenheter högre än 2016. Andelen 40-49 åringar utgör 24 % av de 
tillsvidareanställda, vilket är en minskning med 3 procentenheter sedan 2016 och 
27 % utgörs av 50-59 åringarna, vilket är oförändrat sedan 2016. 25 procent av 
kommunens anställda är 30-39 år, vilket har ökat med två procentenheter sedan 
2016. Medelåldern för kommunens tillsvidareanställda medarbetare är 46 år.

Sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad i kommunen är 91 procent av heltid. Detta är en 
ökning med en procentenhet i förhållande till föregående år. Kvinnorna i kommunen 
har en genomsnittlig sysselsättningsgrad med 90 procent och männen 97 procent. 
Bland kvinnorna arbetar 36 procent deltid (2016: 35 %) och bland männen är 
motsvarande procenttal 11 (2016: 13 %).

Den sista december 2017 fanns 73 visstidsanställda med månadslön (2016: 90). Den 
sista december 2017 fanns 477 timavlönade medarbetare registrerade i kommunen, 
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vilket är en ökning med 31 personer i förhållande till ett år tidigare (2016: 446). 
Under 2017 betalades timlön ut för i genomsnitt 11 642 timmar/månad (2016: 9 
678), vilket motsvarar 70 årsarbetare (2016: 58 åa).

Arbetad tid och frånvaro

Tabellerna nedan visar sjukfrånvaro i timmar och procent av de anställdas ordinarie 
arbetstid fördelad per åldersgrupp. Inkluderar även månadsavlönad visstidsanställd 
personal:

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Ålder Timmar Timmar Totalt % Totalt 
 %

Kvinnor Kvinnor Män Män

< 29 år 11 409 10 146 6.59 % 7.66 % 7.66 % 8.47 % 3.35 % 4.46 %

30 - 49 
år

38 911 36 450 7.47 % 7.67 % 8.45 % 8.81 % 3.35 % 2.75 %

> 50 år 34 491 38 008 6.9% 7.48 % 7.5 % 7.87 % 3.99 % 5.12 %

Totalt 84 811 84 605 7.11 % 7.58 % 7.94 % 8.33 % 3.58 % 3.9 %

Fördelning per förvaltning. Visar tillsvidareanställd personal:

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Ålder Totalt Timmar Totalt
%

Totalt 
%

Kvinn
or

Kvinn
or

Män Män

Kommunstyrelsef
örv.

8 574 10 451 7.36 % 9,09 % 9.97 
%

11,8 
%

1.42 % 2,49 %

Kultur- o 
bildningsförv.

28 866 25 674 7.62 % 6,74 % 8.45 
%

7,34 
%

3.12 % 2,9 %

Socialförvaltning 30 339 34 199 8.64 % 9,70 % 8.92 
%

10,1 
%

5.0 % 4,1  %

Sydnärke IT 1 719 2 098 5.61 % 6,12 % 2.42 
%

1,29 
%

6.09 % 6,9 %

Totalt 69 500 72 419 7.92 % 8,2 % 8.8 % 9 % 3.57 % 3,86 %

Den totala sjukfrånvaron under 2017 för månadsanställd personal (tillsvidare och 
visstidsanställd) har minskat med 0,47 procent i förhållande till föregående år, likaså 
har sjukfrånvaron för tillsvidareanställd personal minskat med 0,28 procent. 
Minskningen återfinns hos både kvinnor och män. Däremot har det skett en viss 
ökning bland den tillsvidareanställda personalen i Kultur- och bildningsförvaltningen 
med 0,88 %.

Under 2017 hade kommunen 35 anställda som hade uppnått minst 90 
sjukskrivningsdagar, vilket utgör 6 % av alla tillsvidareanställda (41 anställda 2016). 
Vid årsskiftet 2017/2018 hade kommunen 17 personer som hade uppnått mer än 90 
sjukskrivningsdagar, på heltid eller deltid, fördelat över alla förvaltningar. 
Övervägande sjukdomsorsaker är inte arbetsrelaterade.
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Förebyggande arbete

Det viktigaste för oss i förhållande till 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 2017 deltog kommunen i ett forskningsprojekt i samarbete mellan SKL och 
Linnéuniversitet; ”Kollegiala samtalsgrupper”. Projektet syftar till att hitta bra 
arbetsmetoder att arbeta förebyggande mot stress och utmattning, som har blivit en 
mycket vanlig orsak till sjukskrivning. Ca 15 medarbetare deltog i projektet, fördelat 
på två grupper som träffades i två tim./vecka i 10 veckor. Grupperna leddes av två 
interna samtalsledare som utbildats av forskningsledaren och psykolog knuten till 
projektet. Ytterligare 13 kommuner deltog i projektet och resultat och utvärdering av 
forskningsstudien beräknas vara klart hösten 2018. Ambitionen är att fortsätta med 
metoden i egen regi, då deltagarna visade mycket positiv respons i utvärderingen. 
Kommunens chefer har ett arbetsmiljöansvar för sina medarbetare men arbetsmiljön 
för cheferna är minst lika viktig. Generellt har cheferna en låg sjukfrånvaro vilket inte 
behöver betyda att de inte är sjuka, utan det finns en större risk för sjuknärvaro när 
man är ensam i sin roll och har ett stor ansvar som är svårt att delegera till någon 
annan.En inventering av chefens arbetsmiljö gjordes under en chefsdialog våren 
2017. Utifrån resultatet har personalavdelningen initierat ”Reflekterande Team” för 
cheferna i syfte att stötta dem ytterligare och främja kollegialt lärande. Grupperna är 
blandade från olika förvaltningar och diskuterar och reflekterar lösningsfokuserat 
utifrån förutbestämda diskussionsteman. Samtliga chefer fick också möjlighet att 
göra ett personlighetstest, endast för sin egen självkännedom, som ”mäter” ens 
beteendemönster och personlighet i arbetslivet, inför de ”Reflekterande Teamen”. 
Grupperna påbörjades efter årsskiftet och träffas var sjätte vecka under våren 2018.

Hösten 2017 genomfördes även en arbetsmiljöenkät som skickades ut till alla 
medarbetare. 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 2018. Samtliga chefer har i 
uppdrag att ta fram arbetsmiljöplaner utifrån sitt resultat på enkäten.

Anpassning och rehabilitering

Personalavdelningen har under 2017 fortsatt att utveckla rehabiliteringsarbetet. 
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. 
Rehabiliteringshandläggaren på personalavdelningen fungerar som konsultstöd till 
ansvarig chef. Rehabhandläggaren kontrollerar och följer upp sjukskrivningar och 
rehabiliteringsarbetet samt stödjer chefer och medarbetare i frågor rörande 
arbetsanpassning och rehabilitering.

Arbetsskade- och tillbudsrapportering

Under 2017 rapporterades 24 arbetsskador och 10 tillbud. Tabellen visar antalet 
anmälningar fördelat på förvaltning. Antal anmälningar om arbetsskada och tillbud 
har ökat något sedan 2016 och kan bero på att chefer och skyddsombud mera aktivt 
har påtalat vikten av att anmäla dessa. För att öka benägenheten till att anmäla 
arbetsskador och tillbud ytterligare har personalavdelningen för avsikt att införa ett 
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arbetsskade- och tillbudsrapporteringssystem som underlättar för chefer och 
medarbetare att arbeta mera systematiskt med arbetsskador- och tillbud.

 År 2017 År 2017 År 2016 År 2016

Förvaltning Skada Tillbud Skada Tillbud

Kommunstyrelsen 3 0 0 2

Kultur- och bildningsförvaltning 1 3 3 2

Socialförvaltning 20 7 15 2

Sydnärke IT 0 0 0 0

Totalt 24 10 18 6

Personalförsörjningen nu och framåt 

Under 2017 har 8 av kommunens sammanlagt 30 chefer sagt upp sig och 7 har 
ersättningsrekryterats under året. Utöver dessa har en nyinrättad chefstjänst som 
folkhälsochef tillsatts genom internrekrytering. En av de nyrekryterade sade upp sig 
under hösten och rekrytering för den tjänsten sker under våren 2018. Två av 
förvaltningscheferna sade upp sig under hösten 2017 och rekrytering efter dem sker 
även de under våren 2018. Antalet tillsvidareanställda har ökat med 39 (576) 
personer jämfört med föregående år (2016:537).

Rekrytering och annonsering 
under 2017

Antal lediga 
tjänster

Antal 
annonser

Antal 
mottagna 

ansökningar

Antal 
rekryterade

Tillsvidare 126 87

Tidsbegränsat 47 34

Sommar/säsong 51 2

Timavlönade 10 2

Antal tjänster på heltid 88 77

Antal tjänster på deltid 39 48

Totalt 234 125 1469 107

Differensen mellan antal utannonserade tjänster och tillsatta tjänster beror på olika 
orsaker; alla 50 tjänsterna till sommarrekryteringen tillsätts inte, eller blir tillsatta via 
bemanningsenheten eller vikariat som förlängs. I vissa fall har vi tvingats avbryta 
rekryteringen på grund av för få sökande eller inga alls och det brister också i 
information till personalavdelningen om tillsättning av tjänster från verksamheterna 
(statistiken är hämtad ur vårt rekryteringsverktyg Visma Recruit vilket förutsätter att 
alla underlag matas in i systemet). Övervägande antal lediga tjänster är 
heltidstjänster.

Under året har vissa rekryteringsproblem uppstått för förskollärare, vissa lärare, 
socialsekreterare samt sjuksköterskor.

Under perioden 2018-2024 beräknas ca 90 tillsvidareanställda att avgå med 
ålderspension (pension vid 65 år). Det är 16 procent av nuvarande tillsvidareanställda 
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medarbetare (576 tillsvidareanställda).

Flest avgångar beräknas vara inom socialförvaltningen inom perioden fram till år 
2024 och under år 2022 är det flest på en och samma gång som beräknas avgå med 
ålderspension (24 personer).

Under den närmaste 5-årsperioden kommer Lekebergs kommun att behöva 
ersättningsrekrytera ca 12 medarbetare per år på grund av ålderspension.
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3.5 Ekonomiskt resultat

RESULTATRÄKNING BUDGET UTFALL 171231 AVVIKELSE

Verksamhetens nettokostnad -426,3 mnkr -421,9 mnkr 4,4 mnkr

Avskrivning -16,9 mnkr -15,7 mnkr 1,2 mnkr

Kapitalkostnad 19,8 mnkr 18,2 mnkr -1,6 mnkr

Pensionsutbetalning -7,6 mnkr -7,9 mnkr -0,3 mnkr

Övrigt 2,9 mnkr 23,7 mnkr 20,8 mnkr

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -428,1 mnkr -403,6 mnkr 24,5 mnkr

Skatter och bidrag 436,2 mnkr 444,0 mnkr 7,8 mnkr

Finansiella intäkter 1,0 mnkr 1,3 mnkr 0,3 mnkr

Finansiella kostnader -0,4 mnkr -0,5 mnkr -0,1 mnkr

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA 
POSTER

8,7 mnkr 41,2 mnkr 32,5 mnkr

Extraordinära intäkter 0,0 mnkr 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Extraordinära kostnader 0,0 ,mnkr 0,0 mnkr 0,0 mnkr

ÅRETS RESULTAT 8,7 mnkr 41,2 mnkr 32,5 mnkr

Kommunens resultat för 2017 uppgår till 41,2 mnkr och det innebär ett 
budgetöverskott på 32,5 mnkr, då det budgeterade resultatet var beräknat till 8,7 
mnkr. Resultatet motsvarar 5 239 kronor per invånare. Det positiva 
bokslutsresultatet har sin främsta förklaring i överskott gällande 
integrationsverksamheten om ca 16 mnkr. Kommunen har erhållit återsökta bidrag 
avseende kostnader så långt tillbaka som 2015. Dessutom fastställde 
kommunfullmäktige i bokslutet 2016 att inte bokföra 2016 års överskott avseende 
integrationsverksamheten på resultatet och även dessa finns till viss del i årets 
resultat.

Ett överskott finns också avseende skatter och bidrag om 7,8 mnkr. Lekebergs 
kommun lämnar ett överskott gentemot budget gällande den allmänna 
kommunalskatten, inkomstutjämningen och den kommunala fastighetsavgiften, 
medan ett underskott aviseras avseende kostnadsutjämningen. Kommunen har också 
erhållit såkallad Byggbonus om 2,2 mnkr och extra bidrag för ensamkommande barn 
om 0,5 mnkr. Utöver det visar kommunens arbetsgivaravgifter ett överskott om 2,7 
mnkr, men under året har kommunen aktualiserat en förlusttäckningsgaranti 
gällande fastigheten Käppen om -2,2 mnkr.

Dessutom visar kommunens verksamheter ett överskott jämfört med budget om 
totalt 4,4 mnkr, vilket är otroligt glädjande. Årets resultat för nämnderna blev cirka 
0,4 mnkr sämre jämfört med den senaste ekonomiska prognosen per oktober, vilken 
dessutom redovisade ett positivt prognostiserat resultat för kommunen om ca 19 
mnkr. Differensen mellan prognosen och bokslutet beror till största delen på att de 
överförda integrationsmedlen inte förbrukats samt att kommunen erhållit ersättning 
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för intergrationskostnader avseende 2015.

Tabellen visar kommunens resultat de senaste fem åren.

DRIFTREDOVIS
NING 2017 Budget Intäkter Kostnader Netto Avvikelse Netto 2016

Kommunstyrels
en

80,3 mnkr 29,0 mnkr 103,9 mnkr 74,9 mnkr 5,4 mnkr 71,4 mnkr

Kultur- och 
bildningsnämnd

195,1 mnkr 28,6 mnkr 225,9 mnkr 197,3 mnkr -2,2 mnkr 195,1 mnkr

Vård- och 
omsorgsnämnd

149,8 mnkr 68,4 mnkr 218,2 mnkr 149,8 mnkr 0,0 mnkr 130,7 mnkr

Sydnärkes IT 
nämnd

0,0 mnkr 27,7 mnkr 27,7 mnkr 0,0 mnkr 0,0 mnkr 0,0 mnkr

VA-
verksamheten

1,1 mnkr 11,3 mnkr 11,1 mnkr -0,1 mnkr 1,2 mnkr -0,0 mnkr

SUMMA 
NÄMNDER

426,3 mnkr 165,0 mnkr 586,9 mnkr 421,9 mnkr 4,4 mnkr 397,2 mnkr

Finansiering 435,0 mnkr 486,9 mnkr 23,8 mnkr 463,1 mnkr 28,1 mnkr 407,3 mnkr

KOMMUNEN 
TOTAL

8,7 mnkr 651,9 mnkr 610,7 mnkr 41,2 mnkr 32,5 mnkr 10,1 mnkr

2017 års budget har inte justeras med några ombudgeteringar. Däremot har 
nämndernas budgetar justerats utifrån utfallet från 2017 års löneöversyn, då detta 
budgeteras under kommunstyrelsen tills utfallet är klart.

Verksamhetens intäkter har ökat med 27 mnkr jämfört med föregående år, vilket 
främst beror på intäkter från Migrationsverket avseende integrationsverksamhet. 
Verksamhetens kostnader har ökat med 33 mnkr, vilket beror på att 
personalkostnaderna har ökat med 6 procent jämfört med föregående år. Kostnaden 
för löneöversynen 2017 översteg inte den budgeterade kostnaden utan ökningen kan 
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troligtvis förklaras av de ersättningsrekryteringar som har gjorts, bl.a. flera nya 
chefer, vissa svårrekryterade yrkesgrupper samt ett ökat antal tillsvidareanställda. 
Verksamhetens kostnadsökning beror dessutom på tjänsteköp avseende 
integrationsverksamheten, vilket motsvaras av den ökning som skett av 
verksamhetens intäkter från Migrationsverket.

Budgetöverskottet för kommunstyrelsen uppgår till 5,4 mnkr. Exkluderas 
kommunstyrelsens oförutsedda medel 2,2 mnkr, så uppgår budgetöverskottet till 3,1 
mnkr. Fördelat på verksamheternas budgetavvikelser så visar kommunledningen 0,2 
mnkr, administrativa avdelningen 1,2 mnkr, ekonomiavdelningen ett nollresultat, 
personalavdelningen 0,1 mnkr, teknik- och serviceavdelningen 1,4 mnkr, näringslivs- 
och utvecklingsenheten 0,1 mnkr. Kommunstyrelsens överskott  förutom 
kommunstyrelsens oförutsedda medel beror till största delen på att många 
investeringar inom teknik- och serviceavdelningen inte blivit slutförda under året, 
men också på att ombyggnationen av kommunhuset blivit fördröjd. Dessutom har 
det varit svårt att rekrytera vikarier inom måltids-, fastighets- och 
lokalvårdsverksamhet.

Kultur – och bildningsnämnden redovisar ett budgetunderskott om 2,2 mnkr. 
Underskottet beror till största delen på högre kostnader för skolskjutsar samt köp av 
gymnasieplatser (1,5 mnkr). Totalt underskott för skolskjutsar är 3,4 mnkr varav 2,4 
mnkr är hänförliga till de extra kostnader som uppstått under hösten när 
förvaltningen frångick skolskjutsar i linjetrafik. Vid delårsbokslutet fattades beslut om 
ett effektiviseringskrav på 1,0 mnkr för att nå en budget i balans. 
Effektiviseringskravet uppnåddes fullt ut inom förskolan, men inte fullt ut inom 
grundskolan.

Förskoleverksamheten inom kommunen visar ett budgetöverskott om 3,1 mnkr, 
vilket till största delen beror på att personalkostnaderna vid bygget av förskolan Lär-
Kan inte blev så höga som budgeterat. Dessutom har verksamheten systematiskt och 
medvetet arbetat med bland annat kollegialt lärande, vilket medfört att kostnaderna 
för bland annat kompetensutveckling kunnat minskas.

Socialnämnden uppvisar ett resultat helt i budgetbalans. I början av året fattades 
beslut om ett antal effektiviseringar utifrån det prognostiserade underskottet vid 
första prognosrapporten. Särskilt boende fick ett effektiviseringskrav på 1,6 mnkr, 
vilket uppnåddes fullt ut. Största underskotten finns inom bostadsanpassning (-0,9 
mnkr) samt individ-och familjeomsorgsverksamheten (-1,6 mnkr). Vakanser inom den 
gemensamma ledningsadministrationen, överskottet inom särskilt boende samt 
hemtjänsten täcker upp nämnda underskott.

Den gemensamma IT nämnden visar ett resultat enligt budget, efter att årets 
underskott om 0,3 mnkr täckts av extra medlemsbidrag. Underskottet beror på att 
det blivit förseningar i projekt att fasa ut den gamla plattformen. VA-verksamheten 
redovisar ett budgetöverskott om 1,2 mnkr, då kapitalkostnaderna varit lägre på 
grund av ej slutförda investeringsprojekt som är överförda till 2018.

Verksamhetens nettokostnader

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna visar hur stor del av skatteintäkterna 
som tas i anspråk för den löpande verksamheten. Under 2017 var relationen 90,9 
procent av skatteintäkterna, vilket innebar att det egna kapitalet inte ianspråktogs 
för att finansiera den löpande verksamheten. Kommunens nettokostnadsandel av 
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skatteintäkter och bidrag bör ligga som högst mellan 97-98 procent, för att kunna 
klara av framtida pensionskostnader.

Tabellen visar nettokostnaden i förhållande till skatter över de senaste fem åren.

Pensioner

Pensionsutbetalningarna ökade med 1,1 mnkr om man relaterar till förra årets 
utbetalningar och pensionskostnaden ökade totalt med 2,6 mnkr (2016: minskning 
med 1,1 mnkr). 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 pensionsutbetalningarna (1,1 mnkr) och den 
avgiftsbestämda delen som ökar med 0,6 mnkr samt pensionsavsättningen som ökar 
med 0,5 mnkr.

 År 2017 År 2016

Pensionsutbetalningar 6,4 mnkr 5,5 mnkr

Särskild löneskatt 1,5 mnkr 1,3 mnkr

Avgiftsbestämd ålderspension 10,7 mnkr 10,2 mnkr

Särskild löneskatt 2,5 mnkr 2,4 mnkr

Förändring pensionsavsättning exkl. ÖK-SAP 1,1 mnkr 0,7 mnkr

Särskild löneskatt 0,3 mnkr 0,2 mnkr

Finansiell kostnad 0,5 mnkr 0,2 mnkr

Summa 23,0 mnkr 20,4 mnkr

Aktualiseringsgrad 95,0% 94,0 %
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Skatteintäkter och bidrag

Kommunens skatteintäkter uppgår till 333,6 mnkr, vilket är en ökning jämfört med 
föregående år om 27,5 mnkr. Den stora skillnaden beror på att Lekebergs kommun 
inför 2017 höjde kommunalskatten med 1 skattekrona. Statens 
skatteutjämningsbidrag uppgår till 110,4 mnkr (2016: 98,0 mnkr).

Lekebergs kommuns egen skattekraft uppgår till 89 procent (2016: 91 %) av rikets 
medelskattekraft, varvid kommunen erhåller ett inkomstutjämningsbidrag om 83,2 
mnkr (2016: 76,4 mnkr).

Kommunens skattesats uppgick till 22,46 kr, Örebro län i genomsnitt 21,66 kr och 
genomsnittet i riket var den 20,75 kr.

Kostnadsutjämningen mellan kommunerna syftar till att skapa möjlighet att bedriva 
likartad service oberoende av strukturella skillnader mellan kommunerna. Lekebergs 
kommun har erhållit 8,6 mnkr i kostnadsutjämningsbidrag (2016: 5,5 mnkr).

Övriga statsbidrag och utjämningsbidrag är fastighetsavgiften 14,7 mnkr samt LSS-
utjämningen, där kommunen erhållit 2,3 mnkr av det generella statsbidraget för LSS 
verksamheten.

Finansnetto

Kommunens finansiella intäkter reducerat med de finansiella kostnaderna benämns 
finansnetto. För 2017 är finansnettot positivt och uppgår till 0,9 mnkr. Kommunens 
finansiella intäkter uppgår till 1,3 mnkr. Ränteintäkterna erhålls från 
LekebergsBostäder AB (LEBO), Kommuninvests förlagslån, ingår gör även 
borgensavgiften för kommunens borgensåtagande till LEBO. Den stora finansiella 
kostnaden är räntan på pensionsåtagandena.

Tabellen visar finansnetto de senaste fem åren.
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Eget kapital

Kommunens eget kapital ökade med 41,2 mnkr, vilket motsvarar årets resultat. Det 
egna kapitalet uppgår till 240,5 mnkr.

Tabellen visar på de fem senaste årens egna kapital och dess förändring.

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 uppgick vid årets slut till 73,7 procent. Soliditeten påverkas av två faktorer, 
utvecklingen av det egna kapitalet och tillgångarnas förändring. 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.

Tabellen visar soliditetsutvecklingen de senaste fem åren.
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Investeringar

 INVESTERINGSREDOVISNING Budget 2017 Utfall 2017 Budget Nettoinvest

Netto avvikelse 1995-2017

Kommunstyrelsen 25,0 mnkr 2,4 mnkr 22,6 mnkr 206,4 mnkr

Kultur- och bildningsnämnd 4,2 mnkr 2,2 mnkr 2,0 mnkr 25,2 mnkr

Socialnämnden 3,0 mnkr 0,6 mnkr 2,4 mnkr 14,6 mnkr

Sydnärkes IT nämnd 10,5 mnkr 10,0 mnkr 0,5 mnkr 49,6 mnkr

VA-verksamheten 16,5 mnkr 6,5 mnkr 10,0 mnkr 63,5 mnkr

SUMMA NÄMNDER 59,3 mnkr 21,8 mnkr 37,5 mnkr 359,2 mnkr

Tekniska avdeln. del av 
kommunstyrelsen

22,6 mnkr 2,0 mnkr 20,6 mnkr 141,7 mnkr

Nettoinvesteringarna uppgår till 21,8 mnkr och avviker mot budgt med 37,5 mnkr. 
Under åren 1995-2017 har kommunen investerat för 359,2 mnkr, vilket ger en 
genomsnittlig investeringsvolym på 16,3 mnkr per år. Investeringsvolymen har varit 
5,1 procent av nettokostnaden. Avskrivningarna motsvarar 77,5 procent av 
nettoinvesteringarna.

Under 2017 har investeringar gällande gator och vägar endast omsatt ca 1 mnkr. 
Fördröjningar gällande infart Lanna från väg 204 gör att investeringen skjuts på 
framtiden. VA-verksamheten har gjort investeringar om totalt 6,5 mnkr. Projektet 
med Örebrovatten har påbörjats, men byggstart beräknas inte förrän till 2018.

I kultur- och bildningsnämnden har investeringar gjorts om 2,2 mnkr som gäller 
inventarieinköp inom förskola och skola, inköp till Lekens badplats samt satsning på 
motionsspår i Mullhyttan. Socialnämnden har endast investeringar om 0,6 mnkr och 
dessa gäller 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 mnkr.

De investeringar som överförs till 2018 har kommenterats i tabellen. När det gäller 
större investeringar som asfaltsplan är det till stor del infart från 204 till Lanna som 
den gäller. Igångsättning blir troligen tidigast 2019, då Trafikverket fortfarande 
skissar på den. Investeringen gällande Örebrovatten överförs och utökas till 20 mnkr 
2018. Här beräknas etapp 4 till 20 mnkr och etapp 5 beräknas till 3,2 mnkr. Även 
Vreta 2:2 överförs och utökas till 6 mnkr.

INVESTERINGSPROJEKT 2017 BUDGET/tkr UTFALL/tkr AVVIKELSE
/tkr Kommentar

OFÖRUTSEDDA INV.UTGIFTER KS 1 500 1 500

INDUSTRI OCH EXPL MARK 600 323 277

INVENT OMBYGGN KOMMUNHUS 150 150 övf 2018

FORDON FORDONSFÖRVALTNING 250 233 18
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INVESTERINGSPROJEKT 2017 BUDGET/tkr UTFALL/tkr AVVIKELSE
/tkr Kommentar

LEKUTRUSTN, TEKN AVD 200 168 32

STÄDMASKIN, TEKN AVD 100 80 20

INDUSTRI OCH EXPL MARK 289 -289

KÖKSUTRUSTNING TEKN AVD 400 235 165

ASFALTPLAN 14 300 543 13 757 övf 2018

VRETA 2:2 BEST GATA 70 -70

INFRA SÖDRA FJUGESTA 6 530 361 6 169 övf 2018

KANALISATION/FIBER KOMMUN 900 14 886 övf 2018

UTV HÄLSANS STIG 100 100

NÄRIDROTTSPLATS, KUB 1 439 1 439

LEKENS BADPLATS, KUB 500 -500

MOTIONSSPÅR MULLHYTTAN, KUB 541 -541

INVENTARIER, KUB 800 667 133

NY FÖRSKOLA FJUGEST 1 000 498 502 övf 2018

OMBYGGNAD BIBLIOTEK 1 000 1 000 övf 2018

OFÖRUTSETT SON 1 230 256 974

BOSTADSANPASSNING, SON 500 500

INVENTARIER, OXELGÅRDEN 500 67 433

INVENT NYTT GRUPPBOENDE 500 300 200

INVENT OMBYGGN IFO 300 300

SUMMA EXKL VA 32 299 tkr 5 245 tkr 27 054 tkr

VA-SANERINGAR 1 500 1 754 -254

AVLOPPSRENINGSVERK FJA 780 1 361 -581

KVISTBRO OMVANDLINGSOMR 689 -689

VATTENTORNET 465 465

VATTENLEDN SJÄLVFALL SKÄR 64 -64

ÖREBRO VATTEN 9 700 1 766 7 934 övf 2018

VRETA 2:2 BEST VA 1 800 3 1 797 övf 2018

VA SÖDRA FJUGESTA 560 268 292

DAGVATTENRENING N FJUGEST 1 350 106 1 244 övf 2018

SKALSKYDD AVL/VA-TORN 350 350 övf 2018

VA Vretavägen omv.omr 494 -494

SUMMA VA-VERKSAMHETEN 16 505 tkr 6 504 tkr 10 001 tkr
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INVESTERINGSPROJEKT 2017 BUDGET/tkr UTFALL/tkr AVVIKELSE
/tkr Kommentar

IT INVEST LEKEBERG 1 500 1 537 -37 tkr

IT INVEST LAXÅ 500 715 -215 tkr

IT INVEST ASKERSUND 1 500 1 594 -94 tkr

IT INVEST HALLSBERG 2 000 1 487 514 tkr

NY IT-PLATTFORM 3 500 3 847 -347 tkr

IT-INVEST. GEMENSAMT 1 500 844 656 tkr

SUMMA SYDNÄRKE-IT 10 500 tkr 10 024 tkr 476 tkr

TOTALT 59 304 tkr 21 773 tkr 37 531 tkr

Likviditet och lån

Kommunens likviditet har varit god under året. Kommunen har haft en genomsnittlig 
likviditet om 98,3 mnkr och per den 31 december fanns det 123,3 mnkr på banken. 
Kommunen har inga placerade medel i aktier eller obligationer.

Kommunen har ingen långfristig låneskuld per den 31 december 2017. Men däremot 
har kommunens fastighetsbolag 519,4 mnkr i långfristiga lån, vilket är en ökning med 
49,4 mnkr jämfört med föregående år. Ökningen av de lånen beror främst på om- och 
tillbyggnad av fastigheten Käppen samt nybyggnation av lägenheter på kvarteret 
Norrgården.

Tabellen visar kommunens likviditet per den sista december de senaste fem åren.
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Borgen

Kommunens borgensåtaganden uppgick till 628,2 mnkr vid utgången av året. Av de 
totala borgensåtagandena avser 99,99 procent borgen till Lekebergs Kommunala 
Holdingbolag AB. Övriga borgensåtaganden består av borgen för småhus om 0,1 
mnkr. Borgensavgiften till LekebergsBostäder AB är 0,3 procent, vilket inbringar 0,6 
mnkr. 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 41,2 mnkr. En 
balanskravsutredande not finns under resultaträkningen och årets 
balanskravsresultat, dvs resultat efter realisationsvinster och övriga 
balanskravsjusteringar är 40,6 mnkr och därmed har kommunen en ekonomi i balans 
för 2017 och har heller inga tidigare resultat att justera.

Finansiella mål

Resultatet ska i genomsnitt under en treårsperiod vara positivt och uppgå till två 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Resultatet för året är 
positivt om 41,2 mnkr och det innebär 9,28 procent av skatter och bidrag. 
Genomsnittsresultatet för perioden 2015-2017 är 4,3 procent.

Årets investeringar och amorteringar ska finansieras av egna medel och detta har 
skett till 100%, så målet har uppnåtts.

Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och bidrag. 
Verksamhetens nettokostnad uppgick under året till 90,9 procent av skatter och 
bidrag och därmed har även detta finansiella mål uppnått
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4 VERKSAMHETER

4.1 Kommunstyrelsen
Måluppfyllelse

Kommunstyrelsens måluppfyllelse 2017 stannade på 28 %. Två av de uppsatta 
nämndmålen nås helt, fem nås delvis. 49 % av indikatorerna uppnås 2017.

2017 i ord

En summering av det arbete som skett i kommunstyrelsens förvaltning under 2017 
visar ett mycket imponerande resultat. Lekebergs kommun är en av de mindre 
kommunerna i Sverige och prioriteringar av kommunens kärnverksamheter innebär 
att kommunens överbyggnad relativt sett är liten. Trots detta ligger kommunen i fas 
med övriga kommunsverige och inom vissa områden ligger till och med Lekebergs 
kommun långt fram. Detta leder till att förvaltningen kan ge kommunstyrelsen en 
hög leverans och det är också en av de faktorer som gör Lekebergs kommun till en 
attraktiv arbetsplats. Samtidigt är måluppfyllelsen ännu inte tillfredsställande och 
arbetet under kommande år kräver både en utvecklad styrning och ökad följsamhet 
för att säkerställa att förvaltningen möter kommunstyrelsens ambitioner.

I mars anställdes en säkerhetsstrateg som sen dess satt sig in i kommunens kris- och 
beredskapsarbete. En omfattande översyn av styrdokument inom området har gjorts, 
och arbetet fortsätter inom förvaltningarna. Till exempel jobbar förvaltningarna med 
handlingsplanen för skydd mot olyckor. Under 2017 har regeringen beslutat utöka 
arbete inom civilt försvar och kommunen har fått extra pengar att använda till detta. 
Kommunen har också startat en FRG (frivillig resursgrupp) och utbildat den bland 
annat i hantering av motorsågar för att kunna stötta vid stormar och liknande.

Ett avtal har tecknat med Avarn kring bevakningstjänster vilket kommunen tidigare 
saknat. Förväntningen är att detta leder till effektivare respons på larm och dessutom 
har kommunen nu möjligheten att göra ronderingar och parkeringsöversyn.

Kommunen har också köpt in en hjärtstartare till kommunhuset.

Tekniska staben har under året arbetat med flera stora projekt, bland annat; VA-
verksamhetsområde Kvistbro-Gropen, VA-verksamhetsområde Vretavägen, 
detaljplan för ny väg i Lanna, pendlarparkeringar och ny dricksvattenledning mellan 
Örebro och Fjugesta.

Sjukfrånvaron för helåret 2017 har minskat marginellt i förhållande till 2016. Under 
första halvåret fortsatte sjukfrånvaron att öka, men har under andra halvåret 
markant minskat. Under 2017 deltog Lekeberg kommun i ett särskilt 
utvecklingsprojekt i samverkan med SKL och Linnéuniversitetet. Projektet syftade till 
att förebygga stress och utmattning och att sjukfrånvaron därmed minskar. En 
utvärdering av projektet kommer preliminärt under 2018.

Under året har arbetet med att skapa goda förutsättningar för näringslivet och 
företagande fortsatt. Arbetet med strategier för tillväxt är i grunden företagen själva 
som äger, men kommunens näringslivsfunktion och tjänstepersoner agerar 
stöttande, matchande och skapar goda förutsättningar för tillväxt på en rad olika 
sätt.
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Ekonomiskt resultat

Årets resultat för kommunstyrelsen är ett överskott om 5,4 mnkr. Största 
anledningen till överskottet handlar om att stor del av budgeten för oförutsedda ej 
förbrukats, så exklusive detta är överskottet 3,1 mnkr.

En stor anledning till överskottet beror på lägre kapitalkostnader (0,7 mnkr) gällande 
anslutningsväg mellan 204 och Lanna samt Fjugesta södra, då investeringen försenats 
varvid kapitalkostnaderna skjuts på framtiden. En annan orsak är att medlen för 
ombyggnationer av kommunhuset inte används i år (0,8 mnkr).

Under ekonomiavdelningen ingår alla gemensamma nämnder förutom lönenämnden 
och de tillsammans redovisar ett överskott om 0,4 mnkr. Färdtjänstverksamheten 
lämnar ett underskott om 0,4 mnkr, vilket främst beror på att fler använder sig av 
färdtjänst men också att resorna blivit dyrare.

Teknik och serviceavdelningen har en del avvikelser från budget. I den övergripande 
tekniska administrationen är prognosen ett underskott med 0,2 mnkr kopplat till 
chefsbyte inom Måltidsenheten, där bemanningen var dubbel under del av första 
halvåret.

Fordonsförvaltningen gör ett underskott med 0,2 mnkr vilket främst beror på högre 
reparationskostnader.

Fastighet- och lokalvård gör däremot ett överskott med 0,9 mnkr, då verksamheten 
varit underbemannad på grund av svårigheten att anställa och få tag i vikarier. Även 
måltidsverksamheten gör ett överskott med 0,2 mnkr av samma orsak.

Personalavdelningen gör ett överskott med 0,1 mnkr, vilket dels beror på att 
personalavdelningen haft sjukfrånvaro och föräldraledighet men även att 
Bemanningsteamet haft löneskillnader mellan ordinarie personal och vikarie. 
Tjänsteköp har utnyttjats i begränsad omfattning vilket också gett positivt resultat.

Kvalitetsindikatorer

Indikator 2017 2016 2015

Lyckade telefonsamtal till kommunen 46 % 35 % 31 %

Svarsfrekvens via mejl 80 % 70 % 81 %

Andel miljöbilar 33 % 34 % 42 %

Svenskt näringsliv - Ranking av företagsklimat 26 39 13 plats

Tillgång till bredband via fiber 55 % 49,4 % 33 %

Hemsidans betyg (SKL:s undersökning) 71 (av 100) 66 (av 100) 77 (av 100)

Volymindikatorer

Indikator 2017 2016 2015

Antal registrerade företag 996 957 966

– varav aktiebolag 256 239 210

Företag med mer än anställd 262 250 220
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Indikator 2017 2016 2015

Arbetslöshet (16-64 år)[1] 4,0 % 4,2 % 4 %

– Ungdomsarbetslöshet (18-24 år) 7,7 % 10,2 % 11,9 %

Inskrivna på AME 150 80 69

Feriepraktikanter 64 74 78

Andelen ekologiska livsmedel 32,7% 29,9 % 34 %

Vägar, drift- och underhållskostnad per km 74 941 kr 63 930 kr 57 617 kr

Gatubelysning, driftskostnad per 
belysningspunkt

613 kr 732 kr 838 kr

Lokalvård, städkostnad per m2 uppgift 
saknas

uppgift 
saknas

Uppgift 
saknas

Avfall, avfallshantering per kg – Exkl. 
återvinningscentralen

uppgift 
saknas

uppgift 
saknas

Uppgift 
saknas

Avfall, avfallshantering per invånare – Exkl. 
återvinningscentralen

uppgift 
saknas

uppgift 
saknas

Uppgift 
saknas

Avfall, slamhantering per enskilt avlopp 2,0 m3 2,0 m3 2,0 m3

Kommunägda vägar 39 km 39 km 34 km

Antal belysningspunkter, gatubelysning 1 355 1 145 1 140

Antal enskilda avlopp 2 154 2 154 2 154

Städyta, m2 uppgift 
saknas

uppgift 
saknas

Uppgift 
saknas

Antal avfallsabonnenter 3 487 3 347 3 308

Antal utbetalda vägbidrag 50 45 44

Antal sålda tomter 3 3 7

Antal intresserade i tomtkö 35 14 5

Ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsen Bokslut 2017 Bokslut 2016

Verksamhetens intäkter 29,0 mnkr 26,1 mnkr

Verksamhetens kostnader 103,9 mnkr 97,5 mnkr

Nettokostnad 74,9 mnkr 71,4 mnkr

Budgetram 80,3 mnkr 74,8 mnkr

Årets resultat 5,4 mnkr 3,4 mnkr

Nettoinvesteringar 2,4 mnkr 15,6 mnkr

Antal årsarbetare 71 årsarb. 69 årsarb.
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Årets resultat fördelat på verksamhet Bokslut 2017 Bokslut 2016

Kommunledningen 2,5 mnkr 2,2 mnkr

Administrativa avdelningen 1,2 mnkr -0,2 mnkr

Ekonomiavdelningen 0 mnkr -0,4 mnkr

Personalavdelningen 0,1 mnkr -0,1 mnkr

Teknik- och serviceavdelningen 1,5 mnkr 1,9 mnkr

Näringslivs- och utvecklingsavdelningen 0,1 mnkr 0 mnkr

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 5,4 mnkr 3,4 mnkr

Resultat KS exkl oförutsett 3,1 mnkr 2,0 mnkr

4.2 Kultur- och bildningsnämnden
Måluppfyllelse

Kultur- och bildningsnämnden beslutade om 4 mål för sina verksamheter 2017.
Av dessa bedöms två helt uppnådda och två delvis uppnådda

Nämndmålen "Barn och elever känner sig trygga och delaktiga i sin förskole- 
respektive skolverksamhet" och "barnen och eleverna är en del av en god och 
utvecklande lärmiljö har uppnåtts".

Nämndmål som delvis är uppnådda är "Medborgarna ska kunna ta del av ett levande, 
kvalitativt och varierat kultur- och fritidsutbud samt ges förutsättningar att själva 
ägna sig åt skapande verksamhet" samt "Eleverna når kunskapsmålen".

2017 i ord

Sammanfattningsvis har 2017 varit ett slitsamt år inom förskolan med 
organisationsförändringar, lokalbyten, ändrade ekonomiska förutsättningar och 
personalomsättning på alla nivåer. Trots de stora utmaningarna och förändringarna 
har pedagogerna arbetat målmedvetet, ansvarstagande och fokuserat mot 
verksamhetens mål. I samtliga förskolors systematiska kvalitetsarbete framkommer 
att möjligheten för barnen att vistas i mindre grupper och sammanhang påverkar 
kvaliteten och känslan av trygghet positivt. Under året har en ny 4 avdelningsförskola 
öppnat i Lanna/Hidinge Lär-Kan. En privat förskola har också etablerats i området i de 
tidigare kommunala förskolorna Tomtebo och Trollebos lokaler. I Fjugesta har 
Tulpanens skola övertagit förskolan Tulpanens lokaler. Verksamheten på Tulpanens 
förskola flyttade in på Äventyret och en ny förskoleavdelning, Gunghästen, som 
startades i paviljongen vid Lekebergs skolan 7-9. Förskolan i Mullhyttan fick under 
vårterminen ett riktat statsbidrag för minskade barngrupper, vilket innebar att en 
fjärde avdelning öppnades.

Skolorna i kommunen har en god måluppfyllelse. Alla skolor arbetar med språk, 
kunskapsutvecklande arbetssätt och vägledande samtal. På en skola är formativt 
arbete också igång. Hidinge har under stor del av året varit utan ordinarie rektor med 
tf. rektor i olika lösningar och organisation. Ny rektor anställdes med start i augusti, 
vilken sedan avslutade sin tjänst i och med årets slut. En utmaning i Hidinge har varit 
det ökade antalet fritisbarn och därför togs lokalen Äppelblomman i anspråk från 
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förskolan när nya Lär-Kan öppnade under sommaren. Under hösten utökades 
lokalerna för Tulpanens skola med hela f.d. Tulpanens förskolas lokaler, detta en för 
verksamheten nödvändig utökning då skolan från hösten har 13 klasser. Förutom 
positivt med mer lokalyta genererade det även större skolgårdsyta. Lekebergsskolan 
4-6 är en relativt liten skola med undervisning i flera hus. En del av dessa hus är inte 
funktionella för alla. I trähuset finns ingen möjlighet att ta sig in om man har 
funktionshinder. Den digitala miljön bör förbättras framöver. Lekebergsskolan 7-9 
har 11 klasser och ca 250 elever. Skolan är organiserad i fyra arbetslag, varav ett 
arbetslag är en särskild undervisningsgrupp för elever i svårigheter. Skolan har 
figurerat i media i positiva sammanhang, både gällande ett mycket gott resultat och 
ett förändrat arbetssätt med elevens val. Särskolan bestående av både grundsärskola 
och träningsskola finns sedan en tid hos oss på Lekebergsskolan 4-6. Verksamheten 
har god kvalitet och arbetet i projektform fungerar mycket bra. Den pedagogiska 
miljön varieras både materiellt och upplevelsemässigt. Elevhälsoteamet arbetar 
sedan i augusti med förändrade rutiner och organisation för att kunna möta elever 
och personal på ett bättre sätt. Flera nya arbetssätt har initierats och 
implementerats.

Gymnasieskolan i Lekeberg har upplevt ett verksamhetsår med stora svängningar i 
elevantalet när det gäller språkintroduktionen.  I slutet av året fanns 24 elever på 
SPRI varav 14 asylsökande. Under kalenderåret 2017 har 10 elever varit inskrivna på 
introduktionsprogrammet. Det Kommunala Aktivitets Ansvaret (KAA) i Lekebergs 
Kommun ligger inom Kultur och bildningsförvaltningens ansvarsområde. I slutet av 
året var 24 elever inskrivna i KAA-verksamheten, en siffra som har varierat något 
över verksamhetsåret. .

SFI har präglats av en ökad efterfråga på SFI-utbildning och kö till SFI har stundom 
varit för lång för att klara lagstiftningens krav. När det gäller övrig vuxenutbildning 
har samverkan med andra kommuner inom regional-yrkesvux skapat ett större utbud 
av yrkesutbildningar, samt varit ekonomiskt gynnsamt för kommunen.

Kultur- och fritidsavdelningen är en kraft att räkna med, både i det 
kommungemensamma arbetet och i samhället. Kultur- och fritidsavdelningens 
insatser har bidragit till arbetet med en attraktiv kommun, där alla inkluderas, genom 
ett varierat och kvalitativt kultur- och fritidsutbud. Avdelningen har främjat eget 
skapande och upplevelser av både amatörer och professionella. En förutsättning för 
resultatet har varit utvecklingen av de två funktionerna kultur- respektive 
fritidsutvecklare.

Föreningar, grupper och andra i det civila samhället, enskilda medborgare och de 
professionella aktörerna har varit viktiga samarbetsparter under året.

Inför höstterminen var planen att Region Örebro Län (Länstrafiken) skulle ansvara för 
planering och genomförande av kommunens skolskjutsar. Men utifrån Kultur- och 
bildningsnämndens krav på säkerhet och trygghet antog nämnden nya 
skolskjutsregler. Dessa innebar att skolskjutsavtalet med Region Örebro län sades 
upp under hösten. Kommunen genomförde därefter en ny omplanering i egen regi 
för att säkerställa de egna skolskjutsreglernas krav på trygghet, säkerhet, restider, 
byten och långa väntetider. Under början av 2018 beräknas omplaneringen vara fullt 
implementerad.
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Framtid

Lekebergs kommun har en växande befolkning med en ökning av förskolebarn och 
elever de kommande åren. Utmaningarna för nämnden är därmed att anpassa 
lokalerna efter ökningen av barn och elever. Utmaningarna för framtiden är också 
rekrytering av behöriga lärare, att hitta vikarier till verksamheten och att elever i 
behov av stöd ökar. Utebliven kompensation för fler barn och elever 2018 har 
inneburit en utmaning och kommer att så vara under 2018.

Utifrån kultur och fritids vikt och påverkan på alla människor i kommunen är den 
organisatoriska placeringen en viktig aspekt. En egen förvaltning alternativt en 
placering på kommunstyrelseförvaltningen innebär både tydlighet, fokus, respekt, 
bättre förutsättningar och fler möjligheter till utveckling och samverkan än idag.

Ekonomiskt resultat

Resultatet för kultur- och bildningsnämnden 2017 uppgår till - 2,2 mnkr. Vid 
delårsbokslutet fattades beslut om ett effektiviseringskrav på 1,0 mnkr för att klara 
de kostnader som beräknades dra över budget. 0,8 mnkr för grundskolan och 0,2 
mnkr för förskolan. Effektiviseringskravet uppnås fullt ut inom förskolan och delvis 
inom grundskolan.

Underskott för den gemensamma verksamheten beror på att kostnader för 
skolskjutsar drar över budget med totalt 3,4 mnkr varav 2,4 mnkr är hänförliga till de 
extra kostnader som uppstått under hösten när förvaltningen frångick skolskjutsar i 
linjetrafik. Budgeten för interkommunal ersättning för förskola drar över men täcks 
upp av överskottet på förskolan. Resterande del av underskottet beror på lägre 
barnomsorgsavgifter än budgeterat och ett överskridande av budget för den 
gemensamma administrationen.

För 2017 redovisar alla tre förskole områden överskott, Fjugesta, Lanna/Hidinge och 
Mullhyttan. Den största anledningen är att budgeten för nya förskolan Lär-Kan 
lämnade ett överskott för året. Kollegialt lärande har inneburit låga kostnader för 
kompetensutveckling. En generell återhållsamhet har också bidragit till överskottet. 
Del av överskottet täcker det underskott som uppstått för interkommunala 
ersättningar.

Grundskolan har ett överskott mot budget för 2017. Detta trots att några skolenheter 
lämnar underskott för året. Lekebergsskolan 7-9 har ett underskott gällande personal 
som delvis beror på svårigheten att rekrytera lärare med högre löner som följd. 
Tulpanens skola redovisar ett underskott år 2017. Detta beror dels på ökade 
kostnader i samband med skolskjutsomläggningen då många elever vistades på 
skolan med utökning av pedagoger som följd. Ett stort antal elever i behov av särskilt 
stöd genererade ytterligare kostnader i form av ökat personalbehov. Hidinge skola 
har ett underskott på fritidshem med anledning av många barn och barn med 
särskilda behov som krävt extra resurser. Den samlade elevhälsan lämnar ett litet 
underskott för köp av skolpsykolog och skolläkare. Lekebergsskolan 4-6 har ett 
överskott för 2017 med anledning av att del av verksamhet kunnat förstärkas upp 
med statsbidrag samt att särskolan haft en elev mindre än beräknat under ett kvartal. 
Mullhyttans skola lämnar också ett överskott när det gäller undervisningsmaterial 
och personalkostnader när vikarier inte har tillsats och andra arbetssätt har använts 
vid frånvaro. En kurator avslutade sin tjänst i mitten av november.
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Underskottet för gymnasieskolan avser köp av gymnasieplatser. Språkintroduktionen 
finansernas genom statliga bidrag och kan därför redovisa ett resultat i balans. 
Introduktionsprogrammet redovisar ett överskott för året. Det kommunala 
aktivitetsansvaret ingår i gymnasieskolans ekonomiska redovisning.

SFI:s ekonomi är i balans på grund av statliga bidrag. Den vuxenutbildning kommunen 
köper av externa aktörer uppvisar ett relativt stort överskott med anledning av färre 
ansökningar till utbildningar samt att ansökta statsbidrag blev större än väntat.

Kultur och fritidsavdelningens överskott är kapitalkostnader som beror på ej 
genomförda investeringar såsom ombyggnad av bibliotek, som är framskjutet till 
2018, och ytterligare spontanidrottsplats som ingått i reduceringsåtgärderna.

Investeringar 

Nämndens budget för reinvesteringar som avser utbyte av gamla inventarier men 
även anförskaffning av nya har inte hunnit förbrukats fullt ut under året. Detsamma 
gäller för nya förskolan. Ej förbrukad budget flyttas med till nästkommande år.

Kvalitetsindikatorer

Indikator 2017 2016 2015

And. I åk. 6 som klarat kraven på 
nationella proven

95 % 89 % 95 %

And. I åk. 9 med minst godkänt i 
alla ämnen

63,2 % 82 % 77 %

And. I åk. 7-9 som uppnått målen 
(SALSA)

Juni2017 
Residual 16, åk 

9 (SALSA)

- 79 %

Andelen personal i förskolan med 
högskoleutbildn.

53 % 45% 70 %

Meritvärdet 201,6 211,52 219

Andelen behöriga till nationellt 
gymnasieprogram

92,2 % 86 % 92 %

Volymindikatorer 

 År 2017 
Lekeberg

År 2017 ej 
Lekebergs 
kommun

År 2016 
Lekeberg

År 2016 ej 
Lekebergs 
kommun

Förskola 440 barn 37 barn 427 barn 26 barn

Familjedaghem 16 barn 2 barn 16 barn 3 barn

Vårdnadsbidrag 0 barn 0 barn 1 barn 0 barn

Förskoleklass 128 elever 3 elever 130 elever 6 elever

Grundskola 1-6 630 elever 31 elever 561 elever 25 elever
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 År 2017 
Lekeberg

År 2017 ej 
Lekebergs 
kommun

År 2016 
Lekeberg

År 2016 ej 
Lekebergs 
kommun

Grundskola 7-9 256 elever 23 elever 246 elever 35 elever

Grundsärskola 6 elever 3 elever 6 elever 3 elever

Gymnasiesärskola 0 elever 4 elever 0 elever 4 elever

Gymnasieskola 9 elever 200 elever 6 elever 211 elever

SUMMA 1 485 elev/barn 303 elev/barn 1 393 elev/barn 303 elev/barn

 

Kultur och fritid År 2017 År 2016

Antal elever Kulturskola/ deltagare studiefrämjandet 
Musikhuset

83 125 (OBS! Inkl. 
Musikhuset 

Studiefrämjand
et)

Antal elever simskola 129 139

Mediebestånd bibliotek 26 813 27 707

Antal utlån media 40 372 45 294

Antal utlån/invånare 5,2 6,0

Ekonomiskt resultat

Årets resultat Bokslut 2017 Bokslut 2016

Verksamhetens intäkter 28,6 mnkr 38,2 mnkr

Verksamhetens kostnader 225,9 mnkr 233,3 mnkr

Nettokostnad 197,3 mnkr 195,1 mnkr

Budgetram 195,1 mnkr 195,1 mnkr

Årets resultat -2,2 mnkr 0 mnkr

Nettoinvesteringar 2,2 mnkr 1,0 mnkr

  

Årets resultat fördelat på verksamhet Bokslut 2017 Bokslut 2016

Gemensam verksamhet -5,6 mnkr 0,8 mnkr

Förskolan 3,1 mnkr 3,1 mnkr

Grundskolan 0,3 mnkr -0,7 mnkr

Gymnasieskolan -0,5 mnkr -0,7 mnkr

Vuxenutbildning 0,2 mnkr 0,2 mnkr

Barn- och familjeavdelningen - -2,7 mnkr
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Årets resultat fördelat på verksamhet Bokslut 2017 Bokslut 2016

Kultur- och fritidsverksamheten 0,3 mnkr 0,0 mnkr

SUMMA -2,2 mnkr 0,0 mnkr

 

4.3 Socialnämnden
Måluppfyllelse

Socialnämnden beslöt om 3 mål för sina verksamheter 2017. Av dessa bedöms ett 
uppnådda helt och två delvis uppnådda

Målet för verksamhetens arbete med missbruks- och beroendevård och ekonomiskt 
bistånd ska bygga på kunskap och helhetssyn uppnåddes helt. De som uppfylldes 
delvis var Hemtjänsttagaren och hyresgästen ska uppleva en god och trygg omsorg 
samt Serviceutbudet inom LSS grupp- och serviceboende ska hålla hög kvalitet.

Indikatorn Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram lyckades nämnden uppnå 
till 100 %.

Nöjdhetsgrad hos brukarna inom hemtjänsten nått måluppfyllelsegrad 100 %, d.v.s. 
95 % som uppger att de är ganska nöjda till mycket nöjda. Motsvarande 
måluppfyllelse för särskilda boenden är 105 %, d.v.s. 90 % som är ganska nöjda till 
mycket nöjda.

Indikatorn Bidragshushåll ekonomiskt bistånd, antal/1000 inv. uppnåddes också helt.

Miljödiplomering av Lekebergs kommun uppnåddes inte.

2017 i ord

Nämnden erhöll utökad budgetram för 2017 med totalt knappt 22 mnkr. 
Förutsättningarna att hålla budget har därmed funnits i högre grad än tidigare. Dock 
har verksamheterna behövt arbeta aktivt med att hålla budget och återhållsamhet 
samt prioriteringar har varit nödvändiga.

Under året har en ökad vårdtyngd, fler med större omvårdnadsbehov märkts av i 
såväl hemtjänsten som på de särskilda boendena. Under året har i snitt 6 brukare i 
ordinärt boende erhållit stora hemtjänstinsatser som eventuellt skulle kunna 
föranleda samtal om boende i särskilt boende om lägenheter finns tillgängliga. 
Projektet kring ny/ombyggnation av särskilda boendeplatser har under året pausats 
med anledning av osäkerhet kring kommunens prioriteringar och ekonomiska 
förutsättningar.

Till sommaren invigdes Hasselbacken, ett gruppboende med åtta platser samt 
ytterligare fyra lägenheter med särskild service. Åtta platser frigjordes då på 
Oxelgården för att utöka särskilt boende och avdelningen öppnades i december.

En utmaning har under året varit tillgång till SÄBO-platser och korttidsplatser och 
undvikande av betalningsansvar och därmed möjlighet att verkställa biståndsbeslut 
inom stipulerad tid, För året har endast ett SÄBO-beslut inte kunnat verkställas inom 
tre månader utan inom knappt fem månader. Ett beslut om daglig verksamhet blev 
fördröjt knappt en månad och ett beslut om LSS-bostad verkställdes inom åtta 
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månader. Fördröjningarna har inte inneburit något vite från Socialstyrelsen. 
Betalningsansvaret för 2017 uppgår till 0,0 mnkr.

Ett arbete har startats tillsammans med Lekebergs bostäder för att lösa behovet med 
bostadssocialt kontrakt som vänder sig till bostadslösa personer över 20 år som inte 
kan få ett eget hyreskontrakt på den öppna bostadsmarknaden på grund av olika 
anledningar.

Efter utredning och beslut om att LOV ska finnas kvar i kommun har det under året 
funnits en extern utförare av serviceinsatser med en volym på mellan 10-15 brukare.

En översyn av hemtjänstens kostnader har genomförts med inriktningen att försöka 
förklara det höga kostnadsläget. Vid genomgången upptäcktes att 
hemtjänstkostnaderna i tidigare räkenskapssammandrag var för högt räknade 
eftersom vissa utgiftsposter inte var korrekt fördelade mellan förvaltningens olika 
verksamheter. Detta resulterade i ett högre nyckeltal för hemtjänsten. Detta i sin tur 
har effekten att nyckeltalen för särskilt boende och verksamheten för 
funktionshindrade istället ökar när en större del av den totala kostanden fördelas dit.

Under året har även en resursfördelningsmodell för Äldreomsorgen arbetats fram. 
Nämndens modell för att fördela resurser till äldreomsorgen (boende och hemtjänst) 
syftar till att skapa likvärdiga och tydliga förutsättningar för personalbemanning och 
budgetering till kommunens särskilda boenden och hemtjänstorganisation. Modellen 
planeras att användas fullt ut 2019.

En upphandling av Hem för vård och boende, HVB, för ensamkommande barn har 
genomförts med stöd av upphandlingsenheten i Örebro. Upphandlingen har omfattat 
stödboende och HVB-platser och avtal slöts med två leverantörer på två år med 
möjlighet till därpå ett års förlängning i taget.

Ett förvaltningsövergripande samarbete kring Trygg och säker hemgång startade upp 
under hösten inför att Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård träder i kraft från 1 januari 2018. Bakgrunden är att personer som inte 
längre är i behov av sjukhusvård mår bättre av att komma hem i stället för att ligga 
kvar på sjukhus.

Ytterligare ett förändringsarbete har startat upp avseende bemanning nattetid, Sätt 
ljus på natten, på de särskilda boendena. Detta arbete är ännu i sin linda och 
intensifieras under 2018.

Ännu ett förändringsprojekt hann startas i slutet av året. Det syftar till att digitalisera 
administrativa processer i förvaltningen och troligen även i andra förvaltningar i 
kommunen. Inom socialförvaltningen har arbetet startat med att digitalisera och öka 
tillgängligheten för medborgarna avseende ansökan om försörjningsstöd. Arbetet 
kommer intensifieras under första halvåret 2018.

Under året har en enhetschef slutat och två enhetschefer har deltagit i utbildningen 
Personligt ledarskap. Verksamhetsutvecklaren har varit föräldraledig i åtta månader 
och ingen ersättare har rekryterats.

Sjukfrånvaron i förvaltningen är fortfarande hög och förvaltningens resultat per 
december är 8,64 %. Resultatet visar dock en sänkning från 2016 med 0,81 % och 
även en sänkning jämfört med 2015 års resultat på 9,69 %. Förvaltningen fortsätter 
att aktivt arbeta med strategier på kort och lång sikt för att öka frisktalet. Vikten av 
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en god arbetsmiljö gör att man trivs på arbetet och minskar därmed ofta 
sjukfrånvaron.

Förvaltningens arbete med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt 
SOSFS 2011:9 avstannade under 2017 med anledning av att verksamhetsutvecklaren 
varit föräldraledig och vissa uppdrag behövde fördelas ut på enhetscheferna. Dock 
har ett visst arbete genomförts att sammanföra dokument med ledningssystemet i 
Stratsys.

Ekonomiskt resultat

Det ekonomiska resultatet för socialnämnden uppgår 2017 till 0,0 mnkr. I början av 
året fattades beslut om ett antal effektiviseringar utifrån det prognostiserade 
underskottet vid första prognosrapporten. Särskilt boende fick ett 
effektiviseringskrav på 1,6 mnkr vilket uppnås fullt ut då särskilt boende har ett 
överskott på 1,9 mnkr. Största anledningen till överskottet är vakanser på Oxelgården 
som inte är tillsatta samt en senareläggning av öppningen av ny avdelning på 
Oxelgården mot vad som var beräknat.

För den gemensamma verksamheten beror underskottet på att kostnader för 
bostadsanpassning drar över budget samt nyckelfri hemtjänst, kostnader för 
mattjänst inom hemtjänst och lägre hemtjänstintäkter än budgeterat. Den 
gemensamma ledningsorganisationen har ett överskott för året med anledning av 
vakanser för enhetschefer samt föräldraledighet. Även nämndens budget har ett litet 
överskott för året.

Hemtjänsten har under slutet på året haft brukare med stora insatser som flyttat in 
till säbo vilket lett till en lägre bemanning och ett överskott i budgeten. Att leverans 
och beställning av matlådor till hemtjänstbrukare från och med 2017 köps av 
arbetsmarknadsenheten har också bidragit till överskottet då resurser från 
hemtjänsten inte behöver göra detta längre.

Underskottet för nattenheten och HSL beror enbart på att nattenheten har haft för 
höga personalkostnader i början på året i form av mertid och övertid.

Inom LSS är det underskott för kontaktaktpersoner och personlig assistans men 
överskott för gruppbostad och socialpsykiatri. Den nya gruppbostaden har överskott 
på hyresintäkter och kapitalkostnader då en del av investeringsbudgeten inte gått åt 
helt utan skjuts med till 2018. Socialpsykiatrins överskott beror på lägre 
personalkostnader än budgeterat och att statsbidrag har sökts och beviljats.

Individ- och familjeomsorgens underskott beror till största del att inhyrda 
socialsekreterare har använts för att täcka upp vakanser på socialsekretare inom 
barn och ungdom. Men även försörjningsstöd där flertal dödsbon har lett till ökade 
kostnader samt ett ökat tryck på biståndstagare.

Investeringar 

Nämndens budget för reinvesteringar avser utbyte av gamla inventarier men även 
anförskaffning av nya, den budgeten har inte förbrukats helt under året. 
Investeringsbudgeten för bostadsanpassning är ej förbrukad då de åtgärder som 
gjorts under året inte klassas som investeringar. Inventarier för nyöppnad avdelning 
på Oxelgården samt ny gruppbostad LSS är inte förbrukad fullt ut. Detsamma gäller 
för inventarier till Ifo och som beror på att ombyggnationen är framskjuten till 2018. 
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Ej förbrukad budget flyttas med till nästkommande år.

Framtiden

Lekebergs kommun och Socialnämnden står inför stora utmaningar de närmaste 
åren, framförallt att möta alltmer ökande behov och förväntningar som medborgare 
har på de insatser och stöd som finns inom nämndens ansvarsområden. Men också 
att prioritera och finansiera de ökande behoven. Detta kräver 
förändringskompetenta chefer och medarbetare som hela tiden är beredda att pröva 
andra sätt att arbeta. Ett uppdrag gavs i december 2017 till en konsult med syfte att 
göra en översyn av Socialförvaltningens ledningsorganisation. Ärendet kommer 
föredras på nämnd i början av 2018. Sedan 2016 finansieras några av nämndens 
förebyggande verksamheter över en begränsad period av statliga stimulansmedel. 
Nya ställningstagande kring dessa verksamheters berättigande behöver framledes 
göras om dessa medel inte längre står till buds. Klart är att finansiering finns för år 
2018.

Kvalitetsindikatorer

Indikator 2017 2016 2015

Olika hemtjänstpersonal under 14 
dagar

17 15 15

Väntetid från ansökan till erbjudet 
inflyttningsdatum - SÄBO

52 60 73

Antalet dagar från kontakt till 
beslut - försörjningsstöd

21 17 10

Brukarnöjdhet - hemtjänsten 95% 95 % 92 %

Volymindikatorer

Indikator 2017 2016 2015

Antal invånare över 65 år 1774 1734 1 594

Åldersintervallet 65-79 år 1326 1302 1 177

Åldersintervallet 80 år + 448 432 417

Antal inom daglig verksamhet LSS 33 31 39

Antal vuxna och barn i boende LSS 23 24 24

Antal hushåll med försörjningsstöd 131 117 123

Utbetalt försörjningsstöd 4 464 tkr 4342 tkr 4 589 tkr

Genomsnittsutbetalningen av 
försörjningsstöd per hushåll/år

34 076 tkr 37 111 37 309

Antal bostadsanpassningsärenden 71 80 72

Kostnad för bostadsanpassning 1 584 tkr 2 896 tkr 1 522 tkr
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Inkomna anmälningar År 2017 År 2016

Från polisen 7 st 3 st

Från förskola/skola 3 st 14 st

Övriga 25 st 39 st

SUMMA 35 st 56 st

 

Inkomna anmälningar År 2017 År 2016

0-12 år 24 st 33 st

13-17 år 11 st 22 st

18-21 år 0 st 1 st

Summa 35 st 56 st

Placerade barn/ungdomar År 2017 År 2016

Familjehem 16 placeringar 7 placeringar

Andra placeringar 40 placeringar 38 placeringar

SUMMA 56 placeringar 45 placeringar

 

Insatser LSS År 2017 År 2016

0-21 år 21 insatser 27 insatser

Ekonomiskt resultat 

Socialnämnden Bokslut 2017 Bokslut 2016

Verksamhetens intäkter 68,4 mnkr 53,8 mnkr

Verksamhetens kostnader 218,2 mnkr 184,5 mnkr

Nettokostnad 149,8 mnkr 130,7 mnkr

Budgetram 149,8 mnkr 126,0 mnkr

Årets resultat 0,0 mnkr -4,7 mnkr

Nettoinvesteringar 0,6 mnkr 0,7 mnkr

 

Årets resultat fördelat på verksamhet Bokslut 2017 Bokslut 2016

Gemensamt -0,6 mnkr -0,2 mnkr

LSS/Socialpsykiatrin -0,0 mnkr -1,0 mnkr
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Årets resultat fördelat på verksamhet Bokslut 2017 Bokslut 2016

Hemtjänst, 0,4 mnkr -0,7 mnkr

HSL och nattenhet -0,1 mnkr -0,5 mnkr

Särskilt boende 1,9 mnkr 1,0 mnkr

Ifo -1,6 mnkr -3,3 mnkr

SUMMA 0,0 mnkr -4,7 mnkr

 

Sida 89 av 393



46

5 GEMENSAMMA NÄMNDER

5.1 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 
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.

2017 i ord

Sydnärkes IT-nämnd uppnådde två av nämndmålen delvis under 2017. Uppföljningen 
av målen baseras på indikatorerna som verksamheten har gjort på helår.

Sydnärkes IT-förvaltning har under 2017 fortsatt att jobba fokuserat med aktiviteter 
för att skapa en verksamhetsorienterad förvaltning för samtliga ingående 
medlemskommuner.

Förvaltningen har under året fått igång flertalet av tidigare planerade förändringar 
och projekt. Exempel på dessa är gemensam mailplattform (Outlook), där Laxå, 
Hallsberg och Askersund nu är anslutna. Det är nu bara Lekebergs kommun kvar att 
migreras över i den nya e-postplattformen.

Planering har under december 2017 påbörjats för att också gå över till den nya 
klientplattformen (Windows 10) med gemensam inloggningsserver (AD 
behörighetskontroll).

Under november/december månad har arbetet med att införa en gemensam 
plattform för e-tjänster påbörjats, vilket ger stora möjligheter för samtliga fyra 
kommuner att digitalisera och automatisera tjänster med fokus på medborgaren men 
också för verksamhetsprocesser internt. Det vill säga, nu finns en plattform för både 
e-tjänster gentemot medborgare, näringsliv som för anställda inom kommunen för 
digitalisering av interna processer. Ett pilotprojekt i den nya e-tjänstplattformen är 
Socialförvaltningen i Lekeberg där försörjningsstödsprocessen ska digitaliseras och 
automatiseras för att korta ledtiderna för handläggning. Projektet kommer levereras i 
början av 2018.

Vad gäller den nya finansieringsmodellen samt tillhörande tjänstekatalog är 
förvaltningen väl rustade att gå in i denna 2018, om så önskas. En rekommendation 
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är dock att förvaltningen inväntar att alla kommunerna inom IT-nämnden är 
överflyttade i den nya klientplattformen då det markant kommer underlätta 
faktureringsunderlag och uppföljning. Dock kan man som gjorts under 2017 ha 
finansieringsmodellen internt inom förvaltningen för att upparbeta bättre underlag 
innan man går över skarpt.

Nya förbättrade rutiner för Servicedesk med självserviceportalen har också 
vidareutvecklats för att bättre stödja verksamheterna. Önskemål finns om ett 
bredare införande av systemförvaltningsmodellen är också en aktivitet som pågått 
under året och som kommer intensifieras under 2018.

Sydnärkes IT-förvaltning har fortsatt arbetet med att få en väl fungerande och 
enhetlig organisation vad det gäller användarnära tjänster. Förvaltningen har jobbat 
med flera åtgärder för snabbare handläggning av inkomna ärenden i Servicedesk. 
Bl.a. arbetar drift och förvaltning uteslutande med ärendekön en dag i veckan (kallas 
"Back2Track" inom förvaltningen).

IT-förvaltningen har under året också jobbat vidare med att utveckla gemensamma 
rutiner och interna processer inom förvaltningen. Vidare har fokus varit att få till ett 
standardiserat IT-stöd, rapporter, processer och rutiner kopplat till Servicedesk. 
Sydnärkes IT-förvaltnings största utmaning under året har varit att parallellt 
implementera ett antal 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 trots flera vakanser och relativt hög 
sjukskrivning. Med anledning av detta kommer en översyn göras vilka kompetenser 
som ska finnas intern respektive köpas som tjänst för att både bibehålla samt 
utveckla IT-leveransen i positivt riktning.

2018 kommer bli ett spännande år där IT-förvaltningen vill komma närmare 
verksamheten och jobba mer tillsammans proaktivt snarare än reaktivt. Här är 
förvaltningsmodellen en viktig "nyckel" att tydliggöra förväntningar, roller samt 
ansvar och detta ser förvaltningen fram emot att få göra tillsammans med 
verksamheterna.

Ekonomiskt resultat

Årets resultat för Sydnärkes IT-nämnd är ett underskott med 274 tkr. Nämnden 
budgeteras och redovisas som en enhet, där eventuellt över- eller underskott 
fördelas mellan medlemskommunerna. Fördelningen av underskottet blir enligt 
följande och regleras på första fakturan 2018: Askersund 77 tkr, Hallsberg 106 tkr, 
Laxå 39 tkr, Lekeberg 52 tkr.

Personalkostnaderna lämnar ett överskott om 1 450 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 och medfört ett underskott med 
1 471 tkr.

Utrustning, datakommunikation och databehandling gör ett nettounderskott med 
1 409 tkr bland annat då förseningar i projektet att fasa ur gamla plattformen (Novell 
licenser Askersund och Hallsberg) gjort att SYD IT dragits med dubbla licenskostnader 
under året.

Hyreskostnaderna gör ett underskott med 182 tkr då bland annat elkostnader samt 
hyra bibliotek Askersund tillkommit.
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Kapitalkostnaderna gör ett överskott med 1 358 tkr, då investeringstakten under 
första halvåret var låg. Noteras bör att helårseffekt kommer uppnås 2018.

5.2 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.

Sydnärkes miljönämnd har fastställt en verksamhetsplan, både avseende miljötillsyn 
och kontroll av livsmedel, för perioden 2017-2019. Den baseras på utökade 
personella resurser med en tillsvidareanställning av två personer för 
avloppsinventering och en utökad resurs för tillsyn inom främst hälsoskyddet. 
Dessutom har det skett en ersättningsrekrytering och ett vikariat i rollen som 
nämndsekreterare. Miljöförvaltningen har haft något mindre resurser än planerat 
beroende att nyanställningen inom hälsoskyddet påbörjas först 1 juli (planerat 1 
april), en långtidssjukskrivning samt ett par korttidsskrivningar. Nu är det dock full 
personalstyrka.

De mål som togs fram i verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2017 lyckades vi inte 
klara fullt ut vilket innebar ett ekonomiskt underskott. Orsakerna till underskottet 
redovisas i kapitlet ekonomi men brister i förvaltningens ärendesystem har varit en 
avgörande orsak. Svårigheter med uppföljning beror till viss del på osäkerheterna 
med rapportering i Stratsys.

2017 i ord 

Livsmedelskontrollerna utfördes utöver plan.

Miljötillsynen följde den av nämnden beslutade tillsynsplanen med planerad årlig 
tillsyn på tillståndspliktiga B-objekt inklusive granskning av miljörapporter på 90 % 
och vartannat år för anmälningspliktiga C-objekt på 150 %. Den planerade tillsynen 
har utförts på ett sådant sätt att målen i miljöbalken uppnåtts. Under året har det 
variit extra fokus på fordonstvättar, drivmedelshantering och lantbruk.

Inom hälsoskyddet har det varit ett extra fokus på förskolor och skolor. För att flytta 
fram positionerna inom hälsoskyddet har miljönämnden beslutat att anställa en 
ytterligare inspektör för 2017 och tjänsten tillsattes först i samband med semestern. 
Målet med tillsynen uppnåddes inte men den är på god väg.

Inventeringen av enskilda avlopp fortsätter och målet med 200 inventerade avlopp 
uppnåddes. Uppföljning av äldre och tidigare inventerade avlopp nådde inte riktigt 
målet främst beroende på omprioriteringar till att arbeta med 
miljödiplomeringsarbetet.

Provtagning av badvatten skedde på 26 platser och inget av proverna visade på 
otjänligt vatten.

Kalkningen utfördes enligt plan.

Miljödiplomeringen genomfördes enligt plan för Laxå och Askersund. Vi avvaktar 
Lekebergs beslut om att initiera miljödiplomeringen även hos dem. Arbetet med att 
uppdatera miljömålen pågick under året.
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I Lekeberg har ett förslag till föreskrifter och skötselplan för naturreservat 
Vretalundskogen vid Hidinge skola varit ute på remissrunda och ska nu fram för 
beslut. LONA-projektet 3 ansvarsarter pågår och är för Askersund mosippa, Lekeberg 
har den större vattensalamander och för Laxå är det knärot.

Framtiden

Miljönämnden har för perioden 2018-2020 antagit en verksamhetsplan för tillsyn 
enligt miljöbalken och kontroller enligt livsmedelslagen. Planerna beskriver planerad 
tillsyn med antalet besök som kommer att utföras under året på både 
livsmedelsanläggningen och miljöfarlig verksamhet. I verksamhetsplanen ingår 
dessutom de naturvårdsobjekt som finns utpekade och som kräver tillsyn.

Inför 2018 har miljönämnden och fullmäktige i samtliga tre kommuner antagit en ny 
timtaxa. Dessutom har det beslutats om en fast årlig avgift även för 
hälsoskyddtillsynen eftersom den anses lika viktigt som både miljö- och 
livsmedelstillsyn.

Livsmedelstillsynen kommer att bedrivas projektvis på olika branscher. Med det 
upplägget effektiviseras tillsynen genom att kraven på olika branscher identifieras 
och tillsynen på plats blir lika oavsett företag. Vi kommer dessutom att delta i ett 
länsprojekt avseende mjukglass. Intervallet på kontrollerna bestäms av den risk 
klassificering som sker. Antalet kontroller under 2018 planeras till 200 stycken.

Miljötillsyn fokuseras på objekt som betalar årlig tillsynsavgift. Målet är att samtliga 
B-objekt (tillståndspliktiga) ska ha ett årligt tillsynsbesök och C-anläggningar ett 
tillsynsbesök vartannat år. Tillsyn kommer också bedrivas på objekt som betalar 
timavgift (550 timmar).

Under förutsättning att Lekeberg avser slutföra miljöutredningen i syfte att 
miljödiplomeras kommer miljöförvaltningen att vara delaktig.

Naturvårdsprogrammen i Laxå och Lekebergs kommun ska revideras. 
Miljöförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till naturreservat för 
utvidgning av Stadsparken i Askersunds kommun. Förslaget till naturreservat vid 
Hidinge skola är skickat ut på remiss.

Inventering av enskilda avlopp längs Svartån avslutas under året och det är beslutat 
att fortsatt inventering sker längs Täljeån. Det finns dessutom ett stort antal ärenden 
med brister där fastighetsägaren inte inkommit med ansökan alternativt 
förvaltningen inte fått besked om att anläggningen är utförd och som 
miljöförvaltningen måste följa upp.

Ekonomiskt resultat

2017 års resultat blev ett underskott på 420 tkr.

Intäkterna blev totalt 5 816 tkr vilket är 861 tkr sämre än budget och 534 tkr sämre 
än årsprognosen från oktober månad. Sjukdom och ofrivillig frånvaro var en av 
orsakerna att förvaltningen tappade 465 tkr i uteblivna intäkter i november-
december. På kostnadssidan blev utfallet 7 349 tkr vilket var 393 tkr bättre än budget 
och 53 tkr bättre än oktoberprognosen. Personalkostnaderna blev 71 tkr bättre än 
budget och övriga verksamhetskostnader blev 239 tkr bättre än budget tack vare 
lägre kostnader för systemet ECOS.
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Underskottet fördelas mellan de tre kommunerna enligt gällande avtal: 41 % till 
Askersunds kommun dvs 172,4 tkr, 29 % till Lekebergs kommun dvs 121,9 tkr och 
30% kvarstår hos Laxå kommun med 126,1 tkr.

 

5.3 Sydnärkes kommunalförbund
Sydnärkes kommunalförbund

Sydnärkes kommunalförbund ansvarar för avfallshanteringen i medlemskommunerna 
Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg. Därutöver ombesörjer kommunalförbundet 
VA-debiteringar till abonnenterna i Hallsbergs, Askersunds, och Lekebergs kommuner 
på uppdrag av dessa kommuner.

Måluppfyllelse

Förbundets mål utgår från såväl nationella och regionala miljömål, som nationella 
prioriteringar för avfallsplaner. Förbundets målarbete omfattar följande områden – 
ekonomi, avfallshantering, service och attraktiv arbetsgivare. Parallellt med dessa 
mål gäller målen i befintliga avfallsplaner.

Uppföljning av förbundets mål

Målområdet Ekonomi är uppdelat i finansiella mål och taxor. När det gäller det 
finansiella målet, så anses det vara uppfyllt, medan målet gällande taxor inte är 
uppfyllt. Totalt anses målområdet Ekonomi således inte vara uppfyllt.

Målområde Avfallshantering i delområdena avfallsminskning, avgiftning av 
kretsloppet och ökad materialåtervinning. Inom målområdet Avfallshantering är alla 
delområdena uppfyllda och totalt anses målområdet vara uppfyllt.

Målområdet Service innehåller delområdena tillgänglighet, information och tjänster.

Uppföljning av mål i avfallsplanerna

Nya avfallsplaner ingående i de nya renhållningsordningarna beslutades av 
sydnärkekommunernas fullmäktige i juni 2017. Planerna är gemensamma, dvs lika, 
för de fyra kommunerna. Avfallsplanerna sträcker sig från 2017 fram till och med 
2020. De nu beslutade avfallsplanerna har en relativt kort mål- och åtgärdsperiod. 
Tanken bakom detta är att det händer så mycket inom avfallsområdet just nu så det 
är svårt att sätta rimliga mål över en längre tidsperiod. En annan tanke var att dessa 
avfallsplaner är de första gemensamma planerna i sydnärkekommunerna och arbetet 
med de nya målen i planerna därför, som utgångspunkt, måste bla ha målen i de fyra 
olika tidigare avfallsplanerna och hur kommunerna har arbetat för att uppnå dessa 
mål. Vissa tidigare mål i kommunernas avfallsplaner återfinns i de nya planerna.

Målen i avfallsplanerna är indelade i tre målområden – Avfallsminskning, Avgiftning 
av kretsloppet och Ökad materialåtervinning.

Då planerna var gällande endast i ca 5 månader 2017 är det svårt att på en sådan kort 
tid avgöra om eller i vilken utsträckning målvärdena för 2017 uppnåtts. En 
bedömning av uppfyllelsen av målen görs ändock och områdena avfallsminskning och 
ökad materialåtervinning bedöms vara uppfyllda. Målet gällande avgiftning av 
kretsloppet saknade dock målvärden 2017.
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2017 i ord 

Kommunalförbundets tredje år har löpt på utan några egentliga problem. 
Organisationen känns stabil och en kundenkät genomfördes i alla fyra 
medlemskommunerna under våren. Den visade på en stor nöjdhet med insamlingen, 
återvinningscentralerna och kundtjänsten. Ett önskemål i de inlämnade svaren var 
dock ökade öppettider på återvinningscentralerna.

Från årsskiftet hjälper ett inkassoföretag förbundet med kravhanteringen vilket 
resulterat i att både ute-stående fodringar och betalnings oviljan minskat avsevärt.

Under våren upphandlades två nya sopbilar till förbundet. Den ena bilen ska sköta 
insamlingen på landsbygden i Hallsbergs kommun. Bilen är försedd med kran och ska 
också användas till tömning av markbehållare i hela kommunen. Införskaffandet av 
denna bil innebär en väsentlig effektivisering av dessa tömningar. Den andra nya 
bilen ska användas till insamlingen i Lekebergs kommun, där insamlingen av 
hushållsavfall från 1 oktober sköts i förbundets egen regi.

Den nybyggda återvinningscentralen i Askersund invigdes under året och i samband 
med öppnandet av den denna, så ändrades öppettiderna för samtliga fyra centraler 
inom förbundet. Numer finns det alltid en central öppen någonstans från måndag till 
och med lördag.

På förbundets återvinningscentraler fortskrider arbetet mot en likformighet. Nytt för 
2017 var att in-samling av matfett påbörjades och en möjlighet att lämna 
asbesthaltigt avfall infördes.

En ny renhållningsordning togs fram och beslutades av fullmäktige i de fyra 
medlemskommunerna. Ren-hållningsordningen består av en avfallsplan med 
åtgärdsplan samt avfallsföreskrifter med sorteringsanvisningar. 
Renhållningsordningen gäller till och med 2020. Bland målen i avfallsplanen kan 
nämnas att restavfallsmängden ska minska, att insamlingen av matavfall ska öka och 
att mängden förpackningar i restavfallet ska minska.

Framtiden

Målsättningen är att förbundet på sikt ska ha en så likriktad taxa som möjligt för 
samtliga ingående kommuner. Detta arbete behöver göras stegvis och varje år.

En likartad taxa innebär också att utbudet av tjänster är densamma i alla kommuner. 
Här pågår ett arbete med utveckla servicen till kommuninnevånarna och i det 
utbudet av tjänster.

En inriktning på det framtida avfallsarbetet är, som tidigare nämnts, att minska 
mängden avfall och att öka återanvändning och återvinning.

En annan framtida fråga är också hur insamlingen av kärlavfallet ska utföras i 
förbundets fyra medlemskommuner. Denna fråga kommer att avgöras senast 2021.

Som också tidigare nämnts ska inpasseringssystemet "Grönt kort" införas på samtliga 
återvinningscentraler. För detta behövs centralerna byggas om i ganska stor 
omfattning. En följd av införandet av detta system kan bli att de bemannade 
öppettiderna kan behövs justeras. Än är det dock för tidigt att dra någon slutsats 
kring detta från Askersunds återvinningscentral.
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Ekonomiskt resultat

Det ekonomiska resultat för 2017 blev ett överskott för hela Sydnärkes 
kommunalförbund om 2 779 tkr.

För Lekebergs kommunredovisas en nettointäkt på 823 tkr. Enligt budget skulle 
Lekebergs kommun redovisa en nettokostnad på 265 tkr, sålunda 1 088 tkr bättre än 
budgeterat.

I Lekeberg är omhändertagande av hushållssopor lite dyrare än budgeterat, medan 
både insamling av hushållssopor och återvinningscentralen har blivit billigare. 
Insamlingen redovisar både lägre kostnad för köpta tjänster och för löner. Även här 
har tidpunkten för inköpet av ny sopbil betydelse för utfallet. Avskrivningskostnaden 
blev lägre. Återvinningscentralens budgetavvikelse förklaras enbart av lägre kostnad 
för köpta tjänster. Slamintäkterna varierar mycket mellan åren. 2017 har de 
överstigit budget med nästan 200 tkr.

En fortsatt glädjande iakttagelse är att återvinningscentralerna i Lekeberg och Laxå 
har blivit billigare än både 2015 och 2016. En sammantagen besparing på 1 240 tkr.

 

5.4 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 mål att under 2017 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 2016 var nöjdhetsindex 78, vilket är något sämre än mätningen 
2015 som var 81. För 2016 är ingen mätning gjord.

2017 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 
alla tre kommunerna samt att man även tar fram detaljplaner åt den privata 
marknaden.

Under året gjorde Byggnämnden en studieresa till Mariestads kommun där man bla 
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besökte hamnen och Laxhall samt åkte på en guidad tur i Mariestad.

För Lekebergs kommun har 10 st dispenser avseende strandskydd hanterats. 
Dessutom har 22 st bygglov beviljats i nämnden och 112 bygglov beviljats som 
delegationsbeslut. Utöver detta har dessutom ett antal övriga ärenden såsom 
startbesked, slutbesked mm hanterats.

Framtiden

Byggnämnden är beroende av att det byggs i kommunerna. I några år framåt ser 
prognosen i hela landet ut att det kommer att vara brist på bostäder. Dock har en 
avmattning skett utanför storstadsområdena, mycket beroende på minskat 
flyktingmottagande. Detta märks i två av våra kommuner, Askersund och Laxå, där 
antalet bostadssökande har minskat. Alla tre kommunerna har dessutom fått tillskott 
på bostadsmarknaden genom nybyggnation, främst i Lekeberg, vilket även det 
påverkar antalet bostadssökande.

Våra kommuner är både attraktiva att boi och som besöksmål. Följden blir att det 
kommer att fortsätta byggas och utvecklas varför byggförvaltningen kommer ha en 
viktig roll även kommande år. Antalet fritidshus ser också ut att öka.

Alla tre kommunerna kommer under 2018-2020 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.

Tabellen visar på nyckeltal över de tre senaste åren.

Volymindikatorer 2017 2016 2015 2014

Dokumenterade ärenden till 
Byggnämnden

921 915 1 045 1 622

Varav bygglovsärenden 349 384 353 469

Varav anmälan 101 70 70 73

Varav strandskyddsdispenser 25 58 24 19

Varav start- och slutbesked 446 403 482 228

Ekonomiskt resultat

Sydnärkes byggnämnd redovisar ett budgetöverskott om 379 tkr (2016: 288 tkr), 
varav 117 tkr återbetalas till Lekebergs kommun och resten till de andra 
medlemskommunerna. Lekebergs kommuns budget för byggnämndens verksamhet 
har varit 1 344 tkr.

Det stora antalet bygglovsärenden har medfört att bygglovsintäkterna överstigit 
budgeterade intäkter med 765 tkr, vilket motsvarar drygt 23 procent av de 
förväntade intäkterna. Även intäkterna för sålda detaljplaner översteg budgeten med 
312 tkr.

På grund av vakanser på personalsidan samt det stora antalet ärenden både på 
bygglovs- och plansidan har konsultkostnaderna överstigit budgeten med 2 070 tkr, 
detta har dock täckts in av överskottet på personalkostnaderna med 1 378 tkr samt 
av intäktsöverskottet enligt ovan.

Övriga verksamhetskostnader såsom leasingbil, databehandling, telefon mm 
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överstiger budgeten med 226 tkr. Detta beror främst på grund av inköp av 
kontorsmöbler i samband med inflyttning i nya lokaler.

5.5 Taxe- och avgiftsnämnd
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. Utöver hemtjänst- och hälso- 
och sjukvårdsavgifter ska även intäkter för måltider och hyror hanteras. Hallsbergs 
kommun är värdkommun.

Nämnden sköter 3 473 brukares avgifter fördelat på 7 kommuner. För Lekebergs 
kommun ombesörjs 315 brukare, vilket är 4 brukare mindre än 2016. Den 1 juli 2016 
höjdes maxtaxan från 1 772 kr/mån till 1 990 kr/mån, vilket samtliga 
medlemskommuner valde att följa.

Framtid

Taxe- och avgiftsnämnden är en framgångsrik konstellation mellan 
medlemskommunerna. Intäkterna har sedan starten stigit kraftigt och stiger 
fortfarande för varje år även om ökningen minskat något senaste året. Fördelen med 
taxe- och avgiftsnämnden är att arbetsuppgifterna sköts av flera handläggare som 
kan gå in för varandra vid sjukdom och ledighet. Detta bidrar till att 
medlemskommunerna inte går miste om intäkter på grund av att fakturor inte 
kommit ut till kommuninvånarna i tid. Dessutom innebär det en ökad service till 
kommuninvånarna som alltid får tag i en kunnig handläggare per telefon. En annan 
fördel är det kunskapsutbyte som finns mellan handläggarna, vilket bidrar till 
rättssäkerhet och likabehandling av kommuninvånarna i medlemskommunerna.

Arbete bedrivs kontinuerligt inom taxe- och avgiftsnämnden för att förbättra 
administrationen, öka effektiviteten och rättssäkerheten.

Under året kommer man också att slutföra projektet med ombyggnation av 
verksamhetssystemet Procapita för att anpassa nya riktlinjer och krav samt renodla 
så varje kommun ligger på egen server.

Ekonomiskt resultat

Totalt kommer Taxe- och avgiftsnämnden att gå med nollresultat så som brukligt är. 
Samtliga taxeintäkter utbetalas månadsvis till respektive kommun. Det eventuella 
över- eller underskott avseende administration såsom personalkostnader, IT-
kostnader och liknande flyttas över till nästkommande år.

Mellan år 2016 och 2017 ökar nämndens intäkter med 2,1 mnkr, det vill säga 1,65 %. 
Orsaken till detta är bland annat en minskning av andel brukare som är befriade från 
hemtjänstavgift både i särskilt boende och inom ordinärt boende, vilket kan tolkas 
som att andelen pensionärer med hög pension ökar.

 

Sida 98 av 393



55

5.6 Sydnärkes lönenämnd
Sydnärkes lönenämnd bedriver lönearbete för sex kommuner, Askersund, Hallsberg, 
Kumla. Laxå, Lekeberg och Ljusnarsberg. Dessutom har nämnden tre kunder, 
Sydnärkes utbildningsförbund, Sydnärkes kommunalförbund och Hallbo. 
Lönenämndens uppdrag är att se till att anställda i de sex medlemskommunerna och 
hos de tre kunderna får rätt ersättning för det arbete som utförts.

Lönenämnden har även pensionsadministration och försäkringsadministration för 
samtliga medlemskommuner och kunder.

Lönenämnden sköter även utbildningar för medarbetare och chefer i hur man 
hanterar, registrerar och attesterar i lönesystemet.

Måluppfyllelse

Målet med verksamheten är att alla anställda i de sex medlemskommunerna och de 
tre kunderna får en korrekt lön och andra ersättningar varje månad. Detta följs upp 
genom diverse kontrollfunktioner i lönesystemet och samverkande försystem och 
utvärderas genom samtal inom löneenheten både i grupp och individuellt. Under 
2017 har målet uppnåtts till 99,6%.

2017 i ord 

Under 2017 har lönenämnden, förutom att se till att rätt löner betalas ut, även 
arbetat med att försöka genomföra likartade lönerutiner hos alla 
medlemskommuner.  Dessutom har det genomförts riktade utbildningar och möten 
ute i kommunerna. Löneväxling, där medarbetarna kan byta lön mot pension, har 
genomförts i Kumla kommun.

Framtid

Prioriterade områden 2018 och framåt är att göra en processkartläggning för 
lönenämndens arbete mot respektive medlemskommun. En stor utmaning är också 
att kunna uppfylla de nya krav som GDPR ställer och hur detta ska hanteras gentemot 
både medlemskommuner och kunder.

Ekonomiskt resultat

Det ekonomiska resultat för 2016 blev i balans med budget, men i detta ingår ett 
överskott om 372 tkr som ska återbetalas till medlemskommunerna under 2018.
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6 KOMMUNENS BOLAG

6.1 Lekebergs kommunala holdingbolag AB
Lekebergs Kommunala Holdingbolag AB är moderbolag i den koncern som består av 
LekebergsBostäder AB (LEBO) samt Lekebergs Kommunfastigheter AB (LEKO). 
Holdingbolaget bildades 2009 för att renodla verksamheterna för bostadsförvaltning 
och förvaltningen av kommunala fastigheter. Bolaget är organ för kommunal 
verksamhet och således underordnat Lekebergs kommun.

Måluppfyllelse

Målet för holdingbolagets verksamhet är, enligt bolagsordningen, att inom Lekebergs 
kommun främja bostadsförsörjningen med beaktande av affärsmässiga principer 
samt tillämpliga kommunalrättsliga principer. Lokalförsörjningen ska vara 
självfinansierad.

Bolaget arbetar för att Lekebergs kommun – ”Trygghet, nytänkande och naturligt 
nära” samt de övergripande inriktningsmål som återfinns i den av 
kommunfullmäktige antagna MER-planen ska uppfyllas. Bolagen har därmed med 
sina verksamheter bidra till bland annat:

Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt.

- Nyproduktionen av 36 lägenheter i kvarteret Norrgården är färdigställd.

- Tillgänglighetsutredning av samtliga bostäder har genomförts.

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

- Genom att skapa attraktiva bostäder och bra offentliga miljöer.

Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan.

- Det slutförda energiprojektet.

- Enligt Skåneinitiativet ska energianvändningen minska med 20 procent mellan åren 
2008-2016 och resultatet för LEBO och LEKO blev 28 procent.

- 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.

Ekonomiskt resultat

Resultatet för Lekebergs Kommunala Holdingbolag AB uppgår till 5,5 mnkr (3,0 
mnkr).

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 2017 uppgår till 0,6 mnkr och har erlagts till kommunen. 
Avkastning på eget kapital per 2017-12-31 är 22 (2) procent. Avkastningskravet på 
eget kapital har därmed uppnåtts.
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 Bokslut 
2017

Bokslut 
2016

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Omsättning 76,6 mnkr 73,3 mnkr 68,0 mnkr 60,6 mnkr 59,3 mnkr

Årets resultat 5,5 mnkr 3,0 mnkr 1,1 mnkr 2,8 mnkr 2,5 mnkr

Bruttoinvesteringar 68,2 mnkr 69,5 mnkr 99,2 mnkr 99,2 mnkr 21,2 mnkr

Totalt antal 
anställda i bolagen

8 anställda 8 anställda 8 anställda 8 anställda 8 anställda

 

6.2 Lekebergs Bostäder 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 423 lägenheter med en lägenhetsyta om 28 084 m2, samt 7 945 m2 
lokalyta.

Vakansgraden har under året genomsnittligt varit 0,4 (0,3) procent avseende 
lägenheter. Bolagets resultat per 2017-12-31 uppgick till 3,8 (0,3) mnkr. I bolaget 
finns åtta anställda varav fyra i administrationen.

LekebergsBostäder AB (LEBO) Bokslut 2017 Bokslut 2016

Omsättning 38,8 mnkr 37,6 mnkr

Årets resultat 3,8 mnkr 0,3 mnkr

Bruttoinvesteringar 37,5 mnkr 35,9 mnkr

Antal anställda 8 anställda 8 anställda

2017 i ord

Hyresförhandling för 2017 genomfördes under februari och resulterade i en höjning 
av hyran från första april om 0,75 (0,6) procent. Höjningen stämmer med övriga 
förhandlade hyror i regionen.

Investeringar/underhållsåtgärder som genomförts under 2017 är:

 Byte av altandörrar med fönsterparti på Hultvägen 5, Mullhyttan
 Byte av 16 ytterdörrar på Storgatan 24, Nygatan 13-27
 Byte av undertak och belysning i korridor i Björken
 Byte av fönster på Östra Långgatan 12-14
 Målning av 2 avd. på Linden
 Inkoppling av fjärrvärme på Hagagatan 2 och Bangatan 19
 Dörrautomatiker på halva beståndet för tillgängligheten

Färdigt projekt: Nybyggnation av 36 lägenheter i Kvarteret Norrgården.
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Framtida projekt: 

- Byggnation av ett nytt Torghus eller hyreshus i Hidinge

- Ombyggnation av Linden

- Påbyggnad av sadeltak på Furugården/Furuhöjden

6.3 Lekebergs Kommunfastigheter AB (LEKO)
Lekebergs Kommunfastigheter AB:s samtliga aktier ägs av Lekebergs Holding AB. 
Bolaget bildades 2008-03-03 och verksamheten påbörjades i samband med att den 
partiella delningen av LekebergsBostäder AB genomfördes 2009-09-14. För den 
kommunala verksamheten förvaltar bolaget 36 126 m2 lokalyta. 

Ekonomiskt resultat

Bolagets resultat per 2017-12-31 uppgick till 0,6 (2,7) mnkr. I bolaget finns inga 
anställda men tjänster köps från LekebergsBostäder AB. Hyrorna regleras via 
indexrelaterade hyresavtal och för året har ingen höjning skett.

Lekebergs Kommunfastigheter AB 
(LEKO) Bokslut 2017 Bokslut 2016

Omsättning 40,8 mnkr 39,1 mnkr

Årets resultat 0,6 mnkr 2,7 mnkr

Bruttoinvesteringar 30,7 mnkr 33,6 mnkr

2017 i ord

EPC-projektet som påbörjades 2012 är genomfört men optimeringsarbetet fortsätter.

NA-Bygg AB, Hallsberg tilldelades upphandlingen 2015 av nya byggprojekt med 
arbetssättet ”Partnering” för fem år framåt.

Underhållsåtgärder som genomförts under 2017 är:

 Bättring av golv och ny kylanläggning till centralköket på Lekebergsskolan
 Målning av fasaden på förskolan Tummeliten
 Vidarekoppling och utbyte av brandlarm på Tummeliten

Färdiga projekt: 

- Ny förskola i Hidinge/Lanna

- Nytt LSS-boende på Söderområdet

- Ombyggnad av kv. Käppen till nytt kontor för LEBO, Kommunen och Vävstugan

Framtida projekt:

- Färdigställa även den inre ombyggnaden av Stationshuset

- Nytt lågstadium vid Lekebergsskolan

- Utbyggnad av kök och matsal vid Lekebergsskolan

- Renovering av Lekebergsskolans mellanstadium

- Renovering och ombyggnad av kommunhuset
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7 RÄKENSKAPER

7.1 Resultaträkning

  Kommun 
budget

Kommun 
utfall

Koncern 
utfall

Kommun 
utfall

Koncern 
utfall

RESULTATRÄKNING Not År 2017 År 2017 År 2017 År 2016 År 2016

Verksamhetens intäkter 1 135,7 mnkr 156,4 mnkr 194,3 mnkr 129,3 mnkr 151,5 mnkr

Verksamhetens kostnader 2 -546,8 mnkr -544,2 mnkr -553,7 mnkr -511,1 mnkr -508,6 mnkr

Avskrivningar -16,9 mnkr -15,7 mnkr -31,8 mnkr -13,0 mnkr -27,8 mnkr

VERKSAMHETENS NETTO -428,1 mnkr -403,6 mnkr 391,2 mnkr -394,8 mnkr -384,9 mnkr

Skatteintäkter 3 327,7 mnkr 333,6 mnkr 333,6 mnkr 306,2 mnkr 306,2 mnkr

Generella statsbidrag och 
utjämning

4 108,4 mnkr 110,4 mnkr 110,4 mnkr 98,0 mnkr 98,0 mnkr

Finansiella intäkter 5 1,0 mnkr 1,3 mnkr 0,7 mnkr 1,0 mnkr 0,4 mnkr

Finansiella kostnader 6 -0,4 mnkr -0,5 mnkr -5,6 mnkr -0,3 mnkr -4,8 mnkr

RESULTAT FÖRE 
EXTRAORDINÄRA POSTER

8,7 mnkr 41,2 mnkr 47,9 mnkr 10,1 mnkr 14,9 mnkr

Skattekostnad 0,0 mnkr 0,0 mnkr -1,5 mnkr 0,0 mnkr -1,1 mnkr

ÅRETS RESULTAT 7 8,7 mnkr 41,2 mnkr 46,4 mnkr 10,1 mnkr 13,8 mnkr
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7.2 Kassaflödesanalys

 Kommun Koncern Kommun Koncern

KASSAFLÖDESANALYS Not År 2017 År 2017 År 2016 År 2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 41,2 mnkr 46,4 mnkr 10,1 mnkr 13,8 mnkr

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet

1 0,5 mnkr 1,6 mnkr 0,8 mnkr 1,0 mnkr

Avskrivningar 15,7 mnkr 31,8 mnkr 13,0 mnkr 27,8 mnkr

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital

57,5 mnkr 79,8 mnkr 23,9 mnkr 42,6 mnkr

Ökning(-) /minskning(+) av kortfristiga 
fordringar

20,3 mnkr 17,4 mnkr -5,0 mnkr -3,7 mnkr

Ökning(-) /minskning(+) av förråd 2 0,1 mnkr 0,1 mnkr 0,1 mnkr 0,1 mnkr

Ökning(+) /minskning(-) av kortfristiga skulder -5,5 mnkr -24,6 mnkr 11,0 mnkr 17,9 mnkr

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN

72,5 mnkr 72,7 mnkr 29,9 mnkr 56,9 mnkr

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -21,6 mnkr -89,8 mnkr -48,0 mnkr -116,6 mnkr

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar

3 0,6 mnkr 0,6 mnkr 1,0 mnkr 1,0 mnkr

Investering/försäljning i finansiella 
anläggningstillgångar

-0,7 mnkr -0,7 mnkr -2,7 mnkr -2,7 mnkr

KASSAFLÖDE FRÅN 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

50,8 mnkr -17,2 mnkr -19,8 mnkr -61,5 mnkr

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Upptagna lån 0,0 mnkr 49,5 mnkr 0,0 mnkr 48,1 mnkr

Ökning(+) /minskning(-) av långfristiga skulder 0,0 mnkr 0,0 mnkr 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Ökning(-) /minskning(+) av långfristiga 
fordringar

0,0 mnkr 0,0 mnkr 0,0 mnkr 0,0 mnkr

KASSAFLÖDE FRÅN 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

50,8 mnkr 32,3 mnkr -19,8 mnkr -13,4 mnkr

ÅRETS KASSAFLÖDE 50,8 mnkr 32,3 mnkr -19,8 mnkr -13,4 mnkr

Likvida medel vid årets början 72,5 mnkr 95,3 mnkr 92,3 mnkr 108,8 mnkr

Likvida medel vid årets slut 123,3 mnkr 127,6 mnkr 72,5 mnkr 95,3 mnkr
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7.3 Balansräkning

 Kommun Koncern Kommun Koncern

BALANSRÄKNING Not År 2017 År 2017 År 2016 År 2016

TILLGÅNGAR 326,2 mnkr 883,1 mnkr 289,9 mnkr 806,8 mnkr

Anläggningstillgångar 170,9 mnkr 716,3 mnkr 164,9 mnkr 658,2 mnkr

Mark och byggnader 1 117,5 mnkr 660,1 mnkr 115,1 mnkr 722,7 mnkr

Maskiner och inventarier 2 31,9 mnkr 34,7 mnkr 29,0 mnkr 64,1 mnkr

Finansiella anläggningstillgångar 3 21,5 mnkr 21,4 mnkr 20,8 mnkr 20,7 mnkr

Omsättningstillgångar 155,3 mnkr 166,8 mnkr 125,0 mnkr 148,6 mnkr

Exploateringsmark/Förråd 4,3 mnkr 4,4 mnkr 4,4 mnkr 8,9 mnkr

Fordringar 4 27,7 mnkr 34,8 mnkr 48,1 mnkr 48,7 mnkr

Kassa och bank 5 123,3 mnkr 127,6 mnkr 72,5 mnkr 95,3 mnkr

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

326,2 mnkr 883,1 mnkr 289,9 mnkr 806,8 mnkr

Eget kapital 6 240,6 mnkr 251,6 mnkr 199,3 mnkr 213,9 mnkr

därav årets resultat 41,2 mnkr 46,4 mnkr 10,1 mnkr 13,8 mnkr

Avsättningar 18,8 mnkr 29,1 mnkr 18,3 mnkr 19,6 mnkr

Pensionsavsättning 7 18,8 mnkr 18,8 mnkr 17,4 mnkr 17,4 mnkr

Latent skatt 0,0 mnkr 1,8 mnkr 0,0 mnkr 1,3 mnkr

Övriga avsättningar 0,0 mnkr 8,5 mnkr 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Citybanan 0,0 mnkr 0,0 mnkr 0,9 mnkr 0,9 mnkr

Skulder 66,8 mnkr 602,4 mnkr 72,3 mnkr 573,3 mnkr

Kortfristiga skulder 8 66,8 mnkr 83,0 mnkr 72,3 mnkr 103,3 mnkr

Långfristiga skulder 0,0 mnkr 519,4 mnkr 0,0 mnkr 470,0 mnkr

ANSVARSFÖRBINDELSER 1 173,8mnkr 1 173,8 mnkr 1 156,1 mnkr 1 156,2 mnkr

Pensionsförpliktelser som inte tagits 
upp bland skulder eller avsättningar 
inkl särsk löneskatt

131,7 mnkr 131,7 mnkr 135,1 mnkr 135,1 mnkr

Borgensförbindelser 9 628,2 mnkr 628,2 mnkr 628,2 mnkr 628,3 mnkr

Garantiförbindelse leasing/Lokalhyra 10 413,9 mnkr 413,9 mnkr 392,8 mnkr 392,8 mnkr
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7.4 Noter
Noter till Resultaträkning - avser kommun

Not 1 - Verksamhetens intäkter År 2017 År 2016

Avgifter och ersättningar 18,2 mnkr 20,0 mnkr

Barnomsorg- och hemtjänstavgift 10,3 mnkr 9,9 mnkr

Försäljning 2,1 mnkr 3,4 mnkr

Reavinst, tomtförsäljning 0,6 mnkr 0,3 mnkr

Hyror 5,4 mnkr 5,1 mnkr

Konsumtionsavgift 9,6 mnkr 9,0 mnkr

Lönebidrag 4,4 mnkr 3,6 mnkr

Moms 3,9 mnkr 2,7 mnkr

Riktade statsbidrag och bidrag 18,3 mnkr 14,7 mnkr

Migrationsverket 62,1 mnkr 42,3 mnkr

Sydnärkes IT 21,5 mnkr 18,3 mnkr

SUMMA 156,4 mnkr 129,3 mnkr

Not 2 - Verksamhetens kostnader År 2017 År 2016

Avgifter och bidrag 12,4 mnkr 13,7 mnkr

Försörjningsstöd 4,5 mnkr 4,3 mnkr

Hyror 53,0 mnkr 52,7 mnkr

Livsmedel 6,3 mnkr 5,4 mnkr

Materialinköp 17,1 mnkr 15,0 mnkr

Personalkostnad inklusive pensionsutbetalning 304,8 mnkr 287,3 mnkr

Skatt och försäkring 3,0 mnkr 1,6 mnkr

Skolskjutsar 11,3 mnkr 8,0 mnkr

Tjänsteköp 89,6 mnkr 79,4 mnkr

Interkommunala ersättningar - främst 
gymnasieplatser

34,6 mnkr 36,6 mnkr

Tjänsteköp - IT verksamheten 5,7 mnkr 4,8 mnkr

Övrig transport 2,1 mnkr 2,3 mnkr

SUMMA 544,2 mnkr 511,1 mnkr

Not 3 - Skatteintäkter År 2017 År 2016

Allmän kommunalskatt 334,8 mnkr 307,4 mnkr

Slutavräkning 16/15 0,4 mnkr 0,3 mnkr

Preliminär slutavräkning 17/16 -1,6 mnkr -1,5 mnkr

SUMMA 333,6 mnkr 306,2 mnkr
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Not 4 - Generella statsbidrag och utjämning År 2017 År 2016

Välfärdsmilj 1,8 mnkr 0,9 mnkr

Inkomstutjämning 83,2 mnkr 76,4 mnkr

Regleringsbidrag -0,1 mnkr -0,3 mnkr

Fastighetsavgift 14,7 mnkr 13,9 mnkr

Kostnadsutjämning 8,6 mnkr 5,5 mnkr

LSS utjämning 2,3 mnkr 1,6 mnkr

Särskild kompensation höjda sociala avgifter 0,0 mnkr 0,0 mnkr

SUMMA 110,4 mnkr 98,0 mnkr

Not 5 - Finansiella intäkter År 2017 År 2016

Ränta banktillgodohavanden 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Ränta Förlagslån Kommuninvest 0,0 mnkr 0,3 mnkr

Koncernränta 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Utdelning Edsbergs häradsallmänning 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Borgensavgift LEBO 0,6 mnkr 0,6 mnkr

Ränta revers LEBO 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Övriga finansiella intäkter 0,7 mnkr 0,0 mnkr

SUMMA 1,3 mnkr 1,0 mnkr

Not 6 - Finansiella kostnader År 2017 År 2016

Ränta pensionsförmåner -0,5 mnkr -0,2 mnkr

Koncernränta 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Övriga finansiella kostnader -0,0 mnkr -0,1 mnkr

SUMMA -0,5 mnkr -0,3 mnkr

Not 7 -  Årets resultat År 2017 År 2016

Årets resultat enligt resultaträkningen 41,2 mnkr 10,1 mnkr

Avgår; samtliga realisationsvinster -0,6 mnkr -0,3 mnkr

Tillägg; realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Tillägg; realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Tillägg; orealiserade förluster i värdepapper 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Avgår: återföring av orealiserade förluster i 
värdepapper

0,0 mnkr 0,0 mnkr

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 40,6 mnkr 9,8 mnkr

Avgår: medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Tillägg medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Summa balanskravsresultat efter RUR 40,6 mnkr 9,8 mnkr
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Avgår: övriga justeringar 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Tillägg: övriga justeringar - Ripsräntan 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Årets balanskravsresultat 40,6 mnkr 9,8 mnkr

 

Noter till balansräkning - avser kommun
Not 1 - Mark och byggnader År 2017 År 2016

Markreserv

Ackumulerad investeringsutgift 9,0 mnkr 9,5 mnkr

Ackumulerad avskrivning 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Årets investeringar 0,8 mnkr 0,0 mnkr

Avskrivningar 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Årets försäljningar/utrangeringar -0,4 mnkr -0,5 mnkr

Utgående bokfört värde 9,4 mnkr 9,0 mnkr

Publika fastigheter

Ackumulerad investeringsutgift 57,6 mnkr 42,5 mnkr

Ackumulerad avskrivning -13,5 mnkr -12,0 mnkr

Årets investeringar 1,0 mnkr 15,1 mnkr

Avskrivningar -1,9 mnkr -1,6 mnkr

Årets försäljningar/utrangeringar 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Utgående bokfört värde 43,2 mnkr 44,0 mnkr

Fastigheter för affärsverksamhet

Ackumulerad investeringsutgift 88,5 mnkr 62,6 mnkr

Ackumulerad avskrivning -27,5 mnkr -24,9 mnkr

Årets investeringar 6,6 mnkr 25,5 mnkr

Avskrivningar -3,5 mnkr -2,6 mnkr

Just bokfört värde 0,0 mnkr 0,4 mnkr

Årets försäljningar/utrangeringar 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Utgående bokfört värde 64,1 mnkr 61,0 mnkr

Fastigheter för annan verksamhet

Ackumulerad investeringsutgift 1,0 mnkr 1,1 mnkr

Ackumulerad avskrivning 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Årets investeringar 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Avskrivningar 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Årets försäljningar/utrangeringar -0,2 mnkr -0,1 mnkr

Utgående bokfört värde 0,8 mnkr 1,0 mnkr
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SUMMA 117,5 mnkr 115,0 mnkr

Not 2 - Maskiner och inventarier År 2017 År 2016

Maskiner

Ackumulerad investeringsutgift 6,3 mnkr 5,6 mnkr

Ackumulerad avskrivning -5,0 mnkr -4,7 mnkr

Årets investeringar 0,6 mnkr 0,8 mnkr

Avskrivningar -0,3 mnkr -0,3 mnkr

Just bokfört värde 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Årets försäljningar/utrangeringar 0,0 mnkr -0,1 mnkr

Utgående bokfört värde 1,6 mnkr 1,3 mnkr

Inventarier

Ackumulerad investeringsutgift 32,4 mnkr 31,0 mnkr

Ackumulerad avskrivning -18,8 mnkr -16,1 mnkr

Årets investeringar 2,6 mnkr 2,1 mnkr

Avskrivningar -2,7 mnkr -2,7 mnkr

Just bokfört värde 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Årets försäljningar/utrangeringar 0,0 mnkr -0,7 mnkr

Utgående bokfört värde 13,5 mnkr 13,6 mnkr

Bilar och transportmedel

Ackumulerad investeringsutgift 1,8 mnkr 1,8 mnkr

Ackumulerad avskrivning -1,1 mnkr -1,0 mnkr

Årets investeringar 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Avskrivningar -0,2 mnkr -0,2 mnkr

Årets försäljningar/utrangeringar 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Utgående bokfört värde 0,5 mnkr 0,6 mnkr

Övriga maskiner och inventarier

Ackumulerad investeringsutgift 25,6 mnkr 21,1 mnkr

Ackumulerad avskrivning -12,1 mnkr -6,5 mnkr

Årets investeringar 10,0 mnkr 4,4 mnkr

Avskrivningar -7,1 mnkr -5,6 mnkr

Årets försäljningar/utrangeringar 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Utgående bokfört värde 16,4 mnkr 13,4 mnkr

SUMMA 31,9 mnkr 29,0 mnkr

Not 3  - Finansiella anläggningstillgångar År 2017 År 2016

Förenade Småkommuners Försäkring 2,3 mnkr 2,0 mnkr
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Inera AB 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Kommunassurans Syd 0,5 mnkr 0,0 mnkr

Lekebergs Kommunala Holding AB 0,1 mnkr 0,1 mnkr

Aktier 3,0 mnkr 2,1 mnkr

Kommuninvest Ekonomiska Förening 6,7 mnkr 6,7 mnkr

Länsmusiken 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Andelar 6,7 mnkr 6,7 mnkr

Sannagatan, Fjugesta 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Bostadsrätter 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Privatpersoner 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Vrethammaren 1,0 mnkr 1,1 mnkr

Knista-Sanna 1,4 mnkr 1,4 mnkr

Förlagslån - Kommuninvest 1,0 mnkr 1,0 mnkr

Lekebergs Kommunala Holding AB 8,4 mnkr 8,4 mnkr

Utlämnade anslagstäckta lån 11,8 mnkr 11,9 mnkr

SUMMA 21,5 mnkr 20,8 mnkr

Not 4 - Fordringar År 2017 År 2016

Kundfordringar 3,8 mnkr 7,7 mnkr

Interimsfordringar 7,4 mnkr 16,2 mnkr

Fordringar Migrationsverket 3,4 mnkr 4,2 mnkr

Fordringar Staten 9,1 mnkr 8,1 mnkr

Fordringar kommuner 1,1 mnkr 7,1 mnkr

Momsfordran 2,9 mnkr 4,8 mnkr

SUMMA 27,7 mnkr 48,0 mnkr

Not 5 - Kassa och bank År 2017 År 2016

Bank 123,3 mnkr 72,5 mnkr

Handkassor 0,0 mnkr 0,0 mnkr

SUMMA 123,3 mnkr 72,5 mnkr

Not 6 - Eget kapital År 2017 År 2016

Ingående eget kapital 199,4 mnkr 189,3 mnkr

Årets resultat 41,2 mnkr 10,1 mnkr

SUMMA 240,6 mnkr 199,3 mnkr

Varav Ripsräntan 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Not 7 - Avsättningar för pensioner År 2017 År 2016

Pension
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Ingående avsättningar för pension 14,0 mnkr 13,3 mnkr

Pensionsutbetalningar -0,4 mnkr -0,4 mnkr

Nyintjänad pension 1,2 mnkr 1,0 mnkr

Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,4 mnkr 0,2 mnkr

Sänkning av diskonteringsräntan 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Nya efterlevande pensioner 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Förändring av löneskatt 3,7 mnkr 3,4 mnkr

Övrig post -0,0 mnkr -0,1 mnkr

SUMMA Utgående avsättningar pension 18,8 mnkr 17,4 mnkr

Aktualiseringsgraden 0,95 0,94

Not 8 - Kortfristiga skulder År 2017 År 2016

Leverantörsskulder 7,8 mnkr 20,7 mnkr

Preliminär skatt anställda 4,6 mnkr 4,1 mnkr

Arbetsgivaravgifter 5,5 mnkr 5,1 mnkr

Semesterlöneskuld 15,9 mnkr 15,7 mnkr

Interimsskulder 15,9 mnkr 10,1 mnkr

Kommuninvest 3,5 mnkr 3,5 mnkr

Momsskulder 0,2 mnkr 0,4 mnkr

Individuell del pensioner 10,7 mnkr 10,2 mnkr

Uppl. särskild löneskatt 2,5 mnkr 2,4 mnkr

Övriga skulder 0,2 mnkr 0,1 mnkr

SUMMA 66,8 mnkr 72,3 mnkr

Not 9 - Borgensförbindelser År 2017 År 2016

LekebergsBostäder AB 267,5 mnkr 267,5 mnkr

Lekebergs Kommunfastigheter AB 360,6 mnkr 360,6 mnkr

Egna hem 0,0 mnkr 0,1 mnkr

SUMMA 628,2 mnkr 628,2 mnkr

Not 10 - Leasing/Hyra År 2017 År 2016

Bilar 1,1 mnkr 2,1 mnkr

Lokalhyra 412,8 mnkr 390,7 mnkr

SUMMA 413,9 mnkr 392,8 mnkr

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 37 689 m2. Fordonsleasing avser avgifter som förfaller inom 5 år.
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Noter till kassaflödesanalys - avser kommun

Not 1 - Justering för poster som inte ingår i kassaflödet År 2017 År 2016

Förändring avsättning pension inkl. särskild löneskatt 0,5 mnkr 0,9 mnkr

Citybanan 0,0 mnkr -0,0 mnkr

SUMMA 0,5 mnkr 0,8 mnkr

Noten avser endast kommunen

Not 2 - Förråd

Ökning(-) /minskning(+) av minnesböcker

Ökning(-) /minskning(+) av exploateringsmark 0,1 mnkr 0,1 mnkr

SUMMA 0,1 mnkr 0,1 mnkr

Noten avser endast kommunen

Not 3 - Försäljning av materiella anläggningar

Mark 0,4 mnkr 0,5 mnkr

Fastighet 0,2 mnkr 0,5 mnkr

SUMMA 0,6 mnkr 1,0 mnkr

Noten avser endast kommunen

 

Sida 112 av 393



69

7.5 VA-verksamheten

RESULTATRÄKNING Not VA Utfall            
ÅR 2017

Budget 
avvikelse

VA Utfall            
ÅR 2016

Externa intäkter 1 11,0  mnkr -0,3 mnkr 10,5  mnkr

Interna intäkter 2 0,3  mnkr 0,3  mnkr

Verksamhetens intäkter 11,3  mnkr -0,3 mnkr 10,8  mnkr

Externa kostnader 3 -5,8 mnkr 1,9  mnkr -6,2 mnkr

Interna kostnader 4 -0,8 mnkr -0,4 mnkr -1,0 mnkr

Verksamhetens kostnader -6,5 mnkr 1,5  mnkr -7,2 mnkr

Avskrivningar 5 -3,5 mnkr * -2,6 mnkr

VERKSAMHETENS NETTO 1,2  mnkr 1,2  mnkr 1,0  mnkr

Finansiella intäkter 6

Finansiella kostnader 7 -1,1 mnkr * -1,0 mnkr

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 0,1  mnkr 1,2  mnkr 0,0  mnkr

ÅRETS RESULTAT 0,1  mnkr 1,2  mnkr 0,0  mnkr

*) Relevanta värden saknas

 VA Utfall VA Utfall

BALANSRÄKNING Not År 2017 ÅR 2016

TILLGÅNGAR 66,0 mnkr 63,7 mnkr

Anläggningstillgångar 63,1 mnkr 60,1 mnkr

Anläggningar, mark och byggnader 1 62,8 mnkr 59,7 mnkr

Inventarier 2 0,1 mnkr 0,2 mnkr

Maskiner och inventarier 3 0,1 mnkr 0,2 mnkr

Omsättningstillgångar 2,9 mnkr 3,6 mnkr

Kassa och bank 4 1,5 mnkr 1,9 mnkr

Interimsfordringar 5 1,4 mnkr 1,7 mnkr

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 66,0 mnkr 63,7 mnkr

Eget kapital 0,0 mnkr 0,0 mnkr

därav årets resultat 0,1 mnkr 0,0 mnkr

Skulder 66,0 mnkr 63,7 mnkr

Långfristiga skulder 6 64,6 mnkr 60,7 mnkr

Kortfristiga skulder 7 1,3 mnkr 3,0 mnkr
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Resultatet för 2017 uppgår till 0,1 mnkr. Budgetavvikelsen är ett överskott med 1,2 
mnkr. Största anledningen till överskottet är att kapitalkostnaderna är lägre än 
budgeterat i år och det beror på att vissa investeringsprojekt överförs till 2018 på 
grund av att de ej hinner slutföras i år.

Årets positiva resultat om 1,2 mnkr 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. 

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, 
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 2017 År 2016

Producerad vattenmängd (tusen m3) 178 282

Debiterad vattenmängd (tusen m3) 185 193

Antal vattenläckor 10 5

Antal avloppsstopp 8 8

Vattenledningsnätets längd (km) 70 70

Antal VA-abonnenter 1 180 1 173
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Noter till resultaträkning – VA-verksamhet

Not 1 - Externa intäkter År 2017 År 2016

Konsumtionsavgifter 9,6  mnkr 9,0  mnkr

Anslutningsavgifter 1,3  mnkr 1,5  mnkr

Övriga avgifter och ersättningar 0,1  mnkr

SUMMA 11,0  mnkr 10,5  mnkr

Not 2 - Interna intäkter (Inom kommunens 
räkenskap)

År 2017 År 2016

VA-avgifter

Slammottagning 0,3  mnkr 0,3  mnkr

Övriga tjänster

SUMMA 0,3  mnkr 0,3  mnkr

Not 3 - Externa kostnader År 2017 År 2016

Anläggningsmaterial -0,7 mnkr -0,4 mnkr

Tjänster -5,1 mnkr -5,8 mnkr

Övrigt -0,0 mnkr -0,0 mnkr

SUMMA -5,8 mnkr -6,2 mnkr

Not 4 - Interna kostnader (Inom kommunens 
räkenskap)

År 2017 År 2016

Fördelade kostnader från tekniska avdelningen

Personalkostnad -0,7 mnkr -0,9 mnkr

Städkostnad -0,0 mnkr -0,0 mnkr

Övriga kostnader -0,0 mnkr

SUMMA -0,8 mnkr -1,0 mnkr

Not 5 - Avskrivningar År 2017 År 2016

Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar. Beräknat 
på anskaffningsvärdet.

-3,5 mnkr -2,6 mnkr

SUMMA -3,5 mnkr -2,6 mnkr

Not 6 - Finansiella intäkter År 2017 År 2016

Ränta på bankmedel
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SUMMA

Not 7 - Finansiella kostnader År 2017 År 2016

Ränta på anläggningstillgångar. Baserad på 
internränta

-1,1 mnkr -1,0 mnkr

SUMMA -1,1 mnkr -1,0 mnkr

Noter till balansräkning – VA-verksamheten

Not 1 - Anläggningar, mark och byggnader År 2017 År 2016

Bokfört värde 1 januari 59,8 mnkr 36,4 mnkr

Årets anskaffningar 6,9 mnkr 25,5 mnkr

Avskrivningar -3,4 mnkr -2,5 mnkr

Årets försäljning -0,4 mnkr

Justering bokfört värde 0,0 mnkr 0,4 mnkr

SUMMA 62,8 mnkr 59,7 mnkr

Not 2 - Inventarier År 2017 År 2016

Bokfört värde 1 januari 0,2 mnkr 0,3 mnkr

Årets anskaffningar 0,0 mnkr 0,0 mnkr

Avskrivningar -0,1 mnkr -0,1 mnkr

SUMMA 0,1 mnkr 0,2 mnkr

Not 3 - Bilar och transportmedel År 2017 År 2016

Bokfört värde 1 januari 0,2 mnkr 0,2 mnkr

Årets anskaffningar

Avskrivningar -0,0 mnkr -0,0 mnkr

SUMMA 0,1 mnkr 0,2 mnkr

Not 4 - Kassa och bank År 2017 År 2016

Bankmedel 1,5 mnkr 1,9 mnkr

SUMMA 1,5 mnkr 1,9 mnkr

Not 5 - Interimsfordringar År 2017 År 2016

Sydnärkes kommunalförbund 1,4 mnkr 1,7 mnkr

SUMMA 1,4 mnkr 1,7 mnkr
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Not 6 - Långfristiga skulder År 2017 År 2016

Lån för finansiering av materiella 
anläggningstillgångar

64,6 mnkr 60,7 mnkr

SUMMA 64,6 mnkr 60,7 mnkr

Not 7 - Kortfristiga skulder År 2017 År 2016

Leverantörsskulder 0,1 mnkr 1,4 mnkr

Interimsskulder 0,3 mnkr 0,6 mnkr

Avräkning gentemot kommunen 1,0 mnkr 1,0 mnkr

Övriga kortfristiga skulder

SUMMA 1,3 mnkr 3,0 mnkr
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7.6 Redovisningsprinciper
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

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.

DEN KOMMUNALA REDOVISNINGSLAGEN

I 2017 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.

TILLÄMPADE REDOVISNINGSPRINCIPER

Kommunens affärsverksamhet innefattar vatten- och avlopp samt 
renhållningsverksamheten. De båda är taxefinansierade till 100%. När det gäller 
renhållningskollektivet tillhör det numera Sydnärkes kommunalförbund och 
redovisas således där. För 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 2018 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 2018 men avser 2017 har 
skuldbokförts. Arbetsgivaravgifterna har påverkat 2017 års resultat.

Semesterlöneskuld för outtagen semester och övertid har redovisats som kortfristig 
skuld. Förändringen mellan 2016 och 2017 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 (2017: 44 800 kronor) exklusive mervärdesskatt. Enligt RKRs 
rekommendation 11.4 "materiella anläggningstillgångar", så ska avskrivningarna 
spegla hur tillgångarna förbrukas. Skillnader på förbrukning och nyttjandeperioder på 
betydande komponenter ska beaktas. Tillgångarna ska delas upp på komponenter 
och skrivas av separat. Lekebergs kommun har startat upp arbetet med 
komponentavskrivning och då främst gällande gata och väg, men inte implementerat 
det i 2017 års bokslut. I årets sammanställda redovisning har vare sig kommunen 
eller de kommunägda bolagen sina anläggningstillgångar klassificerade enligt 
komponentavskrivningsmetoden. Kommunen kommer att börja tillämpa 
komponentavskrivning under 2018.

Förråd har värderats enligt lägsta värdets princip.

Kapitalkostnader är den samlade benämningen på avskrivningar och intern ränta. 
Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värde. Internräntan har 2017 
uppgått till 1,75 procent. Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas 
anskaffningsvärden. Avskrivningar har beräknats enligt nominell metod. 
Avskrivningen påbörjas halvårsvis efter anskaffning.

AVSKRIVNINGSTIDER

IT-investeringar; Datorer, servrar mm 3-5 år

Maskiner och inventarier 5-20 år

Fordon och andra transportmedel 5-10 år

Publika fastigheter 10-33 år

Fastigheter för affärsverksamhet 20-33 år

Markanläggningar 20-50 år

Pensionsförmåner intjänade 2017 (avseende inkomster upp till 7,5 basbelopp) 
kommer att betalas ut till de anställda under 2018. 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 2016 – november 2017). Vilket avviker mot god 
redovisningssed.

Holdingbolagets årsredovisning är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen 
och BFNAR 2016:10 "Årsredovisning i mindre aktiebolag".
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AVSKRIVNINGSTIDER KOMMUNALA 
BOLAG

Byggnader 33-50 år

Markanläggningar 20 år

Maskiner och inventarier 3-20 år

 

7.7 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 värdenedsättning 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).

Sida 120 av 393



77

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. 
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 2018-04-03

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

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §47

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-04-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-04-03

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-04-03

Justerare signatur

§47 - Årsredovisning för Lekebergs kommun 2017 (KS 18-132)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 
Årsredovisningen är både en uppföljning av kommunfullmäktiges mål och en redovisning av 
det ekonomiska utfallet för 2017.

Av kommunfullmäktige beslutade 6 mål har nämnder och styrelsen uppnått ett mål, fem är 
delvis uppnådda. 

Koncernen uppvisar ett positivt bokslutsresultat om 46 mnkr för 2017. Fördelningen är att 
Lekebergs kommun visar ett positiv resultat om 41 mnkr och de helägda bolagen, Lekebergs 
Bostäder AB och Lekebergs kommunfastigheter, uppvisar ett positivt utfall på 5 mnkr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. Beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda ledamöterna i 
dessa organ avseende 2017 års verksamhet
2. Godkänner Lekebergs kommuns årsredovisning för 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Anteckningar

Anette Bergdahl (S) och Berth Falk (S) deltar inte i beslutet.

 

 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-132-3)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-132-4)
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Protokoll 2018-04-10

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-16:25 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Caroline Pellrud (Politisk lärling)

Protokollet innehåller paragraferna §81

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Gerry Milton

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Kjell Edlund (S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Ewonne 
Granberg (S)
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Protokoll 2018-04-10

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-04-10

Datum för överklagan 2018-04-12 till och med 2018-05-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-04-10

Justerare signatur

§81 - Årsredovisning för Lekebergs kommun 2017 (KS 18-132)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 
Årsredovisningen är både en uppföljning av kommunfullmäktiges mål och en redovisning av 
det ekonomiska utfallet för 2017.

Av kommunfullmäktige beslutade 6 mål har nämnder och styrelsen uppnått ett mål, fem är 
delvis uppnådda. 

Koncernen uppvisar ett positivt bokslutsresultat om 46 mnkr för 2017. Fördelningen är att 
Lekebergs kommun visar ett positiv resultat om 41 mnkr och de helägda bolagen, Lekebergs 
Bostäder AB och Lekebergs kommunfastigheter, uppvisar ett positivt utfall på 5 mnkr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 

1. Beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda ledamöterna i 
dessa organ avseende 2017 års verksamhet

2. Godkänner Lekebergs kommuns årsredovisning för 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Anteckningar

Anette Bergdahl (S) och Berth Falk (S) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-132-3)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-132-4)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-132-5)
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LEKEBERGS
KOA4MUN

Revisorerna

Till kommunfullmäktige i
Lekebergs kommun

Revisionsberättelse för år 2017

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrel-
sen, nämnder och fallmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer i Lekebergs
Kommunala HoldingAB, LekebergsBostäder AB och Lekebergs Kommunfastigheter AB ävenverk-
samheten i dessa företag under år 2017. Granskningen har också omfattat den verksamhet som
under år 2017 har bedrivits av Sydnärkes byggnämnd, Sydnärkes miljönämnd, Sydnärkes löne-
nämnd, Taxe- och avgiftsnämnd och Sydnärkes FT-nämnd.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs eDJigt gällande mål, be-
slut och riktlinjer samt del lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för
att det finns en tillräcklig intern kontroU i verksamheten samt för återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och
kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit
det resultat som redovisas i "Revisorernas redogörelse för år 2017".

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i
det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2017 är uppfyllda.

Vi kan inte i dagsläget, utifrån årsredovisningens återrapportering, bedöma om resultatet av
måluppfyllelsen är tillräcldig för att kommunen ska anses bedriva verksamhet i linje med god eko-
nomisk hushållning. Detta eftersom kommunen själv inte presenterar någon sådan sammanfat-
tände bedömning i årsredovisningen.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen och nämnderna har bedrivit verksamheten på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprättade enligt
god redovisningssed med undantag av flyktingmedlen. Vi bedömer inte att de avvikelser från god
redovisningssed som noteras i granskningen är så väsentliga att de påverkar ovan bedömning.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
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Ansvarsfrågan

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, kultur- och bildnings-
nämnd, socialnämnd samt de gemensamma nämnderna Sydnärkes byggnämnd, Sydnärkes miljö-
nämnd, Sydnärkes lönenämnd, Taxe- och avgiftsnämnd och Sydnärkes IT-nämnd och de av Leke-
bergs Kommunfallmäktige valda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner årsredovisningen för 2017.

Lekeberg 2018-04-11

^lv^ <^^
Birgitta Hultin

<^2-

^s<-.
Bo Grimsell Åsa Ek

;^^-~
Tommy Gustafsson

'7 ^

'\^
Thord Johansson

^^2-

Till revisionsberättelsen bifogas bilagorna:
Revisorernas redogörelse för år 2017
Revisionsberättelse Lekebergs Kommunala Holding AB
Revisionsberättelse LekebergsBostäder AB
Revisionsberättelse Lekebergs Kommunfastigheter AB
Lekmannarevisorernas granskningsrapport Lekebergs Kommunala Holding AB
Lekmannarevisorernas granskningsrapport LekebergsBostäder AB
Lekmannarevisorernas granskningsrapport Lekebergs Kommunfastigheter AB
Granskningsredogörelse lekmannarevision LekebergsBostäder AB och Lekebergs Kommunfastig-
heter AB
Revisionsberättelse Nerikes Brandkår
Revisionsberättelse Sydnärkes Kommunalförbund
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LEKEBERGS
KOMMUN"

Revisorerna

Till kommunfullmäktige i
Lekebergs kommun

Revisorernas redogörelse för år 2017

Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen, god revisionssed och fastställt revis-
ionsreglemente. Av kommunallagen framgår att revisorerna skall granska all verksamhet och där-
vid bedöma om verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tUl-
fredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som sker i
nämnderna är tillräcklig.

Utifrån väsentlighet och risk har under året följande granskningar genomförts.

Bokslut och årsredovisning 2017
Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning
av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med-utgångspunkt'från
ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

• Lämnar årsredovisningen upplysning oin verksamhetens utfall, verksani-
betens finansiering och ekonomiska stälhiing?

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans, kommunen gör i
år ett överskott och inga underskott från tidigare år finns att återhämta. Vi bedömer att
årsredovisningen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redo-
visning och god redovisningssed.

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat
avseende god ekonomisk hushåUning?

Kommunfullmäktige har fastställt tre finansiella mål för 2017, samtliga är uppfyllda.

Kommunfullmäktige har också fastställt sex verksamhetsmål som också de följs upp i
årsredovisningen. Vi kan dock inte i dagsläget uttala oss om resultatet av måluppfyllelsen
är tillräcklig för att kommunen ska anses bedriva verksamhet i linje med god ekonomisk
hushållning. Detta eftersom kommunen själv inte presenterar någon sådan sammanfat-
tände bedömning i årsredovisningen. För oss är denna bedömning inte uppenbar i den
utvärderingen av verksamhetsmålen som presenteras i årsredovisning, dar endast ett av
sex verksamhetsmål är uppfyllda. Att 15 av 25 indikatorer är uppfyllda tyder på en högre
måluppfyllelse, men detta är en bedömning som kommunen bör göra i sin återrapporte-
ring av målen i årsredovisningen.
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• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprättade enligt
god redovisningssed med undantag av effekten på resultaträkningen avseende justeringen av Qyk-
tingmedlen från 2016. Med tanke på att detta fel är ett resultat av att kommunen rättar ett fel i
balansräkningen från föregående år accepterar vi denna avvikelse utan att det påverkar vår syn på
om årsredovisningen är rättvisande. Vi anser inte att de avvikelser från god redovisningssed som
noteras i granskningen i övrigt är så väsentliga att de påverkar ovan bedömning.

Delårsrapport 2017

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat kommunens
delårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-07-30. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av
revisionsplanen för år 2016.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin be-
dömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt. Revisorernas utta-
lande avges i den bedömning som de avlämnar till kommunftdlmäktige i samband med att delårs-
rapporten behandlas. Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt
med de mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten
och flerårsplanen.

Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att kommunen kommer att uppnå de tre
finansiella mål som fullmäktige beslutat. Det prognostiseras ett positivt resultat om 17,3
mnkr vilket är 8,6 mnkr högre än budgeterat. Enligt prognosen kommer balanskravet att
uppnås.

I delårsrapporten finns en utvärdering av de sex verksamhetsmål kommunfullmäktige
beslutat om. I denna prognos görs bedömningen att ett mål uppfylls och resterande delvis
uppfylls.

Revisorerna bedömer att:

• delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovis-
ningslagen, vissa avsteg görs som framgår i bifogad granskningsrapport

• den resultatprognos per 2017-12-31 som lämnas i delårsrapporten visar att tre fi-
nansiella mål som kommunfullmäktige beslutat om kommer att uppnås och att
årets resultat kommer att bli positivt,

• gällande måluppfyllelsen avseende verksamheten utifrån de av kommunfullmäk-
tige beslutade målen är flertalet mål delvis uppfyllda, åtgärder behöver vidtas för
att säkerställa måluppfyllelsen för 2017
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Granskning av budget- och uppföljningsprocess

Syftet med granskningen är att undersöka om kommunstyrelsen har säkerställt ändamålsenliga
förutsättningar for god ekonomisk hushållning. Granskningen ska besvara följande revisionsfrå-
gör:

• Ar mål- och budgetprocessen ändamålsenlig?
• Har kommunstyrelsen säkerställt en effektiv och ändamålsenlig budgetprocess?

Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att mål- och budgetprocessen sammanta-
get är ändamålsenlig, samt att kommunstyrelsen har säkerställt en effektiv och ändamålsenlig
budgetprocess.

• Det finns en tydlig styrning av mål- och budgetprocessen.

Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt.
Vi grundar vår bedömning på att det finns en dokumenterad styrning av budgetprocessen
som utgår från beslutade riktlinjer.

• Styq)rinciper och riktlinjer tillämpas.

Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt.
Vi bedömer att det i allt väsentligt finns styrprinciper och rikUinjer som tillämpas.

• Underlagen inför kommunfullmäktigebeslutet är ändamålsenliga.

Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.
Vi bedömer att det i allt väsentligt finns styrprinciper och riktlinjer som tillämpas. Vi note-
rar dock att årshjul och rollbeskrivning saknas på nämndsnivå.

Vi noterar vidare att det finns viss otydlighet avseende vilket politiskt organ som bereder
budgetprocessen. Vidare anser vi även att tjänstemännens, fi-amförallt ledningsgruppens,
roll i den övergripande budgetprocessen behöver tydliggöras.

• Uppföljning sker på ett ändamålsenligt sätt och leder till förbättringsåtgärder då avvikelser
och förbättringsbehov finns i ekonomi och verksamhet.

Kontrollmålet bedöms vara uppfyUt.

Vi grundar vår bedömning på uppföljning sker på ett ändamålsenligt sätt som medför att
nämnden ges möjligheter till en säker intern kontroll. Det är positivt att åtgärder vidtagits
vid budgetawikelser.

Rekommendationer
Utifrån ovanstående bedömningar, samt de iakttagelser som gjorts, lämnar vi följande rekommen-
dationer:

• Vi bedömer att det finns utvecklingsområden avseende kopplingen meUan beslutade mål
och budget, samt hur kommunen fördelar resurser.

• Vi noterar dock att årshjul och rollbeskrivning saknas på nämndsnivå, och rekommende-
rar att detta tydliggörs och dokumenteras.

• Vi noterar att det finns viss otydlighet avseende vilket politiskt organ som bereder budget-
processen, och rekommenderar att detta tydliggörs i styrande dokument. Vidare anser vi
även att tjänstemännens, framförallt ledningsgruppens, roll i den övergripande budget-
processen behöver tydliggöras.
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Granskning avVA-redovisning

Syftet med granskningen är att undersöka om kommunstyrelsen säkerställer att den interna kon-
trollen for redovisning av kostnader och intäkter för VA-verksamheten är tillräcklig?

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

• Ar den interna kontrollen i redovisningen av va-verksamheten tUlräcldig?
• Ar redovisningen korrekt/tillförlitlig?
• Ar uppgifterna i redovisningen aktuella, fullständiga och rättvisande?

Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att Kommunstyrelsen delvis säkerställer
att den interna kontrollen för redovisning av kostnader och intäkter av VA-verksamheten är till-
räcklig. Utifrån de bedömningar som gjorts per kontrollmål noteras några iakttagelser och följande
rekommendationer lämnas.

• I den riskanalys som görs för internkontrollplan tas med bedömning för de uppgifter som
är särskilda för VA-verksamheten, t. ex. anslutningsavgifter och anmälan till i^dnärkes
kommunalförbund av nya abonnenter.

• Dokumentation av befintliga rutiner sker.

• Övergång tUl komponentavskrivning genomförs och samtidigt ses över om aktivering ska
ske vid fler tillfällen under året.

• Periodisering av anslutningsavgifter sker.

• Översyn av exploateringsredovisningen sker.

Uppföljande granskning

Granslmingen syftar till att bedöma om kommunen har vidtagit tillräckliga åtgärder med bakgrund
tUI tidigare genomföra revisionsgranskningar avseende ekonomistyrning och kommunens insatser
för elever som inte fullföljer gymnasiestudier.

Utifrån vår uppföljning kan vi konstatera att tUlräcldiga åtgärder i allt väsentligt vidtagits utifrån
granskningen av ekonomistyrningen. Gymnasienämnden har delvis vidtagit tillräckliga åtgärder
utifrån föregående revision. Vi noterar att utifrån de förändrade kraven kring aktivitetsansvaret
sedan den tidigare granskningen har åtgärder inte fullt ut vidtagits. Det rör att individuella insat-
ser så som utbildning, inte erbjuds kontinuerligt under hela året. Vi rekommenderar att gymnasie-
nämnden säkerställer att individuella handlingsplaner upprättas.

Verksamhetsberättelse
Revisionsarbetet har fomtom ovan redovisade granskningar även omfattat träffar med kommun-
styrelsens presidium och kommundirektör samt nämndernas presidium och förvaltningschefer.

Revisorerna har genomfört gemensamma träffar med revisorerna i Askersund, Hallsberg, Kumla
och Laxå med anledning av granskningar inom de gemensamma nämnderna. Revisorerna har
deltagit vid länsrevisionskonferensen i Laxå. Vår revision har även omfattat att löpande granska
och ta del av protokoll och information samt att i övrigt hålla oss underrättade om verksamheten.
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Revisorernas förvaltning
Under året har vi haft åtta revisionsmöten. Som sakkunnigt biträde anlitas Kommunal Sektor inom
PwC.

Vårt anslag för 2017 var 537 ooo kronor. Anslaget har använts på följande sätt.

Armoden, ersonalomkostnader m. m.
Kurser, litteratur m.m.
Kö av 'änster

Totalt

2017 20i6

l39,i 144,0
4,2 6,0

35i,o 3 2,o
494,3 492,0

Lekeberg 2018-04-11

FÖRLEKEBERGS KOMMUNS REVISORER

Q^o^i^ %J^^-
Birgitta Hultin
Ordförande
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Revisionsberättelse

TOI bolagsstämman i Lekebei^s Kommunala Holding AB, org.nr 556518-0493

Rapport OK! årsredovisnuigen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Lekebergs Kommunala Holding AB for år 2017.
Enligt min uppfattninghar årsredovisningen upprättats i enUghet med årsredovisnmgslasea och ger en i aDa
rasentliga avsee"den ram'isande bild av Lekeber8s KommunaJa Holding ABs finansid]a^~^ngoper'den3]i'

tt. Förvaltnin^berättelsenär
lovisnmgens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman faststäUer resultaträkningen och balmsräkningen.

Grundför uttalanden

Jag.h"^?JiwrioBen_eDli8tJI l^matioIlal stand^oo Audituig (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enup aessa staBdarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag ar oberoende i förhåUande tiU

t enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fuUgjort nutt yrkesetis
ansvar enugt aessa krav.

-J18. iansTr. att de Irev:isioRsbCTis Ja8 har inhämtat ar tahäcMiga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

en rattnsandebild enligt årsredovisnmgslagen. Styrelsen och verkställande dirAtorenans^arMävenför*den'
i en årsredovisamg som inte umeliåller nåera

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentM^ieter eBer på fel.
na upprauanaet av årsredovisningen aDsvarar styrelsen och verkstäUande direktören för bedömnmeen av

i. De upplyser, nar så är tfflämpligt, om forhä]landen som"kHn påverlca
t om fortsatt drift. Antagandet om fortsaU drift

Revisorns ansvar

IBE
väsentliga felaktigheter, vare sig d^sa beror pä o^gentligheter dier på fel, och att~lämna~enrensionsberättek^e

i. Rimlig säkerhet ar en hög grad av säkerhet, men ar ingen garanti för att en"
revistonsom utförs enUgt ISA och god revisionssed i Sverige~aBtid lcommer attupptäCltoen°vBs~entiiefeldctie

s. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentUgheter eUer fel och anses~varavas^it]it
CTSKUI euer uusammans rinUigen kan förväntas päverim de ekonomiska beslut som användare fattar med erund i

;en >

??i5:!.^ttr!^es_k?^[lul?av *^tt msvar, f5r revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsmspektionens
s: www.revisorsinspektionen.se/revisorosansvar. Denna beskrivning ar en del av revisionsberStteTsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden

Utöver min revision av åraredovTsningen har jag även utfört en revision av slyrebens och verkställande
toektä:!?s fö^Jtnmg_för LekebCTgs. KommuMlit HO]diD8 AB fdr "• 2017 samt av försiagettiTfdispositioner

iav2
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J^gtius?'rkTattboIagsstämmmdis?o"erar viusten eriigt förslaget i förvaltmngsberättelsen och bevUia
styrelsens ledamöter och verkstäUande direktören ansvaiS&ihetKrrakenskapsi^
Grund för uttalanden

ia6]mutsrtren8wwn eD]igt god Twisionssed i svenSe-. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
^wsomsMsvar;Jag är oberoende i fdrhSBmde tiU Läkebeigs KomnunaTaHddinK^BÅe^t°mdnr^
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enlig?dessa krav."

&3^tt de revisionsbevisJa8 har mhämtat är tairackUga och ändamålsenliga som grund för mina

Styrelsens ocft verkställande direktörens ansvar

S&^ä"^^lföLfwJT^tmdis^itionerbeto^ande^
l annat en bedömning av om utdehingen är försvarlig medhans№'tiD'deta:a^c

sombolagete verksamhetsart, omfat^ngoch-nskerstöSCTp^toriAen"^bdagrts^ S^"sy" 
nu w Krav

konsoUderingsbehov, likriditetoch stäUmng i övrigt. ~~ r~-'"•"— - """o— •-e— »«y. ".i,

s^^^^&I^^o^^^onwh&^^^^^ks^angel&gen}^eT.Ve^b^^^^
i8™ bolagets ekonomiska situation, och att tUlse atfbokgeteorgantöation är närmar

ä^o№rijro^medel&3tmngen^tolagrts^
bS.TieÄD^V±^ffl!Dd^fo^nssskötadmtöP~a?^^
anvismn8ar ochbland amlat vidta de åtgärder som är nödvändiga for att boiaget^bo№:iTnR^alKUeö^sT'
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 1»t^mde sitt"
Revisorns ansvar

, är att inhämta
SSA£a^^£dTdav^rhetkuBnawö^omMgonT^^^^^
* föS!n«agon åt^ird eller giort sig slgrldig isl Dågon föraumi"else som kan föranleda ersättningsskyldighet

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, areredovisningslagen eller bolagsordnmgen.
.

M!tt"lailbeträffanderevi. sioIleD.avfwslaSet *m dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt

RImKg_s_äkCThrt är.CT hog. grad av säker]let> roen ingen garanti för att en revision som utfars eriiB
rewaonssed i Sverige aUtfd kpm meratt upptädca åtgärder dier föraummdser som kan förani^r
^attIUDgsskyldlghetmot bolaget> elICT attett förslas tffl dispositioner av bolagetewDst'eBer"för]ust inte är

ien.

ED^ytterlgare_besfanmng av mitt ansvar fdr revisi°Mn av förraltningen films pä Revisorsmspektionens
webbBt&fe^w.revisorsinspektionen.se/revisorasansvar. Denna beskrivning är endelavre^siombCTättelsen.

den 4 april 2018

/4/1
(' "Hans Olsson

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

TO1 bolagsstämman i Lekeber sBostiiderAB, org.nr 556031-8791

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen for LekebergsBostäder AB for år 2017.

&iligt min uppfattnmg har årsredoYisningeQ upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga aweenden rättvisande bild av LekebergsBostäder ABs finansiella ställniiigperden 31 dlcemberSOiy
och av dess finansidla resultat för aret enligt årsredomsningslagen, Förvaltnm^berä&sen ar förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Jag tilktyrker därför att bolagsstämman iaststaUer resultaträkningen och balansräknmgen.

Grund jw uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt IntemationaJ Standards on Auditing (ISA) och god rCTisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i fdriiåIlandetiB
LekebergsBostäder AB enUgt god revisorssed i Sverige och liar i övrigt fuBgjort mitt }-rkesetiska ansvar ailB
dessa krav.

Jag anser att de rerisionsbevisjag har inhämtat är tflhiicldiga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

?.e!.^LS?^ie?^h^r]?^ä]:lan,de .direlrtöreD som har ansvaret far att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt Srsredovisiungslagen. Styrelsen och verkställande direlrtören anwarar även för dCT-
interna kontroll som de bedömer är nödvändig for att upprätta en årsredovisnine som inte ii
väsentUga felalttigheter, vare sig dessa beror på oegentli^ieter eller på fel.

Vid upprattsmdet ay ärsredovisningen ansvarar styrdsen och verkställande direktören för bedoxnningen av
^?ts_fw^s! ̂ t. forts,ätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som ten påverka

la antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tiUämpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.

Revisorns ansvar

^rcl!.säl_ ^r,a^Ä]E"I?å en rimli8 ?ad ay sä]ker^et om huruvida ärsredoYisningen som helhet mte innehåller några
väsentliga felaktiglieter, vare sig dwsa beror på oegentlighcter eller på fd, och att lämna en revisionsberättelse'

i. Rimlig säkerhet ar en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti for att en
revision som utförs eldigt ISA och god revisioitösed i Sverige alttid kominer att upptäcka en väsendig felaktighet
am. ^sa^a3a.^ms' Felaktl811eter te" UPPSta På grund av oegentiigheter eller fe] och anses vara väsmtiiga om de
enskilt eller tiUsajnmans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar nied CTund i
årsredövisnmgen.

En ytterligare beskriynmg av initt ansvar for revisionen av årsredovisningen finns pä Revisorsinspektionens
webbplats: vnw.revisorsmspektionen. se/revisomsensvar. Denna beskrivnmg ar en del av revisiousber^ttelsen.

Rapport om andra krav enligt lajgar och andra författnmgar

Uttalanden

Utöver min revision av ärsredo-nsningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för LekebergsBostäder AB för år 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande

/i
lava ? ;
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Jag tiBstyrlcer att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarefiihet för räkenskapsåret.

Grundför uttalanden

Jag har utfört rewsionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Rensoms ansvar. Jag är oberoende i förhåflande til] LekebergsBostäda- AB enligt god revisorssed i S\'erige och
har i övrigt fullgjort mitt yrkeseäsha ansvar enligt dessa krav."

Jag anser an de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for mina
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansTOret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdefaiiug mnefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn tiB de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och nslcer ställer pä storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och stäUning i övrigt,

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situatio~n, och att tälse atfbolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsforvaltmngm och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltnmgen enligt styrelsens räcdmjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets boldonng ska fuDgöras i
överensstämmelse med lag och för an medelsfdrraltningen ska skötas på ett betryggande satt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfirihet, är att inhämta
lamot eller verkställande

direktören i något väsenäigt avseende:

• företag?t någon åtgärd eller gjort sig slyldig (31 någon försummelse som lcan förauleda ereättmiigsskyldighet
mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsardnmgen.
Mitt mal beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets viast eller förlust, och därmed mitt
uttalande om detta, är att med renlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktidolagslagen.
Rimlig säko-het ar en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Syenge alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersiättnmgss^rldighet mot bolaget, eller att ett förslag tiU disposition er av bolagets vinst eller foriust icte är
förenligt ms4 aktiebolagslagen.

En ytterfig^e b^larvning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsmspéktionens
webbplatss ww^.revisorsinspelcrionen.se/revisornsansvar, Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

/•'
FjAgesta d^p 4 april 2018

M'
Hans Olsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till bola sstämman i Lekebergs Kommunfastigheter AB, org.nr 556755-7680

lapport oin årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen for Lekebeigs Kommiuifastigheter AB för år 2017.

Enligt min uppfattning har årsredoYisningen upprättats i enli^tet med ärsredovisningslagen ocli ger en i alla
väsendiga avseenden rättvisande bild av Lekebergs Kommunfastigheter ABs finansiefla stälhiing per den 31
december 2017 och av dess finansiella resultat for året enligt årsredowsniiigslagen. Förraltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman faststaBer r^ultaträtaiingen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt Intemational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansror enligt dessa standarder beskrivs nännare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
Leskeliergs Kommunfastigheter AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkeseäska ansvar
enligt dessa lcrav.

Jag anser att de revisionsbevisjag har inhämtat ar tfllrackliga och ändamålsenliga som grund for mma
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens an$var

Det ar styrelsen och verkställande direktören som har a.nsvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bUd enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ocli verkställande direlctoien ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentii^ieter eUer på fd,

Vid upprättandet av fasredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedonmingen av
bolagets förmåga att fortsätta verlcsamheten. De upplyser, när så ärtfflämpBgt,. om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verlcsamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tiBampas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verltsamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål ar att uppnå en riinlig grad av säkerhet om huravidä atsreäovisningen som helhet inte mneliäller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna eri revisionsberättelse
som innehåMer mina uttalanden. Runlig säkerhet ar en hög grad av säkerhet, men är ingen garaäti for att en
revision som utförs enBgt ISA och god revisionssed i Sverige alltid fcommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter lan uppstä på grund av oegentligheter eller fe] och anses vara väsentliga oin de
enskilt dier tillsammans rimligen kan förväntas påverka deekonmniska beslut som användare fattar med grund i
årsredovismngen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsmspelctionens
webbplats: www.revi8orsmspe]<tionen.se/revisomsans\'ar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författnmgar

Uttalanden

Utöver mui revision av årsredovisnmgen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning for Lekebergs Koimnunfastigheter AB for år 2017 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.

lava
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Jagti&tyrker att..bolagsstämmm disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och bevilia

Grund for uttalanden

SaLutfört. reyiffltmeD Tlistgod rCTlsionssed • syerise:Mitt ansvar enli8t denna beskrivs närmare i avsnittet
^iomsKT№±gJiotero^delförhMandetiu^kebe^sK0^
Sverige och har i övrigt fuflgjort mitt yrkesetiska ansvar eiiU^dessakrav."
Jag anser att de revisionsbevisjag har inhämtat är tfllräcHiga och ändamälsenIiKa som Erund för mma

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

^2^^S^^CT£relföLforslT^^SPMitionerbetr^
' om utdelningen ärfHrsvarliR medhansvn-til

som Doiagete verksamhetsart, omfattmng och risker stäUer på storleken av bolagets egna ImDit
koBsolideringsbehov, li]widitet och stäflmng i övrigt. .—-—- -—c,—-e"" ""r"«-,

s5TClsmfan^ararför.bo'ageteorgaD. isation och fö^Itmngen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
afn!ltia^orttöpm^^ömlMageteek№omistositaation^whatt^^^^

äehforraltmngen och bolaSets dconomiska angelägenheterTowigt°kont
rtMD^VCTS^d^^s^skötodenIOPanJeföwaItnm8CT\e»^^

mv!SDi"8aro(:hl>land amlat vi<tea deät8ardCTsom är nödvändiga fö/attboiageSboicfoiTng^^falugör^T

Revisorns ansvar

MlttmåIbeträflfeD de revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfi-ihet, är att inhämta
Sevls.töns&evls.toraunled.en rimH8 grad av Verbet kuuna bedöma om någon styrelseledamot dier verkstaBande

le:

* ^^Tslj^80"åt8ärd enCT 001't sig skyldig tiu nsgon för3un""else som kan fdrajaleda ersättningsskyldighet

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, åisredovisnmgslagen dier bolagsordnmgea.
№ttm^beteaffande. revlsionm.avförsla8et tffldispositioner av bolagets vinst eUer förlust, och därmed nutt

, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om fdrelagrtar foreniigt~medaii tiebdassla^en.

t, men ingen garanti for att en revision som utförs enlis
rewsionssedi Syenge alltid kommer att upptäcka åtgärder eUer försummdsersomkan'förariiedt'
CTSättmngsstyldl8hetmot bola8et' e"er att'ett förslag till dispositioner'avbolagete'wnst^IlCT"förru st mte är

m.

.̂
ytterKP>rebeskIwnmgavmltt ansvarfor i-evisionen av förvaltningen finns på Revisorsmspektlonens

a^ate www.revisorsinspetaioDen.se/revisonasansvar. Denna beskrivning arendeTavrCTisionsWättelsen.
///

Fjugestfl^en 4 april 2018
/-•

/,'

^'/

// HAns Olsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

TOl bola stämman i LekebergsBostäder AB, org.mr 556031-8791

Rapport om årsredovisnmgei1

Uttolonden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen for LekebeigsBostäder AB för år 2017.

Enligt min uppfattning har acsredovisningen upprättats i enli^iet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga aweenden rättvisande bäd av LekebergsBostader ÄBs finansiella stälimngperden 31 dlcemberaoiy
och av dess finansiella resultat för året enligt ärsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förerilig med
årsredovisnmgens övriga ddar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund jw uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt Intemationa] Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Rewsorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
lekebergsBostäder AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fuflgjort mitt yrlcesetiska ansvar eniif
dessa krav.

Jag anser att de rerisionsbevis jag har inhämtat ar tfllräcldiga och ändamålsenliga som grund for mina
uttalanden,

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det arstyrelsen och verkstäUande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direfctören ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är Bwivmdig för att upprätta en årsredovisning som inte innehäUer na^ra"
väaentBga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentli^heter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrdsen och verkställande direktören for bedömnmgen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när sä är tfllämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsatta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla verleiamheten.

Revisorns ansvar

Mina mal är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om hurovida årsredovisningen som helhet inte innehåUer några
väsendiga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse3
som innehåller mina uttdanden. RimBg säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är mgen garanti för att en
revision^som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommCT att upptäcka en'väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter lan uppstå på gmnd av oegentligheter eller fe] och anses vara väsentliga om de
enskilt eUer tiUsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som anvät
årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns pä Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsmspektionen. se/revisornsansvar. Denna beskrivning ar en del av revisionsberättelsen,

Rapport oin andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens Eirraltning for LekebergsBostäder AB for är 2017 samt av förslaget ti]] dispositioner beträ^nde
bolagets vinst eller förlust,
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Jag tillstyrker a tt bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarefrihet för räkenstaipsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört rewsionen enBgt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs aännare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande til] LekebergsBostäder AB enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enUgt dessa larav.

Jag anser att de revisiocsberisjag har mhämtat är tfllräcldiga och ändamålsenliga som grund ior mina
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansraret för förslaget tiU dispositioner beträffande bolagets vinst eUer förlust. Vid förslag
tö] utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn tiU de krav
som bolagets verksanAetsart, omfattning och risker stäfler pä storleken av bolagets egna kapital,
lconsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar for bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tfflse att bolagets orgamsation är utformad
så att bokBringen,medelsfoivaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande satt. Den verkstäUande direktören ska sköta den lapande fönraltamgen enligt styrelsens rartlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokfönng ska fdDgöras i
överensstämmelse med lag och for att medelsförvaltnmgen ska skötas på ett betryggande satt.

Revisorns ansvar

Mitt jmffl beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfirihet, är att uihämta
rerisionsbevis for att med en rinilig grad av säkerhet kunna bedöma om någon st^Telseledamot eller verkställande
direktören i något väsenäigt avseende:

• företagt någon åtgärd eUer gjort sig slyldig till någon försummelse som kan foraoleda ersättniiigsskyldighet
mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordnmgen.
Mitt mal beträffande rensionen av förslaget tfll dispositioner av bolagets vinst eHer förlust, och dänned mitt
uttalande om detta, ar att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är forenl^t med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsalyldighet mot bolaget, eller att ett förslag tiB dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt nysd atdtiebolagslagen.

En ytteriigqi-e b<^]awning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Remsorsmspektionens
webbplats; WM, .revisorsTnspelaionen. se/revisornsansvar, Denna beskrivning ar en del av revisionsBerättelsen.

Fjugestad p'4 april 2018
/

i'v^

Hans Olsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

TO1 bolagsstämman i Lekebergs Kommunala Holding AB, org.nr 556518-0493

Rapport oni årsredovisnuigen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen for Lekebergs Kommunala Hdding AB for år 2017.

&il»fit min uppfattning har årsredcwisningen upprättats i enli^iet med årsredovisningslagen och ger en i aDa
väsentliga avseenden rattvi^nde bild av Lekebdgs Kommunala Holding ABs finansieBa ställiung per den 31
december 2017 och av dess finansiella resultat for året enBgt Sisredovisningslagen. Förvdtnmgsberättelsenär
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tiBstyrker därför att bolagsstämman faststäUer resultaträkningen och balansrälaungen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt Intemationa] Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Min
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag ar oberoende i forhåUande till
Lekelergs Konnmunala Holding AB enttgt god revisorased i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa lerav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har mhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for mina
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ajisvar

Det ar styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret for att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för deiT
interna kontroll som de bedömer är nödvändig for att upprätta en årsredovisnmg som inte mneliåUer nåya
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegenfKyi eter ellw på fel.

Vid upprättandet ay årsredovisningen ansvarar slyrdsen och vertetätlande direktören för bedömningen av
bolagets formäga att fortsatta verksamheten. De upplyser, när så ärtiUämpligt, om forhäaanden somkan päverlui
förmågan attfortsäna verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fbrtsan drift
tiUämpas dock inte om beslut har fattats om att awedda verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mal ar att uppnå en riinlig grad av säkerhet om humvida ärsredonsmngen som helhet inte mnehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegendigheter eBer pä fd, och att lämna en rerisionsberätteise
som mnehåBer mina uttalanden. Runlig säkerhet ar en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
rev^ <s?m S s^ ?t.I^A.OCIigod revisIODSSed i Svenge aUtid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan fmns. Felaktigheter lan uppstå på grund av oegentMgheter efler fel och anses vara väsentBga om de
ensjdlt eller tUlsammans rinaligen km förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med gmnå i
årsredovisningen.

En ytterBgare beskriyning av imtt flnsvar för revisionen av ärsredovismngen finns pä Revisorsinspektionesns
webbplats: wwwjevisorsinspektfonen.se/revisomsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden

Utöver mm revision av årsredonsningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för I^kebergs KommuBaIa Holding AB for är 2017 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
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Ja8 tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i forvaltnin^berättelsen och bevajar
styrelsens ledamöter och verkstäUande direktören ansvarafrihet for räkensluipsaret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen aiUgt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns msvar. Jag är oberoatde i förhånande tiU Ldkebergs Konmunala HoldingAB~enl^
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tfllräcMiga och ändamälseriifia som erund för mil
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Detar styrelsen som liar^acsraret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eBer förlust. Vid foi
??_u^ fl^in.g illn^fatt^;l" ^ett? bland.annat en bedömning av om utdelningen ärförsvariigmdhmsyntindekra.v
som telagets verksamhetsart, omfattning och risker stafier på storleken av bolagete egn^ kapitalT
konsoUderingsbehov, likviditet och stäBning i övrigt, —o— -o— —r—,

Styrelsen anwarar för bolagets orgamsation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annatatt fortIÖPande bedöma bolagets elconomiska situation, och att tilbe att bolagets organuation är utformad

l^medeI?f<?r^'ItD.m^en ,<XA bo:la,8ets dkononuslta angelägenheter i"övrigt'kontro]]eras pa~ett~
trytande satfc Den verkställande duektoren ska sköta den löpande förvaltainga» enligt styT efarosräcdu

^^st"n?.?1' ocjll,bland ??"at ̂ (^? de åtgärder soni ar nödvändiga for att bolagets bokfönng slca fullgöras i
överensstämmelse med lag och for att medelsforvaltningen ska sköt&s på ett betryggande satt.

Revisorns ansvar

Mitt mal beträffande revisionea av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfiihet, är att inhämta
revisionsbeyisför att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelsdäainot eller verkstiffiande

: väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eVer gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättmnesskvldis
mot bolaget

• pä något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, ärsredovisningslagen eller bolagsoidDingen,
Mitt mal beträffande revisionen av förslaget tffl dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
RimHg säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingaa garanti for att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige aHtid kommer att upptädca åtgärder dier försummelser som kan föranlecb
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett forslat tffl dispositioner av bolagete vinsYeBerförfust inte är
förenligt med (drtiebolagslagen.

.

Ei?i?t-^l?are beskrwning av naitt ansvar for revisionen av förvdtamgen finas på Revisorsinspektionens
webbgläis: T^inv^visorsinspelctioiicn. se/revisorasansvar. Denna beskrivning äreDdelavrcvisiraostorättelsen.

'Fj&S?s den 4 april £0l8
/ / /'
^/ .^
Hans Olsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

'HB bolagsstämman i Lekebergs Kommunfastigheter AB, org.nr 556755-7680

'lapport oin årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredorisningea for Lekebergs Kommunfastigheter AB för år 2017.
&lll^minupipfatt"mgh" åI'sredoY'sningen upprättats i enlighet med ärsredovisningslagen och ger en i aHa

i rättvisande bild av Lekebergs KDmniunfastigheter ABs finansiella stalhune wr den M'
erättelsenär

Jag tiUstyrker därför att bolagsstämmm faststäDer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

J^^-utfort^evisionen enligt, Intemationa] standmds onAuditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvarenllgt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhåUmdetiIl

^]^munfastigheter AB enligt god revisolssed 'sveriee ocl1 hiu'i övri6t Ölsort mitt yrkeseästoausvar
Jag anser att de revisionsbevisjag har inhämtat är tairackliga och ändamålsenliga som ftmnd för mina

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det ar styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret for att åTsredowsningen upprat
enrättroandebUd eriigt årsredovismngslagen. Styrelsen och verkstgaandeÄrektöiSnan^ararivenförv denA

väsendiga felaktigheter, vare sig dess;
• att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några

leter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisnungea ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedonmu
a. De upplyser, när så är tfflämpligt,.om förhållanden somkan påverka

i att använda antagandet om fortsatt~drift. Antagandet om fortsatt drift'

Revisorns ansvar

väsentliga felaktigheter, vare äg dessa beror på oegentl^heter eBer pafeToAattTamnaaire™ionsbeiuättelsZB
sommnetlällermina uttaIandeI>-,R™Kg säkerhet ar en hög grad av säkerhet, men är ingen garatitiföratten'

^ltj^.̂ !!mmans rimli8en km förväntaspäverka deAono™:äabesiut'somaD^nd'are>fa^^d yu^di

^^?:^?.̂eskriXmitts av r?^tt ansvar,för revisionen av ärsredovisningen finns på Revisorsinspelrtionens
webbpJats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beslmvning ar en del av reriaonsberattelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden

Utövermin revision av wsredovisningeD har jag äwn utfört en revision av styrelsens och verkställande
lorvaiuimg tor l^Kebergs KonnnunfastigiieterAB för år 2017 samt av fdrslaeet till disDOsitic
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Jag tfflstyAer att..b"lagsstämm™ disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltnin^berättelsen och bevilia

Grund för uttalanden

^a8j!OTUtförtre'rinonen CTligt god rCTllsionssed { syeriSe-Mitt ansvar eri'gt denna beskrivs närmare i avsniUet
Soms^svI"':.JÄOberoendei förhånande tiH Lekebergs KommunfastighTtCTAB'enMgt'g'od7CTisoi^edlT

lar i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jas. ansCTatt de revisioIlsbevisJa« har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

D>Tt^s^^_n_STjlM,Tvaretförförs^tiUdispositioner beträffande bolagets vmsteU^
[annat enbedömmng av om utdehmgen är försvarlig medhansyn'tii]dehav°

som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker stäfier påstoriekerTwbola'eets'eED^ hn7t
konsolideringsbehov, likviditet och stäacäng i övrigt. r ~ "'""" ~ • —"o*-™ •-0— "uf1"",

style]s№wwalas förbolaSete organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
a?n^"^ortiopm^^^bolageteekonomistasi^tioa-whattt№ea^^^^

iagen^medelrforraltmngm och bolagets dkonomiska angelggmheterTowigt°konta:oneras 1
bl®ndeftt»De^vclteamded!rektoren sla Aöteden-töp-a^^ahniDg^en]^t7tyr^e^rM^er och
anvisningar och bland amiat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagetebokförine skafalkor^T
överensstämmelse med lag och for att medelsförvaltomgen ska skotas pä ett betirogandesitt^'

Revisorns ansvar

Mittmslbeträffande revisioDCT av fön-altningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfirihet, är att inhämta
^ws.umsbevis. förattmed. en rimliS grad av säkerhet kunna bedöma om någon7t^elseläBmo't dlerveTlStäBatide

vasenuigt avseende:

* ^!t^!;^oxl åt8ärd eaer gjort sig sky]ldig til1 någon försummelse som kan föranleda ersättningsslyldighet

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisBuigslagen eHer bolagsordningen.
№ttmailbeh'afiulderevI. sioDenavfdrsiIa8et ti" dispositioner av bolagets vinst eUer förlust, och därmed mitt

a, är att med rimUg grad av säkerhet bedöma om förslaget är foretdigfmedaldieboiagsi^gen.
Riinlig saketbet ar en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enlis
revisionssed i Svenge aBäd kommer att upptäAa ål^ärder eUer försumtndsCT som kan föranleda"
^rsättnulgsskyldl6hetmot bola8et-dler att eu föralag tffl dispositioner avbolagete™stener"förTust inte är

raea axuebotoEslaeeD.

fai^erh^T.tetemmJ_av ™tta^arfOT rwsion™ avföwaltnm6en fänns På Re™orsmspekäonens
webbp^aK: www.revisorsinspektionen.se/rensorasansvar. Denna beskrivnmg ar en del av revisionsberättelsen.
///

Fjugest^den 4 april 2018

/
1/1 /^

€^:,
// Hans Olsson

Auktoriserad revisor
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Lekmannarevisorernas granslmingsrapport enligt 10 kap
13 § aktiebolagslagen

GRANSKNINGSRAPPORT

Till årsstäininan i

Lekebergs Kommunala Holding AB
Org nr 556518-0498

Vi har granskat Lekebergs Kommunala Holding Akäebolags verksamhet för år
2017.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och
intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med
fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god
revisionssed! kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den
inriktning och pmfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning
och prövning. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och
en särskild granskningsredogörelse har upprättats.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för våra uttalanden nedan.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonoinisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtUl att bolagets
interna kontroll har varit tillräcklig.

Fjugestaden € mars 2018
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap
i3§ aktiebolagslagen

GRANSKNINGSRAPPORT

Till årsstäininan i

Lekebergsbostäder Aktiebolag

Org nr 556031-8791

Vi har granskat Lekebergsbostäder Aktiebolags verlcsamhet för år 2017.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gäUande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och
intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med
fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig gmnd för bedömning
och prövning. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och
en särskild granskningsredogörelse har upprättats.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för våra uttalanden nedan.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets
interna kontroll har varit tillräcldig.

Fjugesta den ^ mars 2018
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Lekniannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap
13 § aktiebolagslagen

GRANSKNINGSRAPPORT

Till årsstäniman i

Lekeberg Konununfastigheter AB
Org nr 556755-7680

Vi har granskat Lekeberg Kommunfastigheter ABs verksamhet för år 2017.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och
intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med
fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning
och prövning. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och
en särskild granskningsredogörelse har upprättats.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
gmnd för våra uttalanden nedan.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets
interna kontroll har varit tillräcklig.

Fjugesta den 5 mars 2018
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Lekinannarevisorernas gransknuigsrapport enligt 10 kap
13 § aktiebolagslagen

GRANSKNINGSRAPPORT

Till årsstäniinan i

Lekebergs Kommunala Holding AB
Org nr 556518-0493

Vi har granskat Lekebergs Kommunala Holding Aktiebolags verksamhet för år
2017.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och
intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med
fallmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning
och prövning. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och
en särskild granskningsredogörelse har upprättats.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för våra uttalanden nedan.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets
interna kontroll har varit tillräcklig.

Fjugesta den ^ mars 2018
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap
13 § aktiebolagslagen

GRANSKNINGSRAPPORT

Till årsstäinman i

Lekebergsbostäder Aktiebolag
Org nr 556031-8791

Vi har granskat Lekebergsbostäder Aktiebolags verksamhet för år 2017.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och
intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med
fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning
och prövning. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och
en särskild granskningsredogörelse har upprättats.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
gmnd för våra uttalanden nedan.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets
interna kontroll har varit tillräcklig.

Fjugesta den ^ mars 2018
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Gransknin sredo örelse lekinannarevision 201

Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse avseende Lekebergsbostäder AB och
Lekebergs Kommunfastigheter AB för verksamhetsåret 2017 presenteras i det följande.

Uppdragets omfattning
Lekmannarevisorns arbete regleras i Aktiebolagslagens il kap. Regelsystemet trädde i
kraft verksamhetsåret 1999.

Lekmannarevisorn skall granska om bolagens verksamhet sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om
bolagens interna kontroll är tillräcklig. Granskningen skall vara så ingående och
omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.

Lekmannarevisorn skall följa de anvisningar som meddelas av bolagsstämman, såvida de
inte strider mot lag, bolagsordning eller god sed.

Lekmannarevisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en granskaingsrapport till
bolagsstämman. Granskningsrapporten skall lämnas till bolagens styrelse senast tre
veckor före bolagsstämman.

Planering

Vår granskning har inriktats på informationsinsamling avseende de frågor som rör
lekmannarevisorns uppgifter och som bedöms vara av särskild vikt.

Äj-ets granskning har även inriktas mot att bolagen följer fastställda principer och regler,
såväl interna som externa.

Granskningsområden väljs utifrån bedömd väsentlighet och risk.

Vi har inte fått några särskilda granskningsanvisningar av bolagsstämman.
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Uppföljning och granskningsinriktning - Granskning av
ändaniål

Bolagsordningen

Under våren 2014 beslutade kommunfullmäktige oin nya bolagsordningar för samtliga
bolag och ändringen är registrerad hos bolagsverket under november 2014.

Ingen förändring har skett under 2017 och vi har vid vår granskning samt vid läsning av
styrelseprotokoll ej noterat några avsteg från bolagsordningarnas ramverk.

Bolagsordningarna är anpassade utifrån kommunallagens krav.

Ägardirektiv och företagspolicy

Vi har tidigare påpekat vikten av uppdaterade och relevanta ägardirektiv för bolagen i
syfte att bidra till en tydlighet i ägarstyrningen.

Under 2014 fastställde Kommunfullmäktige nya ägardirektiv för bolagen och
ägardirektiven har formellt antagits vid stämmor våren 2014.

Vår bedömning är att direktiven innehåller väsentliga delar samt instruktioner om när
och hur information etc. skall lämnas. Inga förändringar har skett under 2017.

En väsentlig del av rapporteringen sker genom VDs rapportering till holdingbolaget.

Det finns ett fastställt avkastningskrav om 5 % på eget kapital för LekbergsbostäderAB.
Under 2017 ger LEBO en avkastning på eget kapital om ca 22 % (2%). Något
avkastningskrav finns inte för Lekebergs Kommunfastigheter.

Huruvida avkastningskravet är affärsmässigt/tillräckligt, i förhållande tiU AllviUs krav på
att verksamheten skall bedrivas utifrån affärsmässiga principer, är svårbedömt.
Alternativa mått som kan anses mer relevanta för ett fastighetsbolag kan diskuteras,
exempelvis direktavkastning.

I ägardirektivet finns ingen definition eller förklaring för hur avkastningsmåttet ska
beräknas utan det har historiskt beräknats på årets resultat i förhållande till justerat eget
kapital. (Justerat eget kapital = eget kapital + (l - bolagsskatten) * obeskattade reserver).

Vi bedömer att ägardirektivet borde justeras och att en definition hur avkastningsmåttet
ska beräknas läggas in. Avkastningsmåttet bör beräknas utifrån resultat efter finansiella
poster istället för årets resultat.

I respektive ägardirektiv finns därutöver en paragraf som behandlar Målför bolagets
(LEBO) verksamhet:

"Bolagets övergripande verksamhetsmål ska harmoniera med kommunfullmäktiges övergripande
antagna mål.
Bolaget ska bryta ner målformuleringarna i konkreta, mätbara delmål och delge holdingbolaget
dessa."

LeBo har under 2016 och 2017 arbetat med att ta fram en affärsplan som harmoniserar
med kommunens affärsplan. Förslag till affärsplan togs fram i början av hösten och den
godkändes av styrelsen på styrelsemöte 2017-10-05.
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Även om målformuleringen inte formaliserats i enlighet med ägardirektivet så redovisar
bolagen i respektive årsredovisnings förvaltningsberättelse hur verksamheten utvecklats
under året. I LEBO kommenterats dessutom avkastningskravet.

Vidare har bolagen till kommunen lämnat redogörelse för verksamheternas utveclding
under 2017, se bilaga l.

Uppföljningar

Vi har följt styrelsens arbete genom läsning av styrelseprotokoll och möten med styrelser
och bolagsledning.

Vår bedömning är att den verksamhet som bedrivs ryms inom bolagsordningens föremål
och ändamål.

Var bedömning är att styrelserna jobbar aktivt samt att det i styrelseprotokoll går att
utläsa vilka beslut och uppföljningar som görs. Styrelsen erhåller löpande infoom:

Resultat och ställning

Finanshantering

Vakansgrad m. m.

Projekt

Energiförbmkning/Energibesparing

Underhållsåtgärder

m. m.

Jämför vidare vad som skrivs under målformuleringar enligt ägardirektivet ovan. Vid
styrelsemöten i december har beslut fattats om att upprätta nya affärsplaner.

Vi anser att detta är en prioriterad fråga för att ge styrelsen verktyg för strategiskt arbete,
planering och uppföljning. Vidare är detta en förutsättning för att kunna efterleva
ägardirektiven.

Koniinunallagen

Utifrån utförd granskning har vi ej funnit att bolagens verksamhet överskrider den
kommunala kompetensen, kommunallagen eller övriga kommunala principer enligt ovan.
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Granskning av verksainhetens ekononaiska resultat,
effektivitet och kvalitet

Kundtillfredsställelse och kvalitet

Bolaget, LEBO, följer kundtillfredsställelse bl.a. genom s.k. Nöjd Kund Index (NKI) vilket
används för fånga styrkor och svagheter samt för att jämföra mot andra kommunala bolag
i länet.

Under 2017 har ingen undersökning genomförts i bolagen utan undersökningen görs
enbart vartannat år.

Senast genomförda NKI-undersökning gjordes juni 2016 där resultatet från 2013 års
undersökning sattes i jämförelse mot 2016 års undersökning. Samtliga områden ligger på
en fortsatt hög nivå och är i enlighet med 2013, vilket visar på att man har fortsatt beaktat
de områden som fick svagare resultat i undersökningen från 2011. Resultatet av
undersökningen i stort får anses som god.

En undersökning genomfördes även i LEKO under 2016 men med dålig svarsfrekvens,
troligen på grund av felformulerade 6'ågor varför undersökningen inte ärjämförelsebar
och förkastades.

Nyckeltal/j äinförelsetal

Bolagen lämnar och har tillgång till SABOs nyckeltal.

Vidare jobbar bolagen sedan 2015 med resultaträkningar nedbrutna på fastighetsnivå.
Tanken är att dessa rapporter ska tas fram årligen i samband med bokslutsarbetet.

LEBOs rapport visar resultaträkning nedbruten på fastighetsnivå i syfte att på ett samlat
sätt kunna redogöra för olika fastigheters utveckling med varandra och mellan perioder. I
rapporterna framgår det bl.a. driftnetto, driftnetto i förhållande till bokförda värden
(direktavkastning) och kvadratmeterrelaterade nyckeltal.

Dessa typer av uppföljningar gör att bolagen kan benchmarka sina fastigheter såväl
internt som externt (jfr SABOS nyckeltal). Detta ger styrelse och ledning möjlighet att
tydligare identifiera fastigheters styrkor och svagheter och aktivt vidtaga riktade åtgärder.
Det ger även en möjlighet att följa effekter av genomförda åtgärder.

LEKOs rapport är på en mer översiktlig nivå. Vi rekommenderar att denna utvecklas i
linje med LEBOs rapport.

Budget och flerårsprognos

Vi har tagit del av kvartalsrapporter där även budgetjämförelse och prognos anges.

I likhet med föregående år är det dock svårt att se vilka kommentarer/diskussioner som
lämnas i samband med genomgång av dessa rapporter.

Under hösten 2017 har budget för 2018 antagits för respektive bolag.
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Proj ektredovisning

Bolagen har sedan tidigare en tangerande projektredovisning avseende
investeringsprojekt. Styrelsen får även löpande återkoppling med avseende på pågående
ärenden.

Vi har tidigare rekommenderat att rutinen stärks med avseende på att även innehålla
kostnads- och underhållsprojekt i syfte att skapa en bättre uppföljning och intern
kontroU.

Bolagen har sedan tidigare tagit fram en enkel projektrutin. Vi har tidigare framfört att
rutinen kan formaliseras/tydliggöras ytterligare med avseende på de punkter som
framgår nedan. Detta är en viktig fömtsättning för en eventuell framtida övergång till KS.

I syfte att uppnå en tydligare styrning av såväl investerings- som underhållsprojekt
rekommenderar vi att bolagen utvecklar en investerings-/projektrutin där väsentliga
frågeställningar behandlas. Det bör finnas dokumentation enligt nedan:

- Kalkyl/Budget

- Projektbeskrivning, bedömd färdig ställandetidpunkt, projektansvarig.

- Investeringsbeslut från behörig instans (styrelse).

- Löpande uppföljning mot budget.

- Färdigställanderapport med kommentarer kring eventuella budgetavvikelser,
aktiveringstidpunkt, m.m.

Ovanstående medför att styrelsen och ledning på ett tydligt sätt kan följa projektens
utveckling.

Internredovisning
Bolagens redovisning möjliggör detaljerad uppföljning på affärsområdes- och
fastighetsnivå.

Direkta intäkter och kostnader bokförs på respektive fastigheter. Gemensamma
kostnader fördelas mellan verksamhetsområden utifrån schabloner.

Ovanstående stärker den interna kontrollen och ger förutsättningar för styrelse och
ledning till ytterligare styrnings- och uppföljningsmöjligheter.

Granskning av intern kontroll

Hyresdebiteringsrutin
Vi har under året gått igenom bolagens hyresdebiteringsrutin. Härvid har vi ej gjort några
väsentliga iakttagelser.

Rutinen är så utformad att risken för fel med avseende på riktighet och fullständighet
begränsas genom flertalet avstämningar av hyresdebiteringen och inbetalningar.

Vår bedömning är även att den uppföljning som görs löpande mot budget etc. fångar ev
väsentliga avvikelser.
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I samband med bokslut har vi gjort avstämning mot bruttohyreslistor i syfte att
säkerställa fullständighet i intäktsmassan.

Inköp och attest

Vi har granskat bolagens leverantörsfakturahantering. Härvid är vår bedömning att
bolagens rutin är så utformad med avseende på attest, ansvarsfördelning, utanordning
etc. att risken för fel begränsas.

Bolagen har ett scanningsystem med elektronisk attest vilket reducerar risken för att "gå
runt" rutinerna.

I likhet med föregående år noterar vi dock att, under delar av året (främst i samband med
semestrar), har enskild person ansvar för hela kedjan från registrering till betalning.
Detta medför att det finns en risk att rutinen förbigås. I samband med dessa perioder bör
särskild uppföljning göras av VD.

Underhållsplan

Bolagen har underhållsmodul i fastighetssystemet Strifast för kartläggning och planering
av såväl inre som yttre underhåll.

Under 2013 påbörjade arbetet med att lägga upp underhåUsplan avseende det yttre
underhållet för LEKO och plan färdigställdes under 2014 samt att den har förbättrats
under 2016. UnderhåUsplanen för det ytb-e och inre underhållet finns i StriFast och det är
enbart mindre systemrelaterade detaljer kvar att uppdatera i systemet, exempelvis
prisuppgifter mm.

Planen ligger till grund för planeringen och bedöms ge goda möjligheter tiU ytterligare
förbättrad uppföljning och styrning.

Under året har en underhållsbudget och investeringsbudget för 2018 fastställts. Se bilaga
2.

Lönerutin

Sedan 2013 har bolagens löner hanterats i egen regi.

Vi har stickprovsvis kontrollerat att utbetalda löner överensstämmer med senaste
lönerevision.

Vidare har vi även stämt av brutto- och nettolönelista med utbetalningslista från bank.
Attest av utbetalningslista sker av VD.

Rutinen kring attest av tidrapporter har översiktligt granskats och bedöms
tillfredsställande.

Finanshantering

Bolagen har antagit en finanspolicy i syfte att få enhetliga riktlinjer och ramar för de
finansiella aktiviteter som uppkommer i samband med bl.a. upplåning,
likviditetshantering och skuldförvaltning. Styrelsen godkände finanspolicyn i december
2014 och den harmoniserar med kommunens finanspolicy.
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Under 2013 tecknade bolagen avtal med finansrådgivaren Entropi. Bolagen erhåller
därmed fortlöpande information om låneportföljens utveckling. Rapporten behandlar
bl. a. områden som:

Omvärldsanalys
Lånestruktur

Ränta och löptider
Räntebindning
Kapitalbindning
Värdering
Avstämning mot finanspolicy
Prognos av räntekostnader (3 år)
Känslighetsanalys m. m.

Finanspolicyn behandlar bl. a.:
Likviditet och betalningsberedskap
Kapitalanskaffhing/ränte- och likviditetsrisk i förfallosb-ukturen
Ränterisk i skuldportföljen
Placering av kapital/egna medel
Rapport och kontroll
Administrativa regler
Riskinstruktion
Räntederivat m. m.

Bolagen tecknade ett ramavtal för finansiella derivatinstrument med Swedbank under
2014 och respektive bolag, LEBO och LEKO, har ränteswapar om 100 Msek.

Bokföring och bokföringsinaterial

Vi har i samband med löpande granskning granskat bolagens bokföring med avseende på
BFL. Vår bedömning är att bolagens redovisning sköts på ett ändamålsenligt och tydligt
sätt vilket borgar för att man löpande skall kunna följa resultat och ställning.

Skatter och avgifter

Vi har stickprovsvis granskat bolagens skatter och avgifter. Vi noterar inga sena
inbetalningar av skatter har gjorts för LEBO eUer LEKO. Bolagen har tillfredsställande
rutiner gällande hanteringen av skatter och avgifter.

Vi har gått igenom bolagens rutiner rörande mervärdesskatt inom fastighetsområdet. Vår
bedömning är att bolagens rutiner reducerar risken för väsentliga fel. Då detta område är
särskilt komplext är det av stor vikt att fortlöpande uppdatera rutiner och följa
utvecklingen av regelverket.

Inga övriga noteringar har gjorts.

Styrelsens uppgifter och arbetsordning

Under året har styrelsens arbetsordning och VD-instruktion uppdaterats (170612).
Vi har även tagit del av dessa dokument och bedömer dem som ändamålsenliga.
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Efter förändringar i Aktiebolagslagen finns ej längre krav på dessa dokument. I
ägardirektiven ställs dock krav med hänvisning till AB L.

Vi anser att dessa dokument bör finnas även om det inte är ett krav enligt ABL.

IT-säkerhet
Servern finns hos kommunen som allt lagras i. Backup görs löpande, varje natt.

Vi har tillsammans med bolagen gått igenom behörigheterna i ekonomisystemet Briljant
och fastighetssystemet Sti-ifast.

Briljant - Vi kan konstatera att VD, ekonomichef, förvaltare och uthyrare har full
behörighet i Briljant medan övriga(husvärdar) har en begränsad behörighet, vilket i
princip innebär att de enbart kan attestera fakturor. I Briljant finns det bara tvä. olika
behörighetsnivåer och det är så systemet är konstruerat från leverantören när bolagen
köpte systemet.

StriFast -1 Strifast är det något mer begränsat och det är förvaltare som har full
behörighet som systemadministratör medan övriga (VD, ekonomichef, uthyrare och
husvärd) har mer begränsade behörighet. I systemet kan man till exempel välja vilka som
ska ha tillgång till serviceanmälan, hyra, underhåll osv. samt vilket behörighetsnivå de ska
ha, exempelvis enbart läsa, ej tillgänglig eller full behörighet.

En IT-säkerhetsinstruktion finns. Med hänsyn tagen till den snabba utvecklingen inom
IT-området rekommenderas att IT-säkerhetsinstruktionen uppdateras.

Som helhet har vi ej noterat några väsentliga brister eller risker inom IT-området.

Försäkringsskydd

Bolagen har använt Söderberg och Partner som försäkringsmäklare. Försäkring är
tecknad med If försäkring vilket är ett nytt försäkringsbolag för bolagen.

Uppdatering sker årligen tillsammans med mäklare. Försäkringsbrev är inhämtade och
omfattar:

Fullvärdesförsäkring för samtliga fastigheter
Ansvarsförsäkring
Företagsförsäkring.

LOU

Vår bedömning utifrån ovanstående är att bolagen har ett fullgott försäkringsskydd.

Bolagen köper och säljer tjänster mellan varandra utifrån avtal/överenskommelse.
För att upphandling ej skall vara aktuellt skall de s.k. tekalkriterierna vara uppfyllda.
Rättsläget är oldart men det är sannolikt att kriterierna är uppfyllda i detta fall.

Ramavtal för löpande servicearbeten som bl. a. byggnadsarbeten, ventilationsarbeten och
inre skötsel har upphandlats under 2017. Bolagen tar hjälp med upphandlingarna och
använder sig av en konsult, Anne-Christine Ehn hos Colligio, som tidigare har jobbat på
Husbyggnadsvaror HBV Förening. Vi har tagit del av tilldelningsbesluten inom samtliga
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områden och bedömer att bolagen har god hantering kring anbudsförfarandet och god
ordning gällande dokumenthanteringen.
Tidigare upphandlingar som genomfördes under 2016 har förlängts med ett år under
2017 och det gäller firämst avtal för löpande servicearbeten som el, målning, VS och mark,
vilket är i enlighet med avtalen.

Nyproduktion av bostäder/affärsmässiga principer
Lekebergsbostäder såsom allmännyttigt bostadsföretag skall bedriva verksamheten
enligt affärsinässiga principer.

"Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska verka som normala, långsiktiga aktörer på
bostads- och hyresmarknaderna. De kommunala bostadsaktiebolagen ska inte erhålla villkor som
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter, t.ex. kommunala garantier utan
att marknadsmässig avgift tas ut eller avstående från marknadsmässiga
avkastningskrav..." Prop. 2009/10:185 s. 85, författningskommentaren.

Syftet med att ställa krav på affärsmässiga principer och att göra undantag från
självkostnadsprincipen är att det ska råda konkurrensneutralitet mellan kommunala
allmännyttiga bostadsaktiebolag och andra aktörer på bostadshyresmarlmaden.
Som en del av kravet på affärsmässiga principer ska ägaren ställa marknadsmässiga
avkastningskrav.
Det centrala perspektivet för ett affärsmässigt företag är företagets bästa.
Det är viktigt att företaget har ett ordentligt underlag och dokumentation för att visa att
det i sammanhanget inte förekommer någon form av otillåtet statsstöd och även varför en viss
åtgärd anses affärsmässig. Detta gäller för investeringar och åtgärder i den löpande driften.
Relationerna mellan kommunen och dess bostadsföretag måste vara affärsmässiga och
deras ekonomier hållas åtskilda.

Vi uppmuntrar bolaget att även fortsättningsvis beakta ovanstående krav i samband med
diskussioner och beslut om nyproduktion etc.
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Saniinanfattande bedöinning

De sammanfattande synpunkterna för 2017 är att vi inte har någon anledning till
anmärkning mot huruvida bolagens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Vi har inte heller någon synpunkt på bolagens agerande i förhållande till det kommunala
ändamålet med verksamheten.

Vi avlämnar därför granskningsrapporter utan anmärkningar.

Fjugesta den 5 mars 2018

</^^^^t
Tord Johansson
Lekmannarevisor

Bo imseU
Lekmannarevisor

^y & —
Tommy Gustafsson
Lekmannar evisor

Åsa Ek
Lekmannarevisor

(JD^W^ Nl-
Birgitta Hulfm
Lekmannarevisor

Kim Gustafsson
Biträde
PwC
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Tjänsteskrivelse 2018-03-27 1 (1)

Dnr: KS 18-402

   

Tjänsteskrivelse – Årsredovisning 2017 för kommunens 
helägda bolag och direktiv till ombud

Ärendebeskrivning
Styrelserna för Lekebergs kommunala holding AB, Lekebergsbostäder AB och 
Lekebergs kommunfastigheter AB har inkommit med årsredovisningar för 
kommunens bolag 2017 och kommer ha bolagstämmor 23 maj 2018.

Ombuden behöver till stämmorna få direktiv från kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1.ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämmorna att fastställa resultat- och 
balansräkning, godkänna styrelsernas förslag till disposition av årets resultat samt
2.beviljar styrelserna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef
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LEKEBERGS
KO V UN

2018-03-27 1(8)

Protokoll

Protokoll Styrelsemöte för Holdingbolaget AB

Plats: Kommunhuset Fjugesta, sammanträdesrum Multen

Tid: 09.30-10.00

Närvarande:

Wendla Thorstensson, ordförande

Håkan Söderman, ledamot

Astrid Söderquist, ledamot
Ewonne Granberg, ledamot
Martin Willén, VD

Övriga:

Sören Skårsjö
Ingrid Falk
Gustav Olofsons

Wendla Thorstensson, Ordförand

Ewonne Granberg, Juster
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Protokoll

2(83

Innehållsförteckning
l Mötets öppnade 3

2 Val av justerare 4

3 Godkännande av dagordning 5

4 Godkännande av bokslut för Lekebergs kommuns kommunala Holdingbolag AB 6

5 Organisationsöversyn 7

6 Information om bolagsstämma 8
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l Mötets öppnade
Ordföranden öppnar mötet

2018-03-27 3C8)

Protokoll
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LEKEBERGS
KO UN

2018-03-27 4C8)

Protokoll

2 Val av justerare
Styrelsen väljer Ewonne Granberg till justerare
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LEKEBERGS
KO UN

2018-03-27 5C8)

Protokoll

3 Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen med tillägg av punkt 5 och 6
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Protokoll

4 Godkännande av bokslut för Lekebergs kommuns
kommunala Holdingbolag AB

Styrelsen godkänner bokslutet
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Protokoll

5 Organisationsöversyn
Styrelsen beslutar att ge uppdrag till VD Martin Willén att i samråd med styrelsens ordförande
se över organisering av Holdingbolaget, LEBO och LEKO och ta fram olika alternativ på hur
dessa bolag ska vara organiserade.
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Protokoll

6 Information om bolagsstämma
Information:

Bolagsstämma för LEBO, LEKO och Holdingbolaget kommer äga rum 23 maj kl 16. 00.

VD Martin Willén ansvarar för att fullmäktiges ledamöter bjuds in till stämman.
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Lekebergs Kommunala Holding AB
Org nr 556518-0493

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2
- resultaträkning 4
- balansräkning 5
- noter 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 kommundirektör Tomas Andersson (fram till och med 31/3) och 
kommundirektör Martin Willén (från och med 1/4) 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 2017 med plan för 2018-2019.
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 2017 har ett styrelsemöten hållits och ett informationsmöte till vilket samtliga ledamöter i 
kommunfullmäktige bjudits in. Dessutom har bolagets VD och LEBO/LEKO:s VD regelbundet 
träffats i syfte att stämma av pågående och framtida projekt.

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 2017 uppgår till 612 kkr. och har erlagts till 
kommunen. Avkastning på eget kapital per 2017-12-31 är 22 (2) procent. Avkastningskravet på eget 
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kapital har därmed uppnåtts.

Flerårsöversikt

2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning tkr 0 0 0 0
Resultat efter finansiella poster tkr 0 0 0 0
Soliditet  % 61,2 61,2 61,2 61,2

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 6 087 100 14 647 480
Resultatdisposition enligt årsstämman
Balanseras i ny räkning 100 -100 -
Årets resultat 100 100

Belopp vid årets utgång 100 000 14 541 293 6 187 100 14 647 580

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 14 547 480
Årets resultat 100

Totalt 14 547 580

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen
disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning 14 547 580

Totalt 14 547 580
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Resultaträkning Not 2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 2
Övriga rörelseintäkter 13 250 12 500

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 13 250 12 500

Rörelsekostnader 3
Övriga externa kostnader -13 150 -12 400

Summa rörelsekostnader -13 150 -12 400

Rörelseresultat 100 100

Resultat efter finansiella poster 100 100

Resultat före skatt 100 100

Årets resultat 100 100
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Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31

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 2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

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 14 547 480 14 547 380
Årets resultat 100 100

Summa fritt eget kapital 5 14 547 580 14 547 480

Summa eget kapital 14 647 580 14 647 480

Långfristiga skulder 6
Övriga skulder till kreditinstitut 8 400 000 8 400 000

Summa långfristiga skulder 8 400 000 8 400 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 876 713 876 813
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 000 17 000

Summa kortfristiga skulder 893 713 893 813

Summa eget kapital och skulder 23 941 293 23 941 293
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 
Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Försäljning till koncernföretag

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

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

2017-12-31 2016-12-31

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 14 248 980 3 762 892
Lekebergs Kommunfastigheter AB 556755-7680 Lekeberg 22 241 340 606 086

Summa 36 490 320 4 368 978

Namn
Antal

andelar
Kapital-
andel %

Rösträtts-
andel %

Bokfört värde
17-12-31

Bokfört värde
16-12-31

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 Orealiserade Internvinster

Inga orealiserade internvinster på transaktioner mellan företagen i den koncern där företaget är 
moderföretag finns på balansdagen.

Not 6 Långfristiga skulder

2017-12-31 2016-12-31

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 2018-05-09 för fastställelse.

Fjugesta 2018-03-15

Jette Bergström Ewonne Granberg

Håkan Söderman Astrid Söderquist 

Wendla  Thorstensson Martin Willén
Ordförande Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats ______-___-___.

Hans Olsson
Auktoriserad revisor
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Protokoll 2018-04-03

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

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §62

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-04-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-04-03

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-04-03

Justerare signatur

§62 - Årsredovisning 2017 för kommunens helägda bolag och 
direktiv till ombud (KS 18-402)
Ärendebeskrivning
Styrelserna för Lekebergs kommunala holding AB, Lekebergsbostäder AB och Lekebergs 
kommunfastigheter AB har inkommit med årsredovisningar för kommunens bolag 2017 och 
kommer ha bolagstämmor 23 maj 2018.

Ombuden behöver till stämmorna få direktiv från kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1.ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämmorna att fastställa resultat- och 
balansräkning, godkänna styrelsernas förslag till disposition av årets resultat samt
2.beviljar styrelserna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-402-1)
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Protokoll 2018-04-10

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-16:25 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Caroline Pellrud (Politisk lärling)

Protokollet innehåller paragraferna §80

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Gerry Milton

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Kjell Edlund (S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Ewonne 
Granberg (S)
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Protokoll 2018-04-10

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-04-10

Datum för överklagan 2018-04-12 till och med 2018-05-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-04-10

Justerare signatur

§80 - Årsredovisning 2017 för kommunens helägda bolag och 
direktiv till ombud (KS 18-402)
Ärendebeskrivning
Styrelserna för Lekebergs kommunala holding AB, Lekebergsbostäder AB och Lekebergs 
kommunfastigheter AB har inkommit med årsredovisningar för kommunens bolag 2017 och 
kommer ha bolagstämmor 23 maj 2018.

Ombuden behöver till stämmorna få direktiv från kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämmorna att fastställa resultat- och 
balansräkning, godkänna styrelsernas förslag till disposition av årets resultat samt

2. beviljar styrelserna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-402-1)
 §62 KSAU Årsredovisning 2017 för kommunens helägda bolag och direktiv till ombud - (KS 

18-402-2)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-402-3)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-402-4)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-402-5)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-402-6)
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Gransknin sredo örelse lekinannarevision 201

Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse avseende Lekebergsbostäder AB och
Lekebergs Kommunfastigheter AB för verksamhetsåret 2017 presenteras i det följande.

Uppdragets oinfattning
Lekmannarevisorns arbete regleras i Aktiebolagslagens il kap. Regelsystemet trädde i
kraft verksamhetsåret 1999.

Lekmannarevisorn skall granska om bolagens verksamhet sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om
bolagens interna kontroll är tUlräcldig. Granskningen skall vara så ingående och
omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.

Lefonannarevisorn skall följa de anvisningar som meddelas av bolagsstämman, såvida de
inte strider mot lag, bolagsordning eller god sed.

Lekmannarevisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en granskningsrapport till
bolagsstämman. Granskaingsrapporten skall lämnas till bolagens styrelse senast tre
veckor före bolagsstämman.

Planering

Vår granskning har inriktats på informationsinsamling avseende de frågor som rör
lekmannarevisorns uppgifter och som bedöms vara av särskild vikt.

Årets granskning har även inriktas mot att bolagen följer fastställda principer och regler,
såväl interna som externa.

Granskningsområden väljs utifrån bedömd väsentlighet och risk.

Vi har inte fått några särskilda granskningsanvisningar av bolagsstämman.
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Uppföljning och granskningsinriktning - Granskning av
ändainål

Bolagsordningen

Under våren 2014 beslutade kommunfullmäktige om nya bolagsordningar för samtliga
bolag och ändringen är registrerad hos bolagsverket under november 2014.

Ingen förändring har skett under 2017 och vi har vid vår granskning samt vid läsning av
styrelseprotokoll ej noterat några avsteg från bolagsordningarnas ramverk.

Bolagsordningarna är anpassade utifrån kommunallagens krav.

Ägardirektiv och företagspolicy

Vi har tidigare påpekat vikten av uppdaterade och relevanta ägardirektiv för bolagen i
syfte att bidra till en tydlighet i ägarstyrningen.

Under 2014 fastställde Kommunfullmäktige nya ägardirektiv för bolagen och
ägardirektiven har formellt antagits vid stämmor våren 2014.

Vår bedömning är att direktiven innehåller väsentliga delar samt instruktioner om när
och hur information etc. skall lämnas. Inga förändringar har skett under 2017.

En väsenäig del av rapporteringen sker genom VDs rapportering till holdingbolaget.

Det finns ett fastställt avkastningskrav om 5 % på eget kapital för Lekbergsbostäder AB.
Under 2017 ger LEBO en avkastning på eget kapital om ca 22 % (2%). Något
avkastningskrav finns inte för Lekebergs Kommunfastigheter.

Huruvida avkastningskravet är affärsmässigt/tillräcldigt, i förhållande till Allvills krav på
att verksamheten skall bedrivas utifrån affärsmässiga principer, är svårbedömt.
Alternativa mått som kan anses mer relevanta för ett fastighetsbolag kan diskuteras,
exempelvis direktavkastiiing.

I ägardirektivet finns ingen definition eller förklaring för hur avkastningsmåttet ska
beräknas utan det har historiskt beräknats på årets resultat i förhållande till justerat eget
kapital. (Justerat eget kapital = eget kapital + (l - bolagsskatten) * obeskattade reserver).

Vi bedömer att ägardirektivet borde justeras och att en definition hur avkastningsmåttet
ska beräknas läggas in. Avkastningsmåttet bör beräknas utifrån resultat efter finansiella
poster istället för årets resultat.

I respektive ägardirektiv finns därutöver en paragraf som behandlar Målför bolagets
(LEBO) verksamhet:

"Bolagets övergripande verksamhetsmål ska harmoniera med kommunfullmäktiges övergripande
antagna mål.
Bolaget ska bryta ner målformuleringarna i konh-eta, mätbara delmål och delge holdingbolaget
dessa."

LeBo har under 2016 och 2017 arbetat med att ta fram en affärsplan som harmoniserar
med kommunens ajEfärsplan. Förslag till affärsplan togs fram i början av hösten och den
godkändes av styrelsen på styrelsemöte 2017-10-05.
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Även om målformuleringen inte formaliserats i enlighet med ägardirektivet så redovisar
bolagen i respektive årsredovisnings förvaltningsberättelse hur verksamheten utvecklats
under året. I LEBO kommenterats dessutom avkastningskravet.

Vidare har bolagen till kommunen lämnat redogörelse för verksamheternas utveckling
under 2017, se bilaga l.

Uppföljningar

Vi har följt styrelsens arbete genom läsning av styrelseprotokoll och möten med styrelser
och bolagsledning.

Vår bedömning är att den verksamhet som bedrivs ryms inom bolagsordningens föremål
och ändamål.

Vår bedömning är att styrelserna jobbar aktivt samt att det i styrelseprotokoll går att
utläsa vilka beslut och uppföljningar som görs. Styrelsen erhåUer löpande info om:

Resultat och ställning

Finanshantering

Vakansgrad m. m.

Projekt

Energiförbrukning/Energibesparing

Underhållsåtgärder

m. m.

Jämför vidare vad som skrivs under målformuleringar enligt ägardirektivet ovan. Vid
styrelsemöten i december har beslut fattats om att upprätta nya affärsplaner.

Vi anser att detta är en prioriterad fråga för att ge styrelsen verktyg för strategiskt arbete,
planering och uppföljning. Vidare är detta en förutsättning för att kunna efterleva
ägardirektiven.

Koininunallagen

Utifrån utförd granskning har vi ej funnit att bolagens verksamhet överskrider den
kommunala kompetensen, kommunallagen eller övriga kommunala principer enligt ovan.
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Granskning av verksanihetens ekonoiniska resultat,
effektivitet och kvalitet

Kundtillfredsställelse och kvalitet

Bolaget, LEBO, följer kundtillfredsställelse bl.a. genom s.k. Nöjd Kund Index (NKI) vilket
används för fånga styrkor och svagheter samt för att jämföra mot andra kommunala bolag
i länet.

Under 2017 har ingen undersökning genomförts i bolagen utan undersökningen görs
enbart vartannat år.

Senast genomförda NKI-undersökning gjordes juni 2016 där resultatet från 2013 års
undersökning sattes i jämförelse mot 2016 års undersökning. Samtliga områden ligger på
en fortsatt hög nivå och är i enlighet med 2013, vilket visar på att man har fortsatt beaktat
de områden som fick svagare resultat i undersökningen från 2011. Resultatet av
undersökningen i stort får anses som god.

En undersökning genomfördes även i LEKO under 2016 men med dålig svarsfrekvens,
troligen på grund av felformulerade frågor varför undersökningen inte ärjämförelsebar
och förkastades.

Nyckeltal/jäinförelsetal

Bolagen lämnar och har tillgång till SABOs nyckeltal.

Vidare jobbar bolagen sedan 2015 med resultaträkningar nedbrutna på fastighetsnivå.
Tanken är att dessa rapporter ska tas fram årligen i samband med bokslutsarbetet.

LEBOs rapport visar resultaträkning nedbruten på fastighetsnivå i syfte att på ett samlat
sätt kunna redogöra för olika fastigheters utveckling med varandra och mellan perioder. I
rapporterna framgår det bl.a. driftnetto, driftnetto i förhållande till bokförda värden
(direktavkastning) och kvadratmeterrelaterade nyckeltal.

Dessa typer av uppföljningar gör att bolagen kan benchmarka sina fastigheter såväl
internt som externt (jfr SABOS nyckeltal). Detta ger styrelse och ledning möjlighet att
tydligare identifiera fastigheters styrkor och svagheter och aktivt vidtaga riktade åtgärder.
Det ger även en möjlighet att följa effekter av genomförda åtgärder.

LEKOs rapport är på en mer översikUig nivå. Vi rekommenderar att denna utvecklas i
linje med LEBOs rapport.

Budget och flerårsprognos
Vi har tagit del av kvartalsrapporter där även budgetjämförelse och prognos anges.

I likhet med föregående år är det dock svårt att se vilka kommentarer/diskussioner som
lämnas i samband med genomgång av dessa rapporter.

Under hösten 2017 har budget för 2018 antagits för respektive bolag.

4 av 10 Sida 274 av 393



Proj ektredovisning

Bolagen har sedan tidigare en fungerande projektredovisning avseende
investeringsprojekt. Styrelsen får även löpande återkoppling med avseende på pågående
ärenden.

Vi har tidigare rekommenderat att rutinen stärlcs med avseende på att även innehålla
kostnads- och underhållsprojekt i syfte att skapa en bättre uppföljning och intern
kontroll.

Bolagen har sedan tidigare tagit fram en enkel projektrutin. Vi har tidigare framfört att
rutinen kan formaliseras/tydliggöras ytterligare med avseende på de punkter som
framgår nedan. Detta är en viktig förutsättning för en eventuell framtida övergång till KS.

I syfte att uppnå en tydligare styrning av såväl investerings- som underhållsprojekt
rekommenderar vi att bolagen utvecklar en mvesterings-/projektrutin där väsentliga
frågeställningar behandlas. Det bör finnas dokumentation enligt nedan:

- Kalkyl/Budget

- Projektbeskrivning, bedömd färdig ställandetidpunkt, projektansvarig.

- Investeringsbeslut från behörig instans (styrelse).

- Löpande uppföljning mot budget.

- Färdigställanderapport med kommentarer kring eventuella budgetavvikelser,
aktivering stidpunkt, m. m.

Ovanstående medför att styrelsen och ledning på ett tydligt sätt kanfölja projektens
utveckling.

Internredovisning

Bolagens redovisning möjliggör detaljerad uppföljning på affärsområdes- och
fastighetsnivå.

Direkta intäkter och kostnader bokförs på respektive fastigheter. Gemensamma
kostnader fördelas mellan verksamhetsområden utifrån schabloner.

Ovanstående stärker den interna kontrollen och ger förutsättningar för styrelse och
ledning till ytterligare styrnings- och uppföljningsmöjligheter.

Granskning av intern kontroll

Hyresdebiteringsrutin

Vi har under året gått igenom bolagens hyresdebiteringsrutm. Härvid har vi ej gjort några
väsentliga iakttagelser.

Rutinen är så utformad att risken för fel med avseende på riktighet och fullständighet
begränsas genom flertalet avstämningar av hyresdebiteringen ocli inbetalningar.

Vår bedömning är även att den uppföljning som görs löpande mot budget etc. fångar ev.
väsentliga avvikelser.
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I samband med bokslut har vi gjort avstämning mot bruttohyreslistor i syfte att
säkerställa fullständighet i intäktsmassan.

Inköp och attest

Vi har granskat bolagens leverantörsfakturahantering. Härvid är vår bedömning att
bolagens rutin är så utformad med avseende på attest, ansvarsfördelning, utanordning
etc. att risken för fel begränsas.

Bolagen har ett scanningsystem ined elektronisk attest vilket reducerar risken för att gå
runt" rutinerna.

I likhet med föregående år noterar vi dock att, under delar av året (främst i samband med
semestrar), har enskild person ansvar för hela kedjan från registrering till betalning.
Detta medför att det finns en risk att rutinen förbigås. I samband med dessa perioder bör
särskild uppföljning göras av VD.

Underhållsplan

Bolagen har underhållsmodul i fastighetssystemet Strifast för kartläggning och planering
av såväl inre som yttre underhåll.

Under 2013 påbörjade arbetet med att lägga upp underhållsplan avseende det yttre
underhållet för LEKO och plan färdigställdes under 2014 samt att den har förbättrats
under 2016. Underhållsplanen för det yttre och inre underhållet finns i StriFast och det är
enbart mindre systemrelaterade detaljer kvar att uppdatera i systemet, exempelvis
prisuppgifter mm.

Planen ligger till grund för planeringen och bedöms ge goda möjligheter till ytterligare
förbättrad uppföljning och styrning.

Under året har en underhållsbudget och investeringsbudget för 2018 fastställts. Se bilaga
2.

Lönerutin

Sedan 2013 har bolagens löner hanterats i egen regi.

Vi har stickprovsvis kontrollerat att utbetalda löner överensstämmer med senaste
lönerevision.

Vidare har vi även stämt av brutto- och nettolönelista med utbetalningslista från bank.
Attest avutbetalningslista sker av VD.

Rutinen kring attest av tidrapporter har översikdigt granskats och bedöms
tillfredsställande.

Finanshantering

Bolagen har antagit en finanspolicy i syfte att få enhetliga riktlinjer och ramar för de
finansiella aktiviteter som uppkommer i samband med bl. a. upplåning,
likviditetshantering och skuldförvaltning. Styrelsen godkände finanspolic^ i december
2014 och den harmoniserar med kommunens finanspolicy.
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Under 2013 tecknade bolagen avtal med finansrådgivaren Entropi. Bolagen erhåller
därmed fortlöpande information om låneportföljens utveckling. Rapporten behandlar
bl. a. områden som:

Omvärldsanalys
Lånestruktur

Ränta och löptider
Räntebindning
Kapitalbindning
Värdering
Avstämning mot finanspolicy
Prognos av räntekostnader (3 år)
Känslighetsanalys m. m.

Finanspolicya behandlar bl. a.;
Likviditet och betalningsberedskap
Kapitalanskaffhing/ränte- och likviditetsrisk i förfallostrukturen
Ränterisk i skuldportföljen
Placering av kapital/egna medel
Rapport och kontroll
Administrativa regler
Riskinstruktion
Räntederivat m.m.

Bolagen tecknade ett ramavtal för finansiella derivatinstrument med Swedbank under
2014 och respektive bolag, LEBO och LEKO, har ränteswapar om 100 Msek.

Bokföring och bokföringsmaterial

Vi har i samband med löpande granskning granskat bolagens bokföring med avseende på
BFL. Vår bedömning är att bolagens redovisning sköts på ett ändamålsenligt och tydligt
sätt vilket borgar för att man löpande skall kunna följa resultat och ställning.

Skatter och avgifter

Vi har stickprovsvis granskat bolagens skatter och avgifter. Vi noterar inga sena
inbetalningar av skatter har gjorts för LEBO eller LEKO. Bolagen har tillfredsställande
rutiner gällande hanteringen av skatter och avgifter.

Vi har gått igenom bolagens rutiner rörande mervärdesskatt inom fastighetsområdet. Vår
bedömning är att bolagens rutiner reducerar risken för väsentliga fel. Då detta område är
särskilt komplext är det av stor vikt att fortlöpande uppdatera rutiner och följa
utvecklingen av regelverket.

Inga övriga noteringar har gjorts.

Styrelsens uppgifter och arbetsordning
Under året har styrelsens arbetsordning och VD-instruktion uppdaterats (170612).
Vi har även tagit del av dessa dokument och bedömer dem som ändamålsenliga.
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Efter förändringar i Aktiebolagslagen finns ej längre krav på dessa dokument. I
ägardirektiven ställs dock krav med hänvisning till ABL.

Vi anser att dessa dokument bör finnas även om det inte är ett krav enligt ABL.

IT-säkerhet
Servern finns hos kommunen som allt lagras i. Backup görs löpande, varje natt.

Vi har tillsammans med bolagen gått igenom behörigheterna i ekonomisystemet Briljant
och fastighetssystemet Strifast.

Briljant - Vi kan konstatera att VD, ekonomichef, förvaltare och uthyrare har full
behörighet i Briljant medan övrigaChusvärdar) har en begränsad behörighet, vilket i
princip innebär att de enbart kan attestera fakturor. I Briljant finns det bara två olika
behörighetsnivåer och det är så systemet är konstruerat från leverantören när bolagen
köpte systemet.

StriFast -1 Strifast är det något mer begränsat och det är förvaltare som har full
behörighet som systemadministratör medan övriga (VT>, ekonomichef, uthyrare och
husvärd) har mer begränsade behörighet. I systemet kan man till exempel välja vilka som
ska ha tillgång till servlceanmälan, hyra, underhåll osv. samt vilket behörighetsnivå de ska
ha, exempelvis enbart läsa, ej tillgänglig eller full behörighet.

En IT-säkerhetsinstruktion finns. Med hänsyn tagen till den snabba utvecldingen inom
IT-området rekommenderas att IT-säkerhetsinstruktionen uppdateras.

Som helhet har vi ej noterat några väsentliga brister eller risker inom IT-området.

Försäkringsslydd

Bolagen har använt Söderberg och Partner som försäkringsmäldare. Försäkring är
tecknad med If försäkring vilket är ett nytt försäkringsbolag för bolagen.

Uppdatering sker årligen tillsammans med mäklare. Försäkringsbrev är inhämtade och
omfattar:

Fullvärdesförsäkring för samtliga fastigheter
Ansvarsförsäkring
Företagsförsäkring.

LOU

Vår bedömning utifrån ovanstående är att bolagen har ett fullgott försäkringsskydd.

Bolagen köper och säljer tjänster mellan varandra utifrån avtal/överenskommelse.
För att upphandling ej skall vara aktuellt skall de s.k. tekalkriterierna vara uppfyllda.
Rättsläget är oklart men det är sannolikt att kriterierna är uppfyllda i detta fall.

Ramavtal för löpande servicearbeten som bl. a. byggnadsarbeten, ventilationsarbeten och
inre skötsel har upphandlats under 2017. Bolagen tar hjälp med upphandlingarna och
använder sig av en konsult, Anne-Christine Ehn hos Colligio, som tidigare har jobbat på
Husbyggnadsvaror HBV Förening. Vi har tagit del av tilldelningsbesluten inom samtliga

8 av 10
Sida 278 av 393



områden och bedömer att bolagen har god hantering kring anbudsförfarandet och god
ordning gällande dokumenthanteringen.
Tidigare upphandlingar som genomfördes under 2016 har förlängts med ett år under
2017 och det gäller främst avtal för löpande servicearbeten som el, målning, VS och mark,
vilket är i enlighet med avtalen.

Nyproduktion av bostäder/affärsniässiga principer
Lekebergsbostäder såsom allmännyttigt bostadsföretag skall bedriva verksamheten
enligt affärsinässiga principer.

Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska verka som normala, långsiktiga aktörer på
bostads- och hyresmarknaderna. De kommunala bostadsaktiebolagen ska inte erhålla villkor som
gynnar dem ekonomiskt iförhållande till privata konkurrenter, t. ex. kommunala garantier utan
att marknadsmässig avgift tas ut eller avstående från marknadsmässiga
avkastningskrav... " Prop. 2009/10:185 s. 85, författningskommentaren.

Syftet med att ställa krav på affärsmässiga principer och att göra undantag från
självkostnadsprincipen är att det ska råda konkurrensneutralitet mellan kommunala
allmännyttiga bostadsaktiebolag och andra aktörer på bostadshyresmarknaden.
Som en del av kravet på affärsmässiga principer ska ägaren ställa marknadsmässiga
avkastningskrav.
Det centrala perspektivet för ett affärsmässigt företag är företagets bästa.
Det är viktigt att företaget har ett ordentligt underlag och dokumentation för att visa att
det i sammanhanget inte förekommer någon form av otillåtet statsstöd och även varför en viss
åtgärd anses affärsmässig. Detta gäller för investeringar och åtgärder i den löpande driften.
Relationerna mellan kommunen och dess bostadsföretag måste vara affärsmässiga och
deras ekonomier hållas åtskilda.

Vi uppmuntrar bolaget att även fortsättningsvis beakta ovanstående krav i samband med
diskussioner och beslut om nyproduktion etc.
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Saninianfattande bedöinning
De sammanfattande synpunkterna för 2017 är att vi inte har någon anledning till
anmärkning mot huruvida bolagens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Vi har inte heller någon synpunkt på bolagens agerande i förhållande till det kommunala
ändamålet med verksamheten.

Vi avlämnar därför granskningsrapporter utan anmärkningar.

Fjugesta den 5 mars 2018

</^^^^-i
Tord Johansson
Lekmannarevisor

Åsa Ek
Lekmannarevisor

;

Bo imsell
Lekmannarevisor

^y ̂ — —
Tommy Gustafsson
Lekmannarevisor

rf^w^ %^
HuffinBirgitta Huffin

Lekmannarevisor

Kim Gustafsson
Biträde
PwC
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Tjänsteskrivelse 2018-03-27 1 (2)

Dnr: KS 18-250

   

Tjänsteskrivelse - Bolagsordning, aktieägaravtal och 
ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings 
AB

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Lekeberg beslutade den 25 september 2017 att ingå som 
delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB). Kommunfullmäktige antog 
då bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för KSFAB. 

KSFAB har nu inkommit med förslag till förändringar av bolagsordning, aktieägaravtal 
och ägardirektiv. De dokument som kommunfullmäktige antog när Lekebergs 
kommun gick med i KSFAB i september var framtaget under år 2005 med enklare 
uppdatering år 2012. Dokumenten behöver därför en modernisering av språket och 
ändring av vissa lagrum på grund av lagändringar. Andra ändringar i dokumenten 
initierades på KSFAB:s bolagsstämma under 2017, då medlemmarna efterfrågade fler 
hänvisningar till kommunallagen medlemmarna önskade även att det samlade 
dokumentet med bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv istället skulle delas i 
tre separata dokument. 

1 Bakgrund
1 januari 2008 bildade 24 kommuner ett gemensamt ägt försäkringsbolag, Förenade 
Småkommuners Försäkrings (FSF) Aktiebolag. Motivet var att de mindre 
kommunerna under en längre tid mött växande problem på en försäkringsmarknad 
med allt högre premier och sämre övriga villkor. Genom en låg skadefrekvens och ett 
aktivt skadeförebyggande arbete var målsättningen att på återföräkringsmarknaden 
uppnå långsiktigt fördelaktiga försäkringslösningar för deltagande kommuner. 
Årsstämman för Förenade Småkommuners Försäkrings AB har den 20 juni 2017 
beslutat att påbörja avvecklingen av bolaget.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB), som är ett s.k. captive, startade sin 
verksamhet 2005. Bolaget är ett helägt kommunalt bolag som ägs idag av 52 
kommuner i framför allt Skåne, Småland, Halland och Blekinge. Kretsen av möjliga 
delägare är hela Götaland. Efter särskilt beslut hos KSFAB erbjudas kommuner inom 
nuvarande FSF delägarskap i KSFAB.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 
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Från: Harmen Rebel <harmen.rebel@Lekeberg.se>
Till: platina ks <platina.ks@lekeberg.se>
Ärende: VB: Bolagsordn ägaravtal direktiv - KSFAB
Datum: 2018-02-19 10:03:00

Hej,

Kan du registrera detta i Platina?

Samt lägga till det som ett ärende till TB på torsdag?

Med vänlig hälsning

Harmen Rebel
Säkerhetsstrateg
Administrativa avdelningen
Kommunstyrelsen

0585-48 203 (dir)
harmen.rebel@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 81 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se

Från: Ingrid Andersson [mailto:ingrid.andersson@ksfab.se]
Skickat: den 19 februari 2018 09:28
Till: Ingrid Andersson <ingrid.andersson@ksfab.se>
Ämne: Bolagsordn ägaravtal direktiv - KSFAB

Härmed bifogas nu gällande styrdokument (tre dokument i ett) som en jämförelse med de
tre uppdaterade som ligger som förslag till nya styrdokument.
Vi påminner också om att frågan om de tre uppdaterade nya dokumenten bör godkännas av
respektive fullmäktige. Som synes är inte listan över aktuella aktieägare komplett (saknas de
17 nya kommunerna som blev delägare per 180101) men den listan kommer att
kompletteras och sändas ut senare så snart vi har klart all formalia med Bolagsverket.
Observera att datumet i ägaravtalet § 14 ska samstämma med datum för årsstämman om
dokumenten godkänns.

Med vänlig hälsning,
Mats Ekbäck
VD

genom

Ingrid Andersson
vd-assistent/administratör
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1, 4:e vån, 211 22 Malmö
tel 040-611 24 53
Epost: ingrid.andersson@ksfab.se
Hemsida: www.ksfab.se
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1.  Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
(fastställd av årsstämma den 5 maj 2011) styrelse uppdat 
150901/160913/170905 
 
 
§ 1 Firma 

 Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB.  
 
 
§ 2 Styrelsens säte 

 Styrelsen skall ha sitt säte i Lund. 
 
 
§ 3 Mål och verksamhet 

Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett välanpassat försäkringsskydd. 
 
Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de bolag som 
helt eller delvis ägs av de kommuner som ingår som ägare. Samma gäller för 
stiftelser vars styrelser ägarna helt eller delvis utser. 
 
Bolaget skall tillföra de försäkrade ökad kompetens inom försäkringsområdet 
och vara en resurs inom försäkringsfrågor. 
 
Bolaget har till föremål att, inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
med begränsning till ägarnas egna risker och egna anställda, meddela 
försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser och grupper: 
 
Direkt försäkring 
Grupp e)  Försäkring mot brand och annan skada på egendom 
Försäkringsklass 6 Fartyg 
Försäkringsklass 13 Allmän ansvarighet 
Försäkringsklass 16 Annan förmögenhetsskada 
 
Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig 
verksamhet. 
 
 
§ 4 Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor 
och högst etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor. 
 

  
 § 5  Antalet aktier 
 Antalet aktier skall vara lägst 45 000 och högst 180 000. 
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§ 6 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju 
suppleanter. Ledamöter utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för 
tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot och en suppleant skall vara 
försäkringssakkunnig. En ledamot skall vara ordförande och en ledamot skall 
vara vice ordförande. 
 
Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår 
till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter.  

 
Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än 
hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som 
ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig får beslut anses 
föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har 
röstat för beslutet. 
 
 
§ 7 Revisor och lekmannarevisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen 
och verkställande direktörens förvaltning väljs på årsstämma en auktoriserad 
revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och 
ett år framåt. 
 
Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på årsstämma för 
en tid av högst 4 år.  
 
 
§ 8 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 
 
 
§ 9 Tid och plats för stämman 

Bolagsstämma skall hållas i Lund eller i någon av de delägande kommunerna. 
Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 
 
 
§ 10 Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till och underlag inför bolagsstämma skall sändas med brev till 
aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 
 
 
§ 11 Ordförande vid stämman  

Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, skall vara 
ordförande på bolagsstämma till dess stämmoordförande valts. 
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§ 12  Årsstämma 
På årsstämma skall följande ärenden behandlas. 

 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande för stämman 
3. Val av två justeringsmän 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd 
5. Godkännande av dagordningen 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas granskningsrapporter 
8. Beslut om 
 a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 
 b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
 c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med 

suppleanter 
10. Beslut om antalet styrelseledamöter 
11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 
12. Val av övriga ledamöter till styrelsen 
13. Val av suppleanter till styrelsen 
14. Val av revisor och revisorssuppleant  
15. I förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter 
16. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i 

styrelsen 
17. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen 
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551), försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordningen eller 
aktieägaravtalet. 

 
 
§ 13 Röstetal  

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda 
och företrädda aktier. 
 
 

§ 14 Firmateckning  

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
Verkställande direktören tecknar bolagets firma i löpande ärenden. Vad som 
inbegrips i löpande förvaltning ska framgå av VD-instruktionen som styrelsen 
fastställer.  
 
 
§ 15 Vinst  

Bolagets årsvinst står - om inte annat följer av lag eller med stöd därav utfärdad 
föreskrift - till årsstämmans förfogande.  
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§ 16  Underställning m.m. 
För att beslut i nedan följande frågor skall äga giltighet skall sådant beslut 
godkännas av samtliga aktieägande kommuner. 

 
• Bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av dotterbolag eller annan 

likvärdig association 
• Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av 

verksamhetsgren 
• Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier. 
• Ändring av § 5, Antalet aktier 
• Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa 
• Väsentliga förändringar i bolagets riktlinjer för verksamhetsstyrning 
• Andra frågor som är av särskild strategisk betydelse eller av principiell vikt 

för aktieägande kommun. Detta gäller särskilt strategiska frågor om 
verksamhetens inriktning och omfattning. 

 
Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga skall underställas 
bolagsstämma ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan 
bolagsstämma såvida inte författningsmässiga hinder möter.  
 
 
§ 17 Hembud  

Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien 
genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos 
bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, där aktien övergått 
genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.  
 
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen 
meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken 
eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna sig 
av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två 
månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.  
 
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan 
bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om 
samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas 
proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt 
lösningsanspråk.  
 
Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av 
belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestämmes i den ordning lagen 
(1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad 
från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 
 
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk 
eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att 
bli registrerad för aktien. 
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§ 18 Kommunstyrelsens inspektionsrätt  

Respektive delägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet.  

 

§ 19  Ändring av bolagsordning 

Ändring av bolagsordningen, fastställande av ägardirektiv samt frågor i övrigt 
som är av principiell betydelse och/eller annars av större vikt skall beslutas av 
bolagsstämman. Beslut i sådana frågor får endast fattas med kvalificerad 
majoritet. Beslut avseende övriga frågor vid bolagsstämma fattas med enkel 
majoritet om inte annat anges i lag. 
 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju 
suppleanter. Ledamöter utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för 
tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot och en suppleant skall vara 
försäkringssakkunnig enligt lag. En ledamot skall vara ordförande och en 
ledamot skall vara vice ordförande. 

 
Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår 
till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter. 
 
Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än 
hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som 
ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig får beslut anses 
föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har 
röstat för beslutet. 
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2.   Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB  
  

 
Bakgrund 
 
Kommuner i Skåne bildade 2005 ett gemensamt aktiebolag benämnt 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, organisationsnummer 516406-0294. 
Finansinspektionen har 2005-02-24 givit bolaget koncession för bedrivande av 
försäkringsrörelse.  
 
Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt. Bolagets syfte är att till så 
förmånliga villkor som möjligt meddela försäkring för respektive 
försäkringstagare. Även andra kommuner och landsting i Götaland kan bli 
delägare i bolaget. 
 
Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de 
bestämmelser som meddelas i detta avtal. 
 
 
§ 1 Mål och verksamhet  

Bolaget skall verka som ett alternativ på den kommersiella marknaden och 
erbjuda försäkringslösningar på ett konkurrenskraftigt vis, avseende prissättning 
och/eller villkor. 
 
Parterna ska långsiktigt verka för att bolaget skall utgöra en attraktiv och stabil 
upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma 
aktiebolaget ytterligare kompetens som återförsäkringskund.  
 
Verksamheten ska bedrivas enligt de riktlinjer som framgår av antagen 
bolagsordning och ägardirektiv. 

 

 

§ 2 Aktiekapital och aktieinnehav  

Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s aktiekapital skall uppgå till lägst  
45 000 000 kronor och högst 180 000 000 kronor. 
 

Aktierna skall ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 66 516 000 kronor och följande kommuner är 
delägare: 
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Brev Antal Belopp (kr)  Aktieägare Andel 
1 662 662 000  Bjuvs kommun 1,00% 
2 574 574 000  Bromölla kommun 0,86% 
3 732 732 000  Burlövs kommun 1,10% 
4 676 676 000  Båstad kommun 1,02% 
5 1 386 1 386 000  Eslövs kommun 2,08% 
6 2 341 2 341 000  Hässleholm kommun 3,52% 
7 676 676 000  Hörby kommun 1,02% 
8 682 682 000  Höörs kommun 1,03% 
9 761 761 000  Klippans kommun 1,14% 

10 3 615 3 615 000  Kristianstad kommun 5,43% 
11 1 220 1 220 000  Kävlinge kommun 1,83% 
12 1 846 1 846 000  Landskrona kommun 2,78% 
13 872 872 000  Lomma kommun 1,31% 
14 4 846 4 846 000  Lunds kommun 7,29% 
15 12 588 12 588 000  Malmö stad 18,92% 
16 611 611 000  Osby kommun 0,92% 
17 326 326 000  Perstorps kommun 0,49% 
18 937 937 000  Simrishamns kommun 1,41% 
19 826 826 000  Sjöbo kommun 1,24% 
20 676 676 000  Skurups kommun 1,02% 
21 970 970 000  Staffanstorp kommun 1,46% 
22 605 605 000  Svalövs kommun 0,91% 
23 877 877 000  Svedala kommun 1,32% 
24 602 602 000  Tomelilla kommun 0,91% 
25 1 875 1 875 000  Trelleborgs kommun 2,82% 
26 1 494 1 502 000  Vellinge kommun 2,25% 
27 1 278 1 278 000  Ystads kommun 1,92% 
28 639 639 000  Åstorps kommun 0,96% 
29 457 457 000  Örkelljunga kommun 0,69% 
30 672 672 000  Ö Göinge kommun 1,01% 
31 897 897 000  Alvesta kommun 1,35% 
32 390 390 000  Lessebo kommun 0,59% 
33 1 300 1 300 000  Ljungby kommun 1,95% 
34 459 459 000  Markaryds kommun 0,69% 
35 614 614 000  Tingsryds kommun 0,92% 
36 454 454 000  Uppvidinge kommun 0,68% 
37 732 732 000  Älmhults kommun 1,10% 
38 1 111 1 111 000  Laholms kommun 1,67% 
39 563 563 000  Tranemo Kommun 0,85% 
40 1 259 1 259 000  Vetlanda kommun 1,89% 
41 533 533 000  Sävsjö kommun 0,80% 
42 1 490 1 490 000  Karlshamns kommun 2,24% 
43 2 992 2 992 000  Karlskrona kommun 4,50% 
44 633 633 000  Olofströms kommun 0,95% 
45 1 360 1 360 000  Ronneby kommun 2,04% 
46 807 807 000  Sölvesborg kommun 1,21% 
47 339 339 000  Hultsfreds kommun 0,51% 
48 143 143 000  Högsby kommun 0,21% 

           49 1 510 1 510 000  Varbergs kommun 2,27% 
50 327 327 000  Mönsterås kommun 0,49% 
51 1 336 1 336 000  Uddevalla kommun 2,01% 

           52 945 945 000  Vänersborgs kommun 1,42% 
  Summa 66 516 66 516 000   100,00% 
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Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av 
part eller ändring av bolagets aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga 
solvenskrav, fattas av bolagsstämman.  

 
Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har 
och i framtiden kan komma att förvärva i bolaget. 

 
§ 3 Pantsättning  

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i bolaget utan 
övriga parters samtycke. 
 

§ 4 Valberedning  

Val, som skall förrättas av bolagsstämman, skall beredas av en valberedning 
bestående av fem ledamöter och fem ersättare. I beredningen skall 
eftersträvas, utöver vad som stadgas i § 5, att bolagsstyrelsens 
sammansättning präglas av hänsyn till att styrelsen blir representativ för ägarna 
med avseende på kommunstorlek och förutsättningar i övrigt.  

 
Valberedningen kan föreslå förtroendevalda och tjänstemän i ägarkommunerna 
som styrelseledamot, lekmannarevisor eller suppleant för dessa. 

 
Förslag till bolagsstämman om vilka som skall ingå i valberedning initieras av 
största delägaren. 

 
§ 5 Bolagets styrelse  

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen.  

 
Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än försäkringssakkunnig eller 
verkställande direktör. 

 
Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i 
det fall ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas 
tjänstgöring fastställes av bolagsstämman. 

 
Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i 
styrelsen, som rör förhållanden mellan Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
och part. 

 

§ 6 Styrelsebeslut  

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 
 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL (2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 
FRL att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga styrelseledamöter fått 
tillfälle att delta i ärendets behandling. 
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§ 7 Revision  

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett 
auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs på ordinarie 
bolagsstämma. 
 
Bolagsstämman skall året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två 
suppleanter för fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde 
skall bekostas av bolaget.  

 

§ 8 Bolagets ekonomi 

Bolaget skall bedrivas efter normala företagsekonomiska principer. Delägarnas 
avkastning erhålles dels genom den konkurrens och premiepress på 
försäkringsmarknaden som bolaget skall utöva dels genom att i ägardirektiven 
anges långsiktiga och uthålliga avkastningskrav enligt sedvanlig branschnorm.  

 

§ 9 Ekonomiska föreskrifter 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska följa försäkringsrörelselagens krav 
på ekonomisk hantering. 

 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB äger inte rätt ingå borgen eller förvärva 
fast egendom. 

 
Budget för Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska årligen upprättas och 
fastställas av styrelsen.  

 
Om Kommunassurans Syd Försäkrings AB anlitar part för arbete eller tjänster 
gäller som förutsättning att skriftligt avtal upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

§ 10 Förköpsrätt vid överlåtelse av aktier 

Om lösenrätt vid övergång av aktier finns bestämmelser i bolagsordningen. 

 

§ 11 Ytterligare delägare 

Beslut om nya delägare i bolaget fattas av bolagsstämman. Sådant beslut får 
fattas endast med kvalificerad majoritet. En förutsättning för sådant beslut är att 
den nye delägaren biträder detta avtal.  

 
Styrelsen skall förhandla om vilka villkor som skall gälla för nya delägare och 
därvid beakta bolagets marknadsvärde och förmögenhet. 
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§ 12 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt   

Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt skall styrelsen 
tillse att delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av 
ärendet innan detta föreläggs bolagsstämman. 

 

§ 13 Avtalstid 

Detta avtal gäller från och med den 1 juli 2007 till och med den 31 december 
2009.  

 
Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs 
avtalet med fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt. Uppsägning skall 
vara skriftlig och tillställas Kommunassurans Syd Försäkrings AB, som 
underrättar övriga parter om uppsägningen. 

 

§ 14 Väsentliga förändringar  

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna 
inträffar äger vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 

 

§ 15 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet  

Om part vill utträda ur detta avtalsförhållande skall parts aktier genast 
hembjudas övriga delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt 
till inlösen skall bolagsstämman pröva om inlösen av aktierna kan ske. Sådant 
medgivande skall endast göras under förutsättning att aktiekapitalet inte 
kommer att understiga av finansinspektionen föreskriven kapitalbas.  

 

§ 16 Tvist 

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar 
parterna emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt 
avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

 

Detta avtal är upprättat i likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt. 
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3.  Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
 (antagna av bolagsstämman 8 maj 2012) 

 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet med §1 i Aktieägaravtalet för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (”Kommunassurans Syd”). Det är i och 
med att det antagits av bolagsstämman enligt aktiebolagsrätten bindande för 
bolagets styrelse och andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida 
det inte strider mot försäkringsrörelselagen, annan lag eller bolagsordningen. 

 

1 Bakgrund 

Kommunassurans Syd är ett försäkringsbolag som bildats för att dels garantera 
delägarna försäkringsskydd, dels bidra till att, genom den konkurrensförmåga 
Kommunassurans Syd representerar, säkerställa att delägarna kan erhålla 
bästa försäkringsvillkor oavsett om avtal tecknas med Kommunassurans Syd 
eller annat försäkringsbolag. 

 

2 Mål 

Kommunassurans Syd skall långsiktigt utgöra en attraktiv och stabil 
försäkringsgivare för delägarna. Kommun, region eller landsting i Götaland kan 
– efter beslut enligt §11 aktieägareavtalet 120508 – bli delägare i 
Kommunassurans Syd.  

Kommunassurans Syd skall vara det ledande försäkringsbolaget för kommuner 
i Götaland och aktivt verka för att utveckla bolagets verksamhet för att 
säkerställa en långsiktig konkurrensförmåga.  

Kommunassurans Syd skall aktivt verka för att delägarna utvecklar och 
vidmakthåller en hög förmåga att undvika skador.  

Kommunassurans Syd skall vidare för delägare som också är försäkrings-
tagare, i den mån detta förhållande medger ytterligare förutsättningar härför, 
aktivt verka för att delägare i egenskap av försäkringstagare utvecklar och 
vidmakthåller förmågan att undvika skador dels att minska Kommunassurans 
Syd´s skadekostnader och därmed öka Kommunassurans Syd´s långsiktiga 
konkurrensförmåga, dels minska försäkringstagares skador och 
skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete skall ske i samverkan med delägare/försäkrings-
tagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja och förmåga att förebygga skador skall 
återspeglas i erbjudna försäkringsvillkor och premier. 

Verksamheten skall drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade principer 
med iakttagande av det kommunala ändamålet för verksamheten. 
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Kommunassurans Syd skall – när detta bidrar till att uppfylla bolagets uppdrag - 
ingå olika former av samarbeten med andra aktörer inom försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans Syd skall engagera sig i branschens utveckling och i 
framtidsfrågor för att trygga bolagets bestånd och utveckling samt delägarnas 
långsiktiga intresse av få och små skador samt ett gott försäkringsskydd. 

 

3 Styrning 

Delägarna utövar sin styrning via bolagsstämman där varje ägardirektiv eller 
annat beslut är styrande för bolagets verksamhet. Det åligger vidare bolaget att 
följa vad som finns intaget i mellan delägarna träffat aktieägaravtal, som om 
bolaget självt varit part i avtalet. 

 

Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för 
bolagets ändamål och mål tillgodoses. I detta syfte skall styrelsen anta en 
arbetsordning för sitt eget arbete och en instruktion för verkställande direktören. 

 

4 Grundläggande värderingar 

Kommunassurans Syd skall vara en god samhällsaktör där verksamheten 
präglas av långsiktig ägarnytta. Grundläggande värden skall vara trovärdighet, 
öppenhet, kvalitet och säkerhet. God etik och professionalism skall vara 
utmärkande. 

 

Delägare skall i alla frågor som berör delägare i egenskap av endast delägare 
behandlas lika, oavsett om de är försäkringstagare eller ej.  

 

5 Ekonomi 

Det är bolagets uppgift att bedriva verksamheten på långsiktigt effektivast 
möjliga vis i syfte att säkerställa en gynnsam verksamhetsutveckling och ge 
möjligheten att erbjuda delägarna förmånliga försäkringsvillkor och premier. 

 

Kommunassurans Syd skall bedriva verksamheten på sådant sätt att denna är 
tillfredsställande konsoliderad och bolaget i övrigt utgör en attraktiv och stabil 
upphandlare av återförsäkring. 

 

Kommunassurans Syd verksamhet skall grundas på att verksamheten skall ge 
uthållig avkastning på tillskjutet aktiekapital enligt sedvanlig branschnorm. Mot 
bakgrund av att bolaget är nybildat och delägarna bedömer att överskott skall 
utnyttjas för att konsolidera bolaget, skall bolaget tills vidare inte lämna 
utdelning.  Frågan aktualiseras på nytt inför bolagsstämman 2010. 
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6 Information m.m. 

Kommunassurans Syd skall hålla delägarna väl informerade om sin 
verksamhet. Detta skall ske dels vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt 
ägarsamråd, som skall hållas under sista tertialet varje år. Kallelse sker på 
initiativ av och genom bolagets försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd skall styrelsen medverka och jämte bolagets 
verkställande ledning informera om bl.a. bolagets marknadsposition och 
produkter, avkastning, ekonomiskt utfall jämte prognos, arbete för att förebygga 
skador hos försäkringstagare och övriga delägare samt affärsmässig utveckling 
i övrigt. Vid ägarsamrådet skall också behandlas de andra frågor som delägare 
önskar genom anmälan till bolaget. 

 

Styrelsen skall i årsredovisningen beskriva hur bolaget uppfyllt ändamålet med 
verksamheten. Årsredovisningen skall sändas till ägarna för distribution till 
kommunstyrelsen.  

 

7 Tolkningsordning 

I det fall vad som i detta ägardirektiv står i strid med vad som stadgas i lag, 
bolagsordning eller aktieägaravtalet mellan delägarna, gäller vad som stadgas i 
följande ordning:  
 
1. Lag 
2. Bolagsordning 
3. Aktieägaravtal 
4. Ägardirektiv 
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Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB  

 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet med §1 i Aktieägaravtalet för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Det är i och med att det antagits av 
bolagsstämman enligt aktiebolagsrätten bindande för bolagets styrelse och 
andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det inte strider mot 
försäkringsrörelselagen, annan lag eller bolagsordningen. 

 

 §1 Bakgrund 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB är ett försäkringsbolag som bildats för 
att dels garantera delägarna försäkringsskydd, dels bidra till att säkerställa att 
delägarna kan erhålla bästa försäkringsvillkor. Bolaget kan även erbjuda ett 
välanpassat försäkringsskydd till de juridiska personer som helt eller till 
majoritet ägs av de kommuner och landsting/regioner som ingår som aktieägare 
i bolaget och över vilka juridiska personer ägarna kan utöva och faktiskt utövar 
kontroll, motsvarande den kontroll som de utövar över sina egna förvaltningar. 
 

§2 Ändamålet med bolaget 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall långsiktigt utgöra en attraktiv och 
stabil försäkringsgivare för delägarna.  

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall vara det ledande 
försäkringsbolaget för kommuner och landsting/regioner i Götaland och aktivt 
verka för att utveckla bolagets verksamhet för att säkerställa en långsiktig 
relation till sina ägare och försäkringstagare. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall aktivt verka för att delägarna 
utvecklar och vidmakthåller en hög förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall vidare för delägare som också är 
försäkringstagare, i den mån detta förhållande medger ytterligare förutsättningar 
härför, aktivt verka för att delägare i egenskap av försäkringstagare utvecklar 
och vidmakthåller förmågan att undvika skador dels att minska 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s skadekostnader och därmed främja 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s långsiktiga verksamhet, dels minska 
försäkringstagares skador och skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete skall ske i samverkan med delägare/försäkrings-
tagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja och förmåga att förebygga skador skall 
återspeglas i erbjudna försäkringsvillkor och premier. 
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Verksamheten skall drivas enligt affärsmässiga principer med iakttagande av 
det kommunala ändamålet för verksamheten. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall – när detta bidrar till att uppfylla 
bolagets uppdrag - ingå olika former av samarbeten med andra aktörer inom 
försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall engagera sig i branschens 
utveckling och i framtidsfrågor för att trygga bolagets bestånd och utveckling 
samt delägarnas långsiktiga intresse av få och små skador samt ett gott 
försäkringsskydd. 

 

 §3 Styrning 

Delägarna utövar sin styrning via bolagsstämman där varje ägardirektiv eller 
annat beslut är styrande för bolagets verksamhet. Det åligger vidare bolaget att 
följa vad som finns intaget i mellan delägarna träffat aktieägaravtal, som om 
bolaget självt varit part i avtalet. 

 

Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för 
bolagets ändamål och mål tillgodoses. I detta syfte skall styrelsen anta en 
arbetsordning för sitt eget arbete och en instruktion för verkställande direktören. 

 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av delägarnas 
respektive styrelse. Ägarnas styrelse utövar sin ledningsfunktion över bolaget i 
enlighet med vad som anges i antagna reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska 
lämna styrelsen den information om verksamheten som den begär. Den 
närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets 
styrelse. 

 

Bolaget erinras om att delägarnas respektive styrelse enligt kommunallagen har 
att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

 

Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala 
kompetensen. 
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Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige i envar delägarkommun får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. 
En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara 
en sådan fråga som kräver beslut av bolagsstämman [enligt denna punkt]. 
Uppstår tveksamhet huruvida beslut krävs av bolagsstämman, ska bolaget 
samråda med ägarkommunens representant/ombud. 

 

 §4 Grundläggande värderingar 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall vara en god samhällsaktör där 
verksamheten präglas av långsiktig ägarnytta. Grundläggande värden skall vara 
trovärdighet, öppenhet, kvalitet och säkerhet. God etik och professionalism skall 
vara utmärkande. 

 

Delägare skall i alla frågor som berör delägare i egenskap av endast delägare 
behandlas lika, oavsett om de är försäkringstagare eller ej.  

 

 §5 Ekonomi 

Det är bolagets uppgift att bedriva verksamheten på långsiktigt effektivast 
möjliga vis i syfte att säkerställa en gynnsam verksamhetsutveckling och ge 
möjligheten att erbjuda delägarna förmånliga försäkringsvillkor och premier, 
samt tillhandhålla budget och verksamhetsplan till delägarna. 

 

Årsredovisning ska presenteras i färdigt skick senast 15 mars varje år. Denna 
kan också översändas till delägarna i elektronisk form. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall bedriva verksamheten på sådant 
sätt att denna är tillfredsställande konsoliderad och bolaget i övrigt utgör en 
attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring. 

 

 §6 Information m.m. 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall hålla delägarna väl informerade om 
sin verksamhet. Detta skall ske dels vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt 
ägarsamråd, som skall hållas under sista tertialet varje år. Kallelse sker på 
initiativ av och genom bolagets försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd skall styrelsen medverka och jämte bolagets 
verkställande ledning informera om bl.a. bolagets marknadsposition och 
produkter, avkastning, ekonomiskt utfall jämte prognos, arbete för att förebygga 
skador hos försäkringstagare och övriga delägare samt affärsmässig utveckling 
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i övrigt. Vid ägarsamrådet skall också behandlas de andra frågor som delägare 
önskar genom anmälan till bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas informerade om bolagets verksamhet. Bolaget 
ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar. 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål delges 

- Protokoll från bolagsstämma 

- Protokoll från styrelsesammanträde 

- Bolagets räkenskaper i årsredovisning med revisionsberättelse och 
lekmannarevisorernas granskningsrapport. 

 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 
stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 
bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna för verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för delägares 
kommunstyrelses uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen samt för 
lekmannarevisorns granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra 
sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som 
angetts i bolagsordningen och i ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter 
som utgör ram för verksamheten. 

 

 § 7. Allmänhetens insyn i verksamhet som bolaget överlämnar till 

privata utförare 

Om del av bolagets verksamhet genom avtal lämnas över till en privat utförare, 
ska bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. 

 

§8. Tolkningsordning 

I det fall vad som i detta ägardirektiv står i strid med vad som stadgas i lag, 
bolagsordning eller aktieägaravtalet mellan delägarna, gäller vad som stadgas i 
följande ordning:  
 
1. Lag 
2. Bolagsordning 
3. Aktieägaravtal 
4. Ägardirektiv 
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Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
 
 
 § 1 Firma 

 Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB.  
 
 
 § 2 Styrelsens säte 

 Styrelsen skall ha sitt säte i Lund. 
 
 
 § 3 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets syfte är inte att bereda vinst till aktieägarna utan att erbjuda dessa ett 
välanpassat försäkringsskydd. 
 
Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de juridiska 
personer som helt eller till majoritet ägs av de kommuner och landsting/regioner 
som ingår som aktieägare i bolaget och kontrolleras av dessa 
kommuner/landsting/regioner.  
 
Bolaget skall tillföra de försäkrade ökad kompetens inom försäkringsområdet 
och vara en resurs inom försäkringsfrågor. 
 
I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att 
bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till 
deras andel i aktiekapitalet.  
 
 
            § 4 Verksamhetsföremål 
 
Bolaget har till föremål att, med begränsning till ägarnas egna risker och egna 
anställda, meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser och 
grupper: 
 
Direkt försäkring 
Grupp e)  Försäkring mot brand och annan skada på egendom 
Försäkringsklass 6 Fartyg 
Försäkringsklass 13 Allmän ansvarighet 
Försäkringsklass 16 Annan förmögenhetsskada 
 
Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig 
verksamhet. 
 
Bolagets verksamhet skall alltid bedrivas med iakttagande av de 
kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap. kommunallagen  
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Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och 
aldrig till större omfattning än tio (10) procent av bolagets omsättning 
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 
 
 
 § 5 Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor 
och högst etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor.  

   
   
  § 6 Antalet aktier 
 Antalet aktier skall vara lägst 45 000 och högst 180 000. 

  
 
 § 7 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju 
suppleanter. Styrelse utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för 
tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot och en suppleant skall vara 
försäkringssakkunnig. En ledamot skall vara ordförande och en ledamot skall 
vara vice ordförande. 
 
Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår 
till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter.  

 
Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än 
hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som 
ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig får beslut anses 
föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har 
röstat för beslutet. 
 
 
 § 8 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen 
och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en auktoriserad 
revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och 
ett år framåt. För revisor får av årsstämman en revisorssuppleant utses. 
 
            § 9 Lekmannarevisorer 

 
Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på den årsstämma 
som hålles efter allmänna val för en tid av högst 4 år. 
 
 
 § 10 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 
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 § 11 Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till och underlag inför bolagsstämma skall sändas med brev med posten 
eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 
stämman. 
 
 
 § 12 Ordförande vid stämman  

Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, skall vara 
ordförande på bolagsstämma till dess stämmoordförande valts. 

 

 § 13  Årsstämma 
På årsstämma skall följande ärenden behandlas. 

 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande för stämman 
3. Val av två justeringsmän 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd 
5. Godkännande av dagordningen 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas granskningsrapporter 
8. Beslut om 
 a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 
 b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
 c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med 

suppleanter 
10. Beslut om antalet styrelseledamöter 
11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 
12. Val av övriga ledamöter till styrelsen 
13. Val av suppleanter till styrelsen 
14. Val av revisor och revisorssuppleant  
15. I förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter 
16. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i 

styrelsen 
17. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen 
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551), försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordningen eller 
aktieägaravtalet. 

19. Beslut att ägardirektivet ska gälla fram till nästa årsstämma. 
 
 
 § 14  Bolagsstämmans kompetens m.m. 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 
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1. Ram för upptagande av krediter 

2. Ställande av säkerhet i form av pant 

3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för 
bolaget. 

 

Beslut i frågor om ändring av bolagsordningen, fastställande av ägardirektiv 
samt frågor i övrigt som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska 
fattas av bolagsstämman och kräver, om inte annat anges i lag eller i § 16 i 
denna bolagsordning kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier 
som är företrädda på stämman. Beslut avseende övriga frågor vid 
bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte annat anges i lag.  

 

            § 15 Firmateckning  

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
Verkställande direktören tecknar bolagets firma i löpande ärenden. Vad som 
inbegrips i löpande förvaltning ska framgå av VD-instruktionen som styrelsen 
fastställer.            
 

 § 16  Underställning m m 
 
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i envar delägarkommun möjlighet att 
ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse 
eller annars av större vikt fattas. Sådana beslut skall så långt möjligt beredas 
vid föregående ägarsamråd och ägarna skall ges möjlighet att bereda ärendet 
två (2) månader före stämma. 
 
För att beslut på bolagsstämma i nedan följande frågor skall äga giltighet skall 
sådant beslut godkännas av samtliga aktieägare. 
 

- Beslut i strategiska frågor om verksamhetens inriktning och finansiering  
- Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren 

eller av dotterbolag eller annan likvärdig association 
- Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier. 
- Ändring av § 5, antalet aktier, och innehåll i denna § 16 
- Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa 

 
Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga skall beslutas av 
bolagsstämma ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan 
bolagsstämma såvida inte författningsmässiga hinder möter. 
 
 
             § 17 Överlåtelse av aktier och hembud 

Den som avser att överlåta aktie till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska 
genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till 
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överlåtelsen. Frågan om samtycke ska prövas av styrelsen. Samtycke kan bara 
ges för alla de aktier som begäran om samtycke avser. 
 
Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill 
att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. 
Överlåtaren ska ange samtliga villkor för överlåtelsen i sin ansökan. Inom två 
månader från behörig ansökan om samtycke ska bolaget meddela beslut i 
frågan. 
 
Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får 
väcka talan vid allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut 
skickades till den aktieägare som begärt samtycke. 
 
De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en 
månad från den tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt. 
 
Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien 
genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos 
bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, där aktien övergått 
genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.  
 
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen 
meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i 
aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar 
begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos 
bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties 
övergång.  
 
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan 
bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om 
samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas 
proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt 
lösningsanspråk.  
 
Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av 
belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestämmes i den ordning 
lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en 
månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 
 
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk 
eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att 
bli registrerad för aktien. 
 

 
             § 18 Kommunstyrelsens inspektionsrätt  

Respektive delägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet.  
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Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB  
  

 
             Bakgrund 
 
Kommuner i Skåne bildade 2005 ett gemensamt aktiebolag benämnt 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, organisationsnummer 516406-0294. 
Finansinspektionen har 2005-02-24 givit bolaget koncession för bedrivande av 
försäkringsrörelse.  
 
Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de 
bestämmelser som meddelas i detta avtal. 
 
 
 § 1 Ändamålet med ägandet  

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt.  

Bolaget skall verka som ett alternativ till den kommersiella marknaden och i 
huvudsak erbjuda försäkringslösningar till delägarekommuner på ett 
konkurrenskraftigt och förmånligt vis, avseende prissättning och villkor. 
 
Parterna ska långsiktigt verka för att bolaget skall utgöra en attraktiv och stabil 
upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma 
aktiebolaget ytterligare kompetens som återförsäkringskund. 
 
            § 2. Verksamhet 
 
Bolagets verksamhet skall i första hand avse tillhandahållande försäkringsskydd 
och därmed förenliga tjänster till delägarkommuner (inkluderande landsting och 
regioner) i Götaland. Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat 
försäkringsskydd till de bolag som helt eller till majoritet ägs och kontrolleras av 
de kommuner/landsting/regioner som ingår som aktieägare i bolaget. 
Detsamma gäller för stiftelser vars styrelser, helt eller till majoritet, aktieägare i 
bolaget utser. 
 
Även andra kommuner och landsting i Götaland än nu befintliga delägare kan 
bli delägare i bolaget. 
 
Verksamheten ska bedrivas till minst 90 procent för aktieägarnas räkning och 
enligt de riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och ägardirektiv.  

 

 § 3 Aktiekapital och aktieinnehav  

Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s aktiekapital skall uppgå till lägst  
45 000 000 kronor och högst 180 000 000 kronor. 
 

Aktierna skall ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st. 
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Aktiekapitalet uppgår idag till 72 568 000 kronor och följande kommuner är 
delägare: 

 

 

Brev Antal Belopp 
 

Aktieägare Andel 
1 662 662 000 Bjuvs kommun 0,91% 

2 574 574 000 Bromölla kommun 0,79% 

3 732 732 000 Burlövs kommun 1,01% 

4 676 676 000 Båstad kommun 0,93% 

5 1 386 1 386 000 Eslövs kommun 1,91% 

6 2 341 2 341 000 Hässleholms kommun 3,23% 

7 676 676 000 Hörby kommun 0,93% 

8 682 682 000 Höörs kommun 0,94% 

9 761 761 000 Klippans kommun 1,05% 

10 3 615 3 615 000 Kristianstads kommun 4,98% 

11 1 220 1 220 000 Kävlinge kommun 1,68% 

12 1 846 1 846 000 Landskrona kommun 2,54% 

13 872 872 000 Lomma kommun 1,20% 

14 4 846 4 846 000 Lunds kommun 6,68% 

15 12 588 12 588 000 Malmö stad 17,35% 

16 611 611 000 Osby kommun 0,84% 

17 326 326 000 Perstorps kommun 0,45% 

18 937 937 000 Simrishamns kommun 1,29% 

19 826 826 000 Sjöbo kommun 1,14% 

20 676 676 000 Skurups kommun 0,93% 

21 970 970 000 Staffanstorps kommun 1,34% 

22 605 605 000 Svalövs kommun 0,83% 

23 877 877 000 Svedala kommun 1,21% 

24 602 602 000 Tomelilla kommun 0,83% 

25 1 875 1 875 000 Trelleborgs kommun 2,58% 

26 1 494 1 494 000 Vellinge kommun 2,06% 

27 1 278 1 278 000 Ystads kommun 1,76% 

28 639 639 000 Åstorps kommun 0,88% 

29 457 457 000 Örkelljunga kommun 0,63% 

30 672 672 000 Östra Göinge kommun 0,93% 

31 897 897 000 Alvesta kommun 1,24% 

32 390 390 000 Lessebo kommun 0,54% 

33 1 300 1 300 000 Ljungby kommun 1,79% 

34 459 459 000 Markaryds kommun 0,63% 

35 614 614 000 Tingsryds kommun 0,85% 

36 454 454 000 Uppvidinge kommun 0,63% 

37 732 732 000 Älmhults kommun 1,01% 

38 1 111 1 111 000 Laholms kommun 1,53% 

39 563 563 000 Tranemo Kommun 0,78% 

40 1 259 1 259 000 Vetlanda kommun 1,73% 

Sida 308 av 393



41 533 533 000 Sävsjö kommun 0,73% 

42 1 490 1 490 000 Karlshamns kommun 2,05% 

43 2 992 2 992 000 Karlskrona kommun 4,12% 

44 633 633 000 Olofströms kommun 0,87% 

45 1 360 1 360 000 Ronneby kommun 1,87% 

46 807 807 000 Sölvesborgs kommun 1,11% 

47 339 339 000 Hultsfreds kommun 0,47% 

48 143 143 000 Högsby kommun 0,20% 

49 1 510 1 510 000 Varbergs kommun 2,08% 

50 327 327 000 Mönsterås kommun 0,45% 

51 1 336 1 336 000 Uddevalla kommun 1,84% 

52 945 945 000 Vänersborgs kommun 1,30% 
53 411 411 000 Eda 0,57% 
54 270 270 000 Essugna 0,37% 
55 275 275 000 Grästorp 0,38% 
56 244 244 000 Jokkmokk 0,34% 
57 368 368 000 Lekeberg                                       0,51% 
58 485 485 000 Malung/Sälen 0,67% 
59 558 558 000 Ovanåker 0,77% 
60 214 214 000 Skinnskatteberg 0,29% 
61 521 521 000 Smedjebacken  0,72% 
62 481 481 000 Surahammar 0,66% 
63 352 352 000 Vadstena 0,49% 
64 377 377 000 Valdemarsvik 0,52% 
65 329 329 000 Vansbro 0,45% 
66 177 177 000 Ydre 0,24% 
67 338 338 000 Älvdalen 0,47% 
68 395 395 000 Älvsbyn 0,54% 
69 257 257 000 Ödeshög                                       0,35% 

Summa 72 568 72 568 000 
  

100,0% 
 

 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av 
part eller ändring av bolagets aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga 
solvenskrav, fattas av bolagsstämman.  

 
Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har 
och i framtiden kan komma att förvärva i bolaget. 

 
 § 4 Pantsättning  

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i bolaget utan 
övriga parters samtycke. 
 

 § 5 Valberedning  

Val, som skall förrättas av bolagsstämman, skall beredas av en valberedning 
bestående av fem ledamöter och fem ersättare. I beredningen skall 
eftersträvas, , att bolagsstyrelsens sammansättning präglas av hänsyn till att 
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styrelsen blir representativ för ägarna med avseende på kommunstorlek och 
förutsättningar i övrigt.  

Valberedningen föreslår förtroendevalda eller tjänstemän i ägarkommunerna 
som styrelseledamot, lekmannarevisor och suppleant för dessa. Styrelsen skall 
lämna förslag till valberedningen på försäkringssakkunnig och suppleant till 
denne. 

 
Förslag till bolagsstämman om vilka som skall ingå i valberedning initieras av 
största delägaren. 

 
 § 6 Bolagets styrelse  

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen.  

 
Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än försäkringssakkunnig eller 
verkställande direktör. 

 
Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i 
det fall ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas 
tjänstgöring fastställes av bolagsstämman. 

 
Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i 
styrelsen, som rör förhållanden mellan Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
och part. 

 

 § 7 Styrelsebeslut  

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 
 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL (2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 
Försäkringsrörelselagen att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 
styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. 

  

            § 8 Revision  

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett 
auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs på ordinarie 
bolagsstämma. 
 
Bolagsstämman skall året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två 
suppleanter för fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde 
skall bekostas av bolaget.  

 

 § 9 Bolagets ekonomi 

Bolaget skall, inom ramen för de förutsättningar och begränsningar som följer 
av kommunallagen, bedrivas i enlighet med sunda företagsekonomiska 
principer och för försäkringsverksamheten gällande författningar. Målet är att 
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bolaget alltid med god marginal skall överskrida gällande krav på finansiell 
stabilitet. 
 

 § 10 Ekonomiska föreskrifter 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska följa försäkringsrörelselagens krav 
på ekonomisk hantering. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB äger inte rätt ingå borgen eller förvärva 
fast egendom. 

 
Budget för Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska årligen upprättas och 
efter samråd med delägarna fastställas av styrelsen. 
 

Om Kommunassurans Syd Försäkrings AB anlitar part för arbete eller tjänster 
gäller som förutsättning att skriftligt avtal upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

 §11. Förköpsrätt vid överlåtelse av aktie 

 
Aktie i bolaget får inte emitteras eller överlåtas till annan än annan delägare och 
då sådan som omfattas av kommunallagens bestämmelser om kommunal 
verksamhet. Bestämmelser om samtycke, hembud och oenighet beträffande 
lösenbelopp finns i bolagets bolagsordning. 
 
  

              § 12 Ytterligare delägare 

Beslut om nya delägare i bolaget fattas av bolagsstämman. Sådant beslut 
kräver kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda 
på stämman. En förutsättning för sådant beslut är att den nye delägaren 
biträder detta avtal.  
Att bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att emittera aktier i bolaget 
framgår av aktiebolagslagen. 
 
Styrelsen skall förhandla om vilka villkor som skall gälla för nya delägare och 
därvid beakta bolagets marknadsvärde och förmögenhet. 

 

 § 13 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt   

Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt skall styrelsen 
tillse att delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av 
ärendet innan detta föreläggs bolagsstämman. Sådan fråga ska ges tillfälle till 
god beredning hos delägarna, vilket betyder att ett ärende ska vara berett av 
ägarsamrådet samt ges en möjlighet till beredning i respektiver fullmäktige 
senast två månader före stämman. 
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 § 14 Avtalstid 

Detta avtal gäller från och med den 17 maj 2018 till och med den 1 juni 2028.  

 
Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs 
avtalet med fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt. Uppsägning skall 
vara skriftlig och tillställas Kommunassurans Syd Försäkrings AB, som 
underrättar övriga parter om uppsägningen. 

 

 § 15 Väsentliga förändringar  

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna 
inträffar äger vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 

 

 § 16 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet  

Delägare som vill utträda ur bolaget skall hembjuda sina aktier till kvarvarande 
delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen skall 
bolagsstämman pröva om inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler sig flera 
lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom 
lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier 
hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas proportionellt i 
förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk. 
Lösenbeloppet skall, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den 
ordning lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas 
inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

Inlösen får endast äga rum under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att 
understiga av finansinspektionen föreskriven kapitalbas.  

 

             § 17 Tvist 

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar 
parterna emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt 
avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

 

Detta avtal är upprättat i likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt. 
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Protokoll 2018-04-03

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

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §60

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-04-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-04-03

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-04-03

Justerare signatur

§60 - Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KS 18-250)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2017 att ingå som delägare i 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB). Kommunfullmäktige antog då 
bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för KSFAB. 

KSFAB har nu inkommit med förslag till förändringar av bolagsordning, aktieägaravtal och 
ägardirektiv. De dokument som kommunfullmäktige antog när Lekebergs kommun gick med 
i KSFAB i september var framtaget under år 2005 med enklare uppdatering år 2012. 
Dokumenten behöver därför en modernisering av språket och ändring av vissa lagrum på 
grund av lagändringar. Andra ändringar i dokumenten initierades på KSFAB:s bolagsstämma 
under 2017, då medlemmarna efterfrågade fler hänvisningar till kommunallagen 
medlemmarna önskade även att det samlade dokumentet med bolagsordning, aktieägaravtal 
och ägardirektiv istället skulle delas i tre separata dokument. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-250-6)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-250-1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-250-1.1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-250-4)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-250-2)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-250-5)
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Protokoll 2018-04-10

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-16:25 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Caroline Pellrud (Politisk lärling)
Harmen Rebel (Säkerhetsstrateg)

Protokollet innehåller paragraferna §77

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Gerry Milton

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Kjell Edlund (S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Ewonne 
Granberg (S)
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Protokoll 2018-04-10

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-04-10

Datum för överklagan 2018-04-12 till och med 2018-05-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-04-10

Justerare signatur

§77 - Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KS 18-250)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Lekeberg beslutade den 25 september 2017 att ingå som delägare i 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB). Kommunfullmäktige antog då 
bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för KSFAB. 

KSFAB har nu inkommit med förslag till förändringar av bolagsordning, aktieägaravtal och 
ägardirektiv. De dokument som kommunfullmäktige antog när Lekebergs kommun gick med 
i KSFAB i september var framtaget under år 2005 med enklare uppdatering år 2012. 
Dokumenten behöver därför en modernisering av språket och ändring av vissa lagrum på 
grund av lagändringar. Andra ändringar i dokumenten initierades på KSFAB:s bolagsstämma 
under 2017, då medlemmarna efterfrågade fler hänvisningar till kommunallagen 
medlemmarna önskade även att det samlade dokumentet med bolagsordning, aktieägaravtal 
och ägardirektiv istället skulle delas i tre separata dokument. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-250-6)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-250-1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-250-1.1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-250-4)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-250-2)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-250-5)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-250-7)
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Tjänsteskrivelse 2018-03-27 1 (1)

Dnr: KS 17-290

Tjänsteskrivelse – Ändring av stadsplan för del av 
Fjugesta M:E centrum Fjugesta 3:230, Fjugesta 3:185 
m.m.

Ärendebeskrivning
Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva gällande 
fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Fjugesta 3:230 och 3:185 och 
utöka exploateringsmöjligheterna. Planändringen syftar även till att säkerställa 
EON:s nätstation i det sydöstra hörnet av ändringsområdet. 

1 Bakgrund
Kommunen har sålt fastigheterna Fjugesta 3:230 och 3:185 till Fjugesta Järn och 
Färg AB. För att ny fastighetsbildning ska kunna ske enligt köparens behov så 
måste en ändring av detaljplan göras. Det innebär att den i detaljplanen gällande 
tomtindelningen upphävs och exploateringsmöjligheterna utökas. Syftet med 
ändringen av detaljplanen är att upphäva gällande 
fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Fjugesta 3:230 och 3:185 och 
utöka exploateringsmöjligheterna. Planändringen syftar även till att säkerställa 
EONs nätstation i det sydöstra hörnet av ändringsområdet. Ändringsområdet 
inom detaljplanen omfattar ca 4000 kvm och är beläget ca 400 meter från 
Fjugesta torg. Planförslaget har enligt PBL (Plan- och bygglagen) 2010:900 varit 
ute på samråd under tiden mellan 2017-08-24 och 2017-09-14 och varit 
tillgängligt för granskning under tiden mellan 2017-10-10 och 2017-10-31. 
Inkomna synpunkter har behandlats och redovisas i en samrådsredogörelse samt 
i ett granskningsutlåtande.  

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. godkänna ändring av förslag till ändring av stadsplan för del av Fjugesta 
M:E (Centrum) 

2. anta ändring av förslag till ändring av stadsplan för del av Fjugesta M:E 
(Centrum)

LEKEBERGS KOMMUN
Martin Willén Jonas Kinell
Kommundirektör Handläggare
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PLANOMRÅDET
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Ändring av
Förslag till ändring av stadsplan för del av 
Fjugesta M:E (Centrum)
Lekebergs kommun
Örebro län

Tillägg till
PLANBESKRIVNING 

Antagandehandling
November 2017
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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
En planprocess kan genomföras i olika förfaranden. I huvudsak används tre 
förfaranden vid upprättande av en detaljplan: standardförfarande, begränsat 
förfarande eller utökat förfarande.

Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

I arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan kan i de flesta fall ett 
standardförfarande enligt PBL kap 5 §7 tillämpas. Planprocessen inleds med 
ett samråd. Kommunen samråder planförslaget med sakägare, kommunala 
instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, 
organisationer m.fl. 

När planförslaget har bearbetats och justerats efter inkomna synpunkter 
ställs planförslaget ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle 
då sakägare, kommunala instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, 
fastighetsägare, organisationer m.fl. kan lämna synpunkter på planförslaget. 
Efter granskningen kan mindre justeringar göras innan planen skickas 
vidare för antagande, detta sker genom beslut i Kommunfullmäktige, i vissa 
fall kan beslutet delegeras till Kommunstyrelsen. 

Beslutet om att anta en detaljplan kan överklagas av dem som inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen 
laga kraft tre veckor efter att beslut om antagande tillkännagivits.

HÄR ÄR VI NU
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HANDLINGAR
Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta med tillägg enligt planändringen (Skala 1:2000)
- Fastighetsindelningskarta med tillägg enligt planändringen (Skala 1:400)
- Planbeskrivning med tillägg enligt planändringen
- Fastighetsförteckning
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande

BAKGRUND
Kommunen har sålt fastigheterna Fjugesta 3:230 och 3:185 till Fjugesta Järn och 
Färg AB. För att ny fastighetsbildning ska kunna ske enligt köparens behov så 
måste en ändring av detaljplan göras. Det innebär att den i detaljplanen gällande 
tomtindelningen upphävs och exploateringsmöjligheterna utökas.

PLANÄNDRINGENS SYFTE
Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva gällande 
fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Fjugesta 3:230 och 3:185 och 
utöka exploateringsmöjligheterna. Planändringen syftar även till att säkerställa 
EONs nätstation i det sydöstra hörnet av ändringsområdet.

MILJÖBEDÖMNING
Enligt PBL (plan-och bygglagen) kap 4 § 34 skall en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

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

PLANDATA

Läge och omfattning
Ändringsområdet inom detaljplanen omfattar ca 4000 kvm och är beläget ca 400 
meter från Fjugesta torg.

Markägoförhållanden
De berörda fastigheterna ägs av Fjugesta Järn & Färg AB.

FJUGESTA

PLANOMRÅDET
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan Lekebergs kommun
Ändringen av detaljplanen möjliggör utveckling av verksamheten Fjugesta Järn & 
Färg AB. I översiktsplanen skrivs nedanstående om verksamheter i Fjugesta:

Mindre verksamheter som kan kombineras med god boendemiljö, särskilt 
sådana som vänder sig till allmänheten i någon form, bör placeras i centrum. 
En blandning av bostäder och anpassade verksamheter i centrum är positiv 
för tätortens miljö och ger liv åt samhället dagtid. Offentliga verksamheter och 
servicefunktioner bör fortsätta utvecklas i centrala lägen.

Genom att koncentrera kommunal service och handel till centrum ökar dock 
konkurrenskraften och tillgängligheten i Fjugesta. Kommunen bör genom sin 
planering skapa förutsättningar för nyetablering och ometablering för att 
åstadkomma sådan koncentration.

Ändringen av detaljplanen bedöms ligga i linje med översiktsplanen.

Detaljplaner
Gällande detaljplan för området är Förslag till ändring av stadsplan för del av 
Fjugesta centrum, M:E (Centrum), antagen 1959. För de berörda fastigheterna 
regleras användning till att möjliggöra för bostads- och handelsändamål, med 
öppet respektive slutet byggnadssätt, i två våningar. Byggrätten begränsas i 
planbeskrivningen till att högst en fjärdedel av tomten får bebyggas.

Fastighetsindelningsbestämmelser
Fastigheterna omfattas av Förslag till tomtindelning för del av kvarteret 
Färghandlaren. Tomtindelningen fastställdes 1945-04-16 och har beteckningen 
18-FJU-17 i Lantmäteriets arkiv. Tomtindelningen gäller sedan 2 maj 2011 som 
fastighetsindelningsbestämmelser. För att fastigheterna Fjugesta 2:230 och 3:185 
ska kunna regleras på annat sätt än vad som anges i tomtindelningskartan från 
1945 behöver fastighetsindelningsbestämmelserna tas bort genom en planändring. 
Planändringen blir ett tillägg till den detaljplan som gäller för fastigheterna 
(18-FJU-112).

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Markanvändning
Marken inom fastigheterna Fjugesta 3:230 och 3:185 är idag obebyggd. Fjugesta 
33:1 är bebyggd med verksamhetsbyggnad för Fjugesta Järn & Färg AB. 
Planändringen syftar till att upphäva bestämmelser gällande fastighetsindelning 
och möjliggöra en utökad byggrätt. Ändringen innebär att bestämmelsen gällande 
att högst en fjärdedel av tomten får bebyggas ersätts med bestämmelsen e150 - 
Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea.
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Vid överlåtelse av fastigheterna från tidigare ägare EON, tecknades en rättighet 
för elnätsstation i områdets sydöstra hörn. För att säkerställa rättigheten inom 
detaljplanen ges nätstationens område planbestämmelsen E - nätstation, med en 
högsta byggnadshöjd på 3 meter.

Fastighetsindelningsbestämmelser
Genom detta tillägg till detaljplanen upphävs Förslag till tomtindelning för 
del av kvarteret Färghandlaren, för fastigheterna Fjugesta 3:230 och 3:185. 
Tomtindelningen fastställdes 1945-04-16 och har beteckningen 18-FJU-17 i 
Lantmäteriets arkiv.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Tidplan
Planen hanteras med standardförfarande. Planarbetet beräknas pågå under 
sommar/höst 2017.
 
Ekonomi
Planarbetet bekostas i helhet av Lekebergs kommun. Eventuella kostnader för 
fastighetsreglering beskostas av sökande, ej Lekebergs kommun.

Genomförande och konsekvenser
Upphävandet av fastighetsindelningsbestämmelser får ingen genomförandetid 
utan gäller tills vidare efter det att ett beslut om antagande vinner laga kraft. 
Gällande detaljplan i området kvarstår och kommer fortsatt att reglera utefter de 
bestämmelser som anges i detaljplanen, med ändring av största byggnadsarea. 
Ändringen av byggnadsarean får en genomförandetid på 5 år. Genomförandetiden 
innebär att planens bestämmelser ger en säkerställd rättighet att bygga i enlighet 
med dessa. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills dess att 
den ändras, ersätts eller upphävs.

Fastighetsrättsliga frågor
Upphävandet av fastighetsindelningsbestämmelserna möjliggör för en 
sammanslagning av fastigheterna Fjugesta 3:230 och 3:185. Efter att tillägget vunnit 
laga kraft kan fastighetsregleringar utföras. Lantmäterimyndigheten verkställer 
fastighetsrättsliga genomförandefrågor efter ansökan. 

Det samfällda markområdet som består av en smal remsa mellan Fjugesta 3:185, 
Fjugesta 3:230 och gatufastigheten Fjugesta 18:1, bör ingå i den sammanslagning 
som avses utföras av fastigheterna Fjugesta 3:185 och Fjugesta 3:230.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.

Ulrika Åberg     Lars Johansson
Planarkitekt     Förvaltningschef
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Sydnärkes byggförvaltning 
Ulrika Åberg 
Planarkitekt 

 
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
Ändring av Förslag till ändring av stadsplan för del av 
Fjugesta M:E (Centrum) 
Lekebergs kommun, Örebro län 
 
Enligt PBL 2011 (Plan- och bygglagen 2011) 5 kap. 23 § har förslag till ändring av stadsplan 
för del av Fjugesta M:E (Centrum) varit ute för granskning under tiden mellan 2017-10-10 
och 2017-10-31. Det har kommit in 4 yttranden under granskningstiden. Samtliga 
yttranden finns att tillgå i sin helhet på Sydnärkes Byggförvaltning.  
 
Yttranden har lämnats av: 

  

Namn 

1. Länsstyrelsen Örebro län 

2. Lantmäteriet 

3. Trafikverket 

4. E.ON Elnät 

 
Sammanfattning 
Nedan följer en sammanfattning av de yttranden som har inkommit under samrådstiden. 
Sammanfattningen följer i ovanstående nummerordning.  

 
1. Länsstyrelsen Örebro län  

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

Råd enligt 2 kap. PBL 
Planbestämmelser 
På plankartan har bestämmelsen E, transformatorstation, införts. Det bör övervägas om 
bestämmelsen bör förses med någon reglering, exempelvis högsta byggnadshöjd. 
 

Kommentar: E-området kompletteras med högsta byggnadshöjd 
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2. Lantmäteriet  
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
Strax väster om fastigheterna Fjugesta 3:230 och 3:185 finns ett smalt samfällt område 
kvar, eftersom tomtindelningen aldrig genomfördes för fastigheterna Fjugesta 2:230 och 
3:185. Det vore önskvärt att det framgår av den fastighetsrättsliga 
konsekvensbeskrivningen vad man har tänkt med det området. Samfälligheten behöver 
också finnas med i fastighetsförteckningen. 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen bör förbättras 
Under rubriken markanvändning står att ”Planändringen syftar till att upphäva 
bestämmelser om fastighetsreglering…” – ”fastighetsindelning” ska det vara. 
 
Under rubriken fastighetsindelningsbestämmelser är det fel fastighetsbeteckning på 
Fjugesta 3:230. 
 
Under rubriken fastighetsrättsliga frågor är det bra om det framgår att upphävandet av 
fastighetsindelningsbestämmelserna möjliggör för en sammanslagning av fastigheterna 
Fjugesta 3:230 och 3:185. 
 

Kommentar: Planen justeras i enlighet med Lantmäteriets yttrande. 

 
 

3. Trafikverket  
 
Trafikverket har inget att erinra mot att detaljplanen antas. 
    

4. E.ON Elnät 
 
E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att 
erinra. 
 

Förslag till revidering 

Sydnärkes Byggförvaltning har bedömt att det med följande ändringar är lämpligt att gå 
vidare med förslaget: 

  
 E-området kompletteras med högsta byggnadshöjd 

 Planbeskrivningen kompletteras med bedömning av det samfällda område som 
Lantmäteriet lyfter fram i sitt yttrande. 

 Planbeskriningen justeras även i övrigt efter Lantmäteriets yttrande. 
 

Granskningsutlåtande har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 
 
Ulrika Åberg  Lars Johansson   
Planarkitekt  Förvaltningschef 
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FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET 

Beteckning    Ägare/innehavare, adress

Fjugesta 3:185    Fjugesta Järn & Färg AB
     Letstigen 21
     716 30 Fjugesta

Fjugesta 3:230    Fjugesta Järn & Färg AB
     Letstigen 21
     716 30 Fjugesta

Outredd samfällighet, se planbeskrivningen  

Fastighetsförteckning 
2017-11-08
Handläggare
Ulrika Åberg
Planarkitekt 
Sydnärkes byggförvaltning

Ändring av Förslag till ändring av stadsplan för del av Fjugesta M:E (Centrum)
Lekebergs kommun, Örebro län

FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET 

Beteckning    Ägare/innehavare, adress

Fjugesta 33:1    Fjugesta Järn & Färg AB
     Letstigen 21
     716 30 Fjugesta

Fjugesta 27:2    Macken i Lekeberg AB
     Letstigen 17
     716 30 Fjugesta

Fjugesta 3:192    Robin Gustav Bürki Larsson
     Parkgatan 4
     716 31 Fjugesta

Fjugesta 3:191    Patrik Andersson
     Storgatan 4
     716 30 Fjugesta

     Jessica Andersson
     Storgatan 4
     716 30 Fjugesta
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LEDNINGSÄGARE SOM KAN HA LEDNINGAR I AKTUELLT OMRÅDE

E.on Elnät Sverige AB
205 09 Malmö

Ellevio AB 
115 77 Stockholm

Skanova, Box 3010 
169 03 Solna

Trafikverket
Solna Strandväg 98
171 90 Solna

Fastighetsförteckning upprättad av     

Ulrika Åberg
Planarkitekt
Sydnärkes Byggförvaltning      

Fjugesta 3:186    Stefan Arnezon
     Storgatan 5
     716 30 Fjugesta

Fjugesta 3:143    Lekebergs kommun
     716 81 Fjugesta
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Protokoll 2018-04-03

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

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §61

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-04-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-04-03

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-04-03

Justerare signatur

§61 - Ändring av stadsplan för del av Fjugesta M:E centrum 
Fjugesta 3:230, Fjugesta 3:185 m.m. (KS 17-290)
Ärendebeskrivning
Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser 
för fastigheterna Fjugesta 3:230 och 3:185 och utöka exploateringsmöjligheterna. Planändringen 
syftar även till att säkerställa EON:s nätstation i det sydöstra hörnet av ändringsområdet. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1.godkänna ändring av förslag till ändring av stadsplan för del av Fjugesta M:E (Centrum) 
2.anta ändring av förslag till ändring av stadsplan för del av Fjugesta M:E (Centrum).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-290-5)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-290-6)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-290-7)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-290-8)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-290-9)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-290-10)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-290-11)
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Protokoll 2018-04-10

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-16:25 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Caroline Pellrud (Politisk lärling)

Protokollet innehåller paragraferna §79

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Gerry Milton

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Kjell Edlund (S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Ewonne 
Granberg (S)
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Protokoll 2018-04-10

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-04-10

Datum för överklagan 2018-04-12 till och med 2018-05-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-04-10

Justerare signatur

§79 - Ändring av stadsplan för del av Fjugesta M:E centrum 
Fjugesta 3:230, Fjugesta 3:185 m.m. (KS 17-290)
Ärendebeskrivning
Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser 
för fastigheterna Fjugesta 3:230 och 3:185 och utöka exploateringsmöjligheterna. Planändringen 
syftar även till att säkerställa EON:s nätstation i det sydöstra hörnet av ändringsområdet. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige:

1.godkänner ändring av förslag till ändring av stadsplan för del av Fjugesta M:E (Centrum) 
2.antar ändring av förslag till ändring av stadsplan för del av Fjugesta M:E (Centrum)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-290-5)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-290-6)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-290-7)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-290-8)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-290-9)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-290-10)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-290-11)
 §61 KSAU Ändring av stadsplan för del av Fjugesta M:E centrum Fjugesta 3:230, Fjugesta 

3:185 m.m. - (KS 17-290-12)
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Tjänsteskrivelse 2018-03-27 1 (2)

Dnr: KS 14-529

   

Tjänsteskrivelse – Revidering av arbetsordning för 
kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Arbetsordningen för kommunfullmäktige styr formerna för kommunfullmäktiges 
arbete. Den reglerar bland annat hur information om kommunfullmäktiges 
sammanträde ska spridas, hur handlingar skickas till ledamöter och ersättare samt 
vilka som har rätt att yttra sig på kommunfullmäktiges sammanträden. 

Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen i kraft. I den nya kommunallagen 
har språket moderniserats och strukturen har förändrats. Några av förändringarna är 
att ett kapitel om de anställda i kommunen har lagts till, krav på att en instruktion för 
kommundirektör ska antas av kommunstyrelsen, en digital anslagstavla ska införas 
för ex. protokollsanslag samt möjlighet för föräldraledighet för förtroendevalda.

1 Bakgrund
Eftersom flera av paragraferna i arbetsordningen är kopplade till kommunallagen 
behövs en revidering av arbetsordningen. I samband med revideringen utifrån 
kommunallagen föreslår förvaltningen även andra ändringar för att göra 
arbetsordningen tydligare.

2 Analys
Förvaltningen föreslår, utöver formaliaförändringar, följande förändringar i 
arbetsordningen: 

 Kungörelse om att kommunfullmäktige ska sammanträde anslås på 
kommunens digitala anslagstavla och på kommunens hemsida. Annonsering i 
ortstidning tas bort, detta innebär en besparing på ca 7 500 kronor per år.

 När en ledamot inte kan delta på sammanträdes ska denne snarast anmäla 
detta till sitt parti som därefter kallar in ersättare. Detta istället för att 
ledamoten ska kontakta utredningssekreteraren. 

 Rättighet att delta i överläggningar tas bort eftersom kommunfullmäktiges 
sammanträde är öppet för alla, att få delta i överläggningarna är en rättighet 
för alla närvarande.

 Möjligheten för ordförande och vice ordförande att kalla ordförande i 
respektive nämnd till kommunfullmäktige för att lämna upplysningar tas bort 
eftersom den nya kommunallagen per automatik ger kommunalråden (tillika 
ordförande i nämnderna) yttranderätt i kommunfullmäktige. 

 För att kunna förbereda kallelsen i god tid ändras antal dagar en motion ska 
lämnas in till förvaltningen för att kunna behandlas på nästkommande möte 
med kommunfullmäktige. Från tre till fem dagar. 
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 För att kunna förbereda kallelsen i god tid ändras antal dagar en fråga ska 
lämnas in till förvaltningen för att kunna behandlas på nästkommande möte 
med kommunfullmäktige. Från en till fem dagar. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2018-04-03

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

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §48

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

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

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-04-03

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-04-03

Justerare signatur

§48 - Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige (KS 
14-529)
Ärendebeskrivning
Arbetsordningen för kommunfullmäktige styr formerna för kommunfullmäktiges arbete. Den 
reglerar bland annat hur information om kommunfullmäktiges sammanträde ska spridas, hur 
handlingar skickas till ledamöter och ersättare samt vilka som har rätt att yttra sig på 
kommunfullmäktiges sammanträden. 

Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen i kraft. I den nya kommunallagen har 
språket moderniserats och strukturen har förändrats. Några av förändringarna är att ett kapitel 
om de anställda i kommunen har lagts till, krav på att en instruktion för kommundirektör ska 
antas av kommunstyrelsen, en digital anslagstavla ska införas för ex. protokollsanslag samt 
möjlighet för föräldraledighet för förtroendevalda.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 14-529-6)
 Arbetsordning för kommunfullmäktige - (53655)
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Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-16:25 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Caroline Pellrud (Politisk lärling)

Protokollet innehåller paragraferna §78

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Gerry Milton

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)

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

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-04-10

Datum för överklagan 2018-04-12 till och med 2018-05-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-04-10

Justerare signatur

§78 - Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige (KS 
14-529)
Ärendebeskrivning
Arbetsordningen för kommunfullmäktige styr formerna för kommunfullmäktiges arbete. Den 
reglerar bland annat hur information om kommunfullmäktiges sammanträde ska spridas, hur 
handlingar skickas till ledamöter och ersättare samt vilka som har rätt att yttra sig på 
kommunfullmäktiges sammanträden. 

Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen i kraft. I den nya kommunallagen har 
språket moderniserats och strukturen har förändrats. 

Några av förändringarna är att ett kapitel om de anställda i kommunen har lagts till, krav på 
att en instruktion för kommundirektör ska antas av kommunstyrelsen, en digital anslagstavla 
ska finnas för ex. protokollsanslag samt möjlighet för föräldraledighet för förtroendevalda.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar arbetsordning för kommunfullmäktige i Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 14-529-6)
 Arbetsordning för kommunfullmäktige - (53655)
 §48 KSAU Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige - (KS 14-529-7)
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Fastställd av: Nämnd/Styrelse/funktion
Datum: 20XX-XX-XX
Ansvarig för revidering: Nämnd/styrelse/funktion
Ansvarig tjänsteperson: Titel
Diarienummer: XXXXX

Arbetsordning för 
kommunfullmäktige
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Lekebergs styrdokument
Policy – Normerande dokument som klargör Lekebergs kommuns hållning
Program – Dokument som klargör inriktning och metoder för att nå Lekebergs kommuns mål
Plan – Innehåller en tydlig beskrivning vad som ska göras och när det ska göras
Riktlinje – Rekommenderat sätt att agera 
Regler – Absolut gräns och ska-krav  
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Upprop...........................................................................................................................9
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Förhållningssätt Policy
Denna text har skapats för att vara vägledande för kommunfullmäktiges  arbete och 
värdegrundsskapande. 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, och har inte bara stor 
påverkan på formella beslut inom den kommunala kompetensen, utan har också ett 
stort ansvar som föredöme för atmosfären i det politiska arbetet och trovärdigheten i 
kommunen. Vidare är kommunfullmäktige till viss del kommunens ansikte utåt, och 
påverkar omvärldens bild av kommunen.

Professionalism
I en liten kommun är det vanligt att politiska företrädare har många olika uppdrag. 
Ledamoten måste behålla sin helhetssyn, och endast beakta de omständigheter som 
ligger till grund för ledamotsuppdraget. Det är då viktigt att denne håller isär sina 
roller. När ledamot i kommunfullmäktige tjänstgör bör denne betänka att uppdraget 
inte ska påverkas av intressen inom andra uppdrag. Ledamoten bör också beakta 
skillnaden i uppdrag hos politiken respektive förvaltningen. 

Respekt
Alla ledamöter är demokratiskt valda och ska behandla varandra med respekt, även 
om det råda vitt skilda åsikter. Debatten ska hållas på en saklig nivå, och 
personangrepp, sarkasmer, antydningar, nedvärderande gester och liknande får ej 
förekomma. Kommunfullmäktiges arbete är ett lagspel, där det ligger i allas intresse 
att på ett effektivt sätt hitta samförstånd och kompromisser, som gynnar 
kommunens verksamheter. Respekt innebär också att störande aktiviteter under 
möten ska undvikas, och att avtalade tider och överenskommelser ska hållas.

Lojalitet
Med lojalitet avses två saker: Dels att vara lojal mot fattade beslut, dels att vara lojal 
mot fullmäktigeförsamlingen och kommunen. Har ett beslut fattas, bör ledamoten, 
även om beslutet inte gått en väg denne själv förespråkat, ändå respektera beslutet. 
Beslutet är fattat i demokratisk ordning, och som ledamot i kommunfullmäktige ska 
man respektera det. 

Publicering
Fullmäktiges möten är offentliga, varför ledamöterna alltid bör vara beredda på att 
de kan publiceras och/eller citeras på film, i tv, i radio eller på nätet eller liknande. 
Med dagens teknik (såsom smartphones etc) är det inte praktiskt möjligt att med 100 
% säkerhet känna till om publicering sker eller ej. I de fall ordföranden känner till att 
någon form av publicering kommer att ske under mötet, ska ordförande tydligt 
upplysa ledamöterna om detta vid mötets början. 
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Arbetsordning
Utöver vad som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning. 

Antalet ledamöter 

1 § Ledamöter
Fullmäktige har 35 ledamöter. 

I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.

Ordförande och vice ordförande

2 § - Val av ordförande och vice ordförande
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande 
(presidium). Dessa utgör kommunfullmäktiges presidium. Presidievalen ska förrättas 
på ett sammanträde som hålls före utgången av december.

Presidiet väljs för fullmäktiges innevarande mandatperiod.

3 § - Tills presidievalen har förrättats
Tills presidievalen har förrättats tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot 
i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem 
vara ålderspresident.

Vad som sägs om ordföranden i denna arbetsordning ska i förekommande fall gälla 
för ålderspresidenten.

4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 
presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för 
återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter.

Tid och plats för sammanträden

5 § - Ordinarie sammanträde
Fullmäktige bör hålla minst fem ordinarie sammanträden per år. Fullmäktige håller 
ordinarie sammanträde enligt en plan som fastställs vid ett av fullmäktiges 
sammanträde året innan fullmäktiges sista sammanträde året innan.

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet sammanträder nyvalda 
fullmäktige första gången från den 15 oktober.
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Ålderspresidenten bestämmer dag, tid och plats för det första sammanträdet efter 
samråd med kommunstyrelsens presidium ordförande.

6 § - Plats för sammanträde
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena, plats för fullmäktiges 
sammanträden och anger den i kungörelsen om sammanträdet.

7 § - Extra sammanträde 
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordförandena bestämmer efter samråd 
med vice ordföranden. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska 
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra 
sammanträdet.

8 § - Inställt sammanträde
Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in, eller att dagen eller 
tiden för sammanträde ska ändras, ska ordföranden snarast underrätta varje ledamot 
och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och och om möjligt anslås 
minst en vecka före den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens 
digitala anslagstavla.

9 § - Offentliggörande av ärenden inför sammanträde
I samband med införande av uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges 
sammanträde i den eller de tidningar som fullmäktige beslutat enligt 5 kap 10 § 
kommunallagen, bestämmer ordföranden i vilken utsträckning även uppgift om de 
ärenden som ska behandlas vid sammanträdet ska införas.

Uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträde samt uppgift om de 
ärenden som ska behandlas, anslås på kommunens digitala anslagstavla.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde

10 § - Förlänga eller avbryta sammanträde
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdes-
dagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant 
fall beslutar ordföranden genast när och var sammanträdet ska fortsätta.

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en 
kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. Om sammanträdet ska 
fortsätta inom en vecka behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall ska 
ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när 
sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.
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Ärenden och handlingar till sammanträdena

11 § - Tid för behandling av ärende
Ordföranden bestämmer när fullmäktige ska behandla ett ärende, om ej inte annat 
följer av lag.

12 § - Tillgång till handlingar i ärenden
Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i ärenden 
som fullmäktige ska behandla, bör tillställas lämnas till varje ledamot och ersättare 
före sammanträdet. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska 
distribueras lämnas till ledamöter och ersättare före sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det 
sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

Kommunfullmäktige kan besluta att sammanträdeshandlingarna får sändas via e-post 
eller annan elektroniskt kommunikationsväg, dock endast till ledamöter eller 
ersättare som utan olägenhet kan ta emot handlingarna på så sätt. 
Sammanträdeshandlingar sänds till varje ledamot och ersättare digitalt. 

Handlingarna i varje ärende ska finnas tillgängliga via kommunens hemsida. Kallelsen 
ska finnas tillgänglig i pappersform för allmänheten i sammanträdeslokalen under 
sammanträdet.

Anmälan av hinder för tjänstgöringen och inkallande av 
ersättare

13 § - Anmälan om förhinder
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till kommunstyrelseförvaltningen, som ansvarar för att den 
ersättare som står i tur att tjänstgöra inkallas. En ledamot som är hindrad att delta i 
ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till 
sitt parti, som kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

14 § - Inkallning av ersättare
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar 
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

15 § - Utebliven ersättare
Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller även för ersättare som kallats till 
tjänstgöring.

16 § - Tjänstgöring för ersättare
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller ersättare ska träda in och tjänstgöra 
under ett sammanträde. Endast om särskilda skäl föreligger får inträde i tjänstgöring 
ske under pågående handläggning av ett ärende. 
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Upprop

17 § - Uppropslista
 En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas 
tillgänglig under hela sammanträdet. 

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt upprops-
listan. Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 
sammanträde och när ordföranden i övrigt anser att det behövs.

Ledamot som infinner sig vid sammanträde efter det att uppropet avslutats, ska 
anmäla sig hos ordföranden som tillkännager närvaron. Ledamot och tjänstgörande 
ersättare får inte annat än tillfälligtvis lämna sammanträdet utan att anmäla detta till 
ordföranden.

Beslutsförhet

18 § - Interpellationer
Interpellationer och frågor får besvaras även om inte mer än hälften av ledamöterna 
är närvarande.

Protokolljusterare

19 § - Justering av protokoll
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 
sammanträdet.

Sedan uppropet har förrättats enligt 17 §, väljer fullmäktige två ledamöter att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet och i förekommande fall biträda 
ordföranden vid röstsammanräkningar. Fullmäktige väljer även två ersättare för 
protokollsjusterarna.

Turordning för handläggning av ärendena

20 § - Ändring i kungörelse, avbrott i handläggning
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de tagits upp i kungörelsen. 
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende som inte finns med i 
kungörelsen ska behandlas. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 
sammanträde för att åter ta upp det senare under sammanträdet.
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Yttranderätt vid sammanträdena

1.2 21 § - Deltagande i överläggningar för ordförande
Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd vars verksamhetsområde ett ärende 
berör får delta i överläggningen i ärendet.

Ordföranden och vice ordföranden i en fullmäktigeberedning får delta i över-
läggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.

Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som 
besvarar en interpellation eller en fråga får delta i överläggningen som hålls med 
anledning av svaret.

22 § - Deltagande i överläggningar för revisorer
Kommunens revisorer samt deras sakkunniga biträden får delta i överläggningen när 
fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen, liksom i ärenden 
som berör revisorernas egen förvaltning.

23 § - Yttranderätt efter inkallning av ordförande
En förtroendevald som anges i 4 kap. 2 § första stycket Kommunallagen (alla 
kommunal- och oppositionsråd i Lekebergs kommun) som inte är ledamot i 
fullmäktige har rätt att närvara vid fullmäktiges sammanträden. Sådan 
förtroendevald får delta i överläggningar och framställa förslag men inte delta i 
besluten. 

Ordförande och vice ordförande i en nämnd, revisorerna och de anställda i 
kommunen är skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om 
fullmäktige begär det och om det inte finns något hinder mot det på grund av 
sekretess.

Ordföranden kan efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som det 
behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnder och 
fullmäktigeberedningar, revisorerna, anställda i kommunen och utomstående 
sakkunniga för att lämna upplysningar.

Ordförande bestämmer om person som kallats enligt första stycket får yttra sig under 
överläggningarna.

24 § - Presentation av medborgarförslag
Den som enligt 31 § lämnat medborgarförslag ska beredas möjlighet att själv 
kortfattat presentera sitt förslag och svara på frågor från fullmäktiges ledamöter.

25 § - Kommundirektören och sekreteraren
Kommundirektören får delta i överläggningen av alla ärenden. Fullmäktiges 
sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.

26 § - Övrigas deltagande
Fullmäktige beslutar i övrigt i varje särskilt fall om annan än ledamot i fullmäktige får 
yttra sig och delta i överläggningarna. Fullmäktige får bestämma att också andra än 
de som anges i 23-25 § ska ha rätt att delta i överläggningar men inte i besluten.

Sida 366 av 393



Regler 11 (16)

Talarordning och ordningen vid sammanträdena

26 § - Talarordning
Den som har rätt att delta i överläggningarna får ordet i den ordning i vilken han eller 
hon anmält sig och blivit uppropad.

Den som har rätt att delta i överläggningarna har också rätt till ett kort inlägg på 
högst två minuter för ett genmäle med anledning av vad en talare anfört. Inlägget 
görs omedelbart efter det inlägg som föranledde begäran om genmäle. Den talare 
som föranledde genmälet har i sin tur rätt att efter genmälet omedelbart svara på 
detta under högst två minuter.

Om någon i sitt yttrande i betydande utsträckning avlägsnar sig från ämnet och inte 
efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta ifrån denne ordet. I 
övrigt får ingen avbryta en talare under dennes anförande.

Ordförande kan utvisa ledamot, ersättare eller åhörare som uppträder störande och 
ej inte rättar sig efter tillsägelse.

Uppstår oordning som ordförande inte kan avstyra, får denne upplösa 
sammanträdet.

27 § - Fastställande av yrkande Yrkanden
När fullmäktige förklarat överläggningen i ett ärende avslutad går ordföranden 
igenom de yrkanden som framställts under överläggningen och kontrollerar att de 
har uppfattats rätt.

Ordföranden befäster fastställer genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 
något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige enhälligt beslutar medge det.

Ett yrkande, utöver bifall eller avslag, ska vara skriftligt. Ordförande kan tillåta 
undantag från detta.

Deltagande i beslut

28 § - Avstå deltagande i beslut
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslutet fattas. En ledamot som inte gjort sådan anmälan anses 
ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation eller 
försöksvotering med handuppräckning.

Omröstningar 

29 § - Röstordning Omröstningar
Ordförande får genomföra försöksvotering med handuppräckning. Omröstningar 
genomförs så att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt 
uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst sist.
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Sedan omröstningen har avslutats befäster fastställer ordföranden detta med ett 
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst eller ändra eller återta 
avgiven röst.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska ny omröstning 
genomföras omedelbart.

30 § - Giltighetskrav för valsedel
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som 
valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig om den

1. om den upptar namnen på någon som inte är valbar,
2. om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
3. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt 
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner

31 § - Motionsrätt och redovisning av motioner
En motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter.

Ärenden av olika slag får inte tas upp i samma motion.

En motion väcks vid ett sammanträde med kommunfullmäktige eller genom att den 
ges in till kommunstyrelseförvaltningen. 

En ersättare får väcka motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid 
sammanträdet.

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de motioner som inte beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på ett av fullmäktiges ordinarie sammanträden vår 
och höst.

Medborgarförslag

32 § - Regler för medborgarförslag
Alla som är folkbokförda i Lekebergs kommun har rätt att lämna in medborgarförslag. 
Det innebär att även barn och ungdomar har denna möjlighet, liksom utländska 
medborgare som ännu inte fått kommunal rösträtt.

Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknad av en eller flera 
kommuninvånare med namn, adress och telefonnummer. Föreningar, organisationer 
eller andra sammanslutningar får inte framställa medborgarförslag.

Handlingen ska ha beteckningen ”medborgarförslag” men behöver i övrigt inte 
formuleras på något särskilt sätt, bara förslaget framgår tydligt. Förslaget kan gälla 
allt som rör kommunens verksamheter och som kommunen är ansvarig för. Olika 
ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag.
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Medborgarförslag får inte avse personalärenden eller ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskild. Förslaget får inte heller vara rasistiskt, 
diskriminerande, odemokratiskt eller stridande mot lag eller annan författning. Om 
ett i huvudsak likadant förslag behandlats i kommunen under de senaste två åren, 
behöver fullmäktige inte ta upp det nya förslaget till behandling.

Medborgarförslag väcks genom att det sänds eller lämnas till 
kommunstyrelseförvaltningen. Det ska ha inkommit senast tre veckor före 
kommunfullmäktiges sammanträde för att kunna anmälas på sammanträdet. I annat 
fall anmäls det vid nästkommande sammanträde.

Medborgarförslag anmäls i fullmäktige under en särskild punkt på 
föredragningslistan. Den som lagt förslaget har möjlighet att själv kortfattat 
presentera sitt förslag och svara på frågor från fullmäktiges ledamöter.

Fullmäktige kan sedan medborgarförslaget anmälts uppdra åt den nämnd eller 
styrelse vars befogenhetsområde frågan tillhör, att slutbehandla ärendet. Nämnd 
eller styrelse får inte till tjänsteman delegera besvarandet av medborgarförslag som 
fullmäktige överlämnat.

Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska i fullmäktige redovisas på samma sätt 
som ej färdigberedda motioner (§ 30), om inte förslaget överlämnats till 
nämnd/styrelse.

Medborgarförslag ska ha behandlats inom ett år från det förslaget kom in, vare sig 
det handläggs i fullmäktige eller i nämnd/styrelse.

Interpellationer

33 § - Besvarande och inlämning av interpellationer
En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör lämnas 
in till kommunstyrelseförvaltningen kansli senast tre fem dagar före det 
sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast 
efter det då interpellationen ställdes.

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt eller tillföras protokollet om den 
besvaras vid sammanträdet, där den väckts. Uppgift om att interpellationssvar 
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.

Den ledamot som ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den 
sammanträdesdag då svaret ska lämnas.

Om en interpellation avser förhållanden i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 § 
kommunallagen, får interpellationen riktas till ordföranden i företagets styrelse.

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då 
interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör också vid det tillfället. 
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Frågor 

34 § - Besvarande och inlämning av frågor
En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den ska ges in till 
kommunstyrelseförvaltningen senast en fem dagar före den sammanträdesdag, då 
den ska ställas.

Svar på fråga behöver inte vara skriftligt. När en fråga besvaras, får bara den som 
ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen.

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.

Beredning av ärenden

35 § - Remittering av ärende
Ordföranden får remittera ärenden, exempelvis motion eller medborgarförslag, som 
inkommer mellan två kommunfullmäktigesammanträden för beredning till 
kommunstyrelsen.

Remitterat ärende ska anmälas på kommande fullmäktigemöte såvida inte ärendet är 
anmält för behandling vid detta möte.

36 § - Behandling av remiss
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen eller särskilt 
utsedd fullmäktigeberedning hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska 
remitteras. Styrelsen får delegera rätten att besluta om remiss av sådana ärenden.

Fullmäktigeberedningar

37 § - Beslut om fullmäktigeberedning
Fullmäktige beslutar vid behov om en fullmäktigeberedning ska väljas under den 
löpande mandatperioden.

38 § - Beredningens sammansättning
Fullmäktige bestämmer före valet av fullmäktigeberedningen antalet ledamöter och 
ersättare i beredningen, samt mandattiden för denna.

Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.

39 § - Beredningens uppgifter 
En fullmäktigeberedning bereder de ärenden eller det uppgiftsområde som 
fullmäktige beslutar att överlämna till beredningen.

En fullmäktigeberedning får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt uppgiftsområde.

40 § - Beredningens arbetsområde
En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till 
fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar 
som fullmäktigeberedningen finner påkallade.
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41 § - Begäran om uppgifter till beredningen
En fullmäktigeberedning får från kommunens nämnder och anställda begära in de 
upplysningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen ska kunna 
fullgöra sina uppgifter.

42 § - Sammanträdesregler för beredningar 
För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är 
föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och 
protokoll.

Förklaring vid revisionsanmärkning

43 § - Inhämtning av förklaring 
Om fullmäktige inte beslutar något annan, bestämmer ordföranden i vilken ordning 
förklaringar över en anmärkning som revisorerna har framställt ska inhämtas från 
den nämnd eller fullmäktigeberedning mot vilken anmärkningen har riktats.

Valberedning

44 § - Tillsättning, sammansättning, befogenheter 
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 
valberedning för den löpande mandatperioden.

Valberedningen består av en ledamot från varje parti som finns representerat i 
fullmäktige.

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 
ordförande för den tid som de valts att vara ledamöter.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla, med undantag för valen till fullmäktiges presidium och valberedning.

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående 
beredning.

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

Justering av protokollet 

45 § - Justerare och omedelbar justering 
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, 
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 
förhandlingen som ordföranden har lett.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.
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Reservation 

46 § - Motivering till reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet.

Sekreterare

47 § Sekreterare
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 
sammanträdena.

Expediering

48 § - Expediering och signering av handlingar
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som 
berörs av besluten i protokollet. Hela protokollet ska offentliggöras på kommunens 
hemsida efter justering. 

Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska alltid tillställas hela protokollet. 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar skrivelser och de andra 
handlingar som upprättas i kommunfullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar 
annat.  
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Dnr: KS 18-460

   

Tjänsteskrivelse - Avsägelse från förtroendeuppdrag, 
Michael Larsson (S)

Ärendebeskrivning
Michael Larsson (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag 
i Lekebergs kommun. Efter en genomgång av mandatperiodens valärenden har det 
framkommit att listan Michael lämnat in inte riktigt stämmer, de förtroendeuppdrag 
som Michael är invald i och som han vill avsäga sig från är följande: 

Kommunfullmäktige (ledamot)
Sydnärkes miljönämnd (ledamot)
Sydnärkes IT-nämnd (ersättare)
Miljö- och naturvårdsrådet (ersättare)
Tillgänglighetsrådet (ersättare)
Krisledningsnämnden (ersättare)

Kommunfullmäktige behöver behandla avsägelserna gällande kommunfullmäktige, 
Sydnärkes miljönämnd, Sydnärkes IT-nämnd, miljö- och naturvårdsrådet och 
krisledningsnämnden. Avsägelsen från tillgänglighetsrådet behandlas av kultur- och 
bildningsnämnden. 

Förslag till beslut
1. Michael Larssons (S) avsägelser från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, 
ledamot i Sydnärkes miljönämnd, ersättare i Sydnärkes IT-nämnd, ersättare i miljö- 
och naturvårdsrådet och ersättare i krisledningsnämnden godkänns

2. Lekebergs kommun begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län 
för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige efter Michael Larsson (S). 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Avsägelse från uppdrag

Uppgifter
Namn

Michael Larsson
Datum

2018-03-21
Uppgifterna behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Personnummer

621128-7039
Partibeteckning

Socialdemokraterna

Härmed avsäger jag mig mina politiska uppdrag som

Samtliga uppdrag.
KF
Sydnärkes miljönämnd
Sydnärkes IT-nämnd
Miljövårdsrådet
BRÅ
Tillgänglighetsrådet

Underskrift

Namntecknin

//.-'
Namnförtydligande

Michael Larsson

Ifylld blankett skickas till:

Lekebergs kommun

Administrativa avdelningen

71681Fjugesta
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kommunfullmäktiges valberedning 2018-04-12

Sekreterare .................................................
Anna Nilsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Annica Zetterholm

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Pia Frohman

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

Organ Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum 2018-04-12
Datum för anslags 
uppsättande

2018-04-13 Datum för anslags 
nedtagande

2018-05-05

Förvaringsplats för 
protokollet

Arkivet, Kommunhuset, Fjugesta

.................................................Underskrift

Anna Nilsson

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Multen, Kommunhuset, Fjugesta kl. 17:00-17:15

Beslutande ledamöter Annica Zetterholm (C) (ordförande), Lars-Gunnar Forsberg (S) (vice 
ordförande), Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L), Pia Frohman (MP), 
Margareta Carlsson (V), Gerry Milton (SD)

Övriga närvarande Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Utses att justera Pia Frohman

Justeringens plats och tid Kommunhudet, Fjugesta ,  2018-04-12ate   00:00

Protokollet omfattar §2
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MÖTESPROTOKOLL

Blad 2
Mötesdatum

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-04-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§2

Avsägelse från förtroendeuppdrag, Michael Larsson (S) (KS 18-460)

Sammanfattning

Michael Larsson (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag i Lekebergs 
kommun. Efter en genomgång av mandatperiodens valärenden har det framkommit att listan 
Michael lämnat in inte riktigt stämmer, de förtroendeuppdrag som Michael är invald i och som han 
vill avsäga sig från är följande: 

Kommunfullmäktige (ledamot)
Sydnärkes miljönämnd (ledamot)
Sydnärkes IT-nämnd (ersättare)
Miljö- och naturvårdsrådet (ersättare)
Tillgänglighetsrådet (ersättare)
Krisledningsnämnden (ersättare)

Kommunfullmäktige behöver behandla avsägelserna gällande kommunfullmäktige, Sydnärkes 
miljönämnd, Sydnärkes IT-nämnd, miljö- och naturvårdsrådet och krisledningsnämnden. Avsägelsen 
från tillgänglighetsrådet behandlas av kultur- och bildningsnämnden. 

Förslag till beslut

1. Michael Larssons (S) avsägelser från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, 
ledamot i Sydnärkes miljönämnd, ersättare i Sydnärkes IT-nämnd, ersättare i miljö- och 
naturvårdsrådet och ersättare i krisledningsnämnden godkänns

2. Lekebergs kommun begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län för att 
utse ny ledamot i kommunfullmäktige efter Michael Larsson (S).

Valberedningens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Avsägelse från förtroendeuppdrag, Michael Larsson (S)
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Val av ledamot till Sydnärkes 
miljönämnd

13

KS 18-461
   

Sida 378 av 393



Tjänsteskrivelse 2018-04-06 1 (1)

Dnr: KS 18-461

   

Tjänsteskrivelse - Val av ledamot till Sydnärkes 
miljönämnd

Ärendebeskrivning
Michael Larsson (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag 
i Lekebergs kommun. Ett av hans uppdrag är som ledamot i Sydnärkes miljönämnd, 
därför måste en ny ledamot utses.  

Förslag till beslut
XX utses till ledamot i Sydnärkes miljönämnd till och med år 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kommunfullmäktiges valberedning 2018-04-12

Sekreterare .................................................
Anna Nilsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Annica Zetterholm

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Pia Frohman

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

Organ Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum 2018-04-12
Datum för anslags 
uppsättande

2018-04-13 Datum för anslags 
nedtagande

2018-05-05

Förvaringsplats för 
protokollet

Arkivet, Kommunhuset, Fjugesta

.................................................Underskrift

Anna Nilsson

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Multen, Kommunhuset, Fjugesta kl. 17:00-17:15

Beslutande ledamöter Annica Zetterholm (C) (ordförande), Lars-Gunnar Forsberg (S) (vice 
ordförande), Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L), Pia Frohman (MP), 
Margareta Carlsson (V), Gerry Milton (SD)

Övriga närvarande Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Utses att justera Pia Frohman

Justeringens plats och tid Kommunhudet, Fjugesta ,  2018-04-12ate   00:00

Protokollet omfattar §3
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MÖTESPROTOKOLL

Blad 2
Mötesdatum

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-04-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§3

Val av ledamot till Sydnärkes miljönämnd (KS 18-461)

Sammanfattning

Michael Larsson (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag i Lekebergs 
kommun. Ett av hans uppdrag är som ledamot i Sydnärkes miljönämnd, därför måste en ny ledamot 
utses. 

Förslag till beslut

XX utses till ledamot i Sydnärkes miljönämnd till och med år 2018.

Valberedningens förslag till beslut

Linda Hallén (S) utses till ledamot i Sydnärkes miljönämnd till och med år 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ledamot till Sydnärkes miljönämnd
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Val av ersättare till Sydnärkes 
IT-nämnd

14

KS 18-462
   

Sida 382 av 393



Tjänsteskrivelse 2018-04-06 1 (1)

Dnr: KS 18-462

   

Tjänsteskrivelse - Val av ersättare till Sydnärkes IT-
nämnd

Ärendebeskrivning
Michael Larsson (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag 
i Lekebergs kommun. Ett av hans uppdrag är som ersättare i Sydnärkes IT-nämnden, 
därför måste en ny ersättare utses.  

Förslag till beslut
XX utses till ersättare i Sydnärkes IT-nämnd till och med år 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kommunfullmäktiges valberedning 2018-04-12

Sekreterare .................................................
Anna Nilsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Annica Zetterholm

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Pia Frohman

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

Organ Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum 2018-04-12
Datum för anslags 
uppsättande

2018-04-13 Datum för anslags 
nedtagande

2018-05-05

Förvaringsplats för 
protokollet

Arkivet, Kommunhuset, Fjugesta

.................................................Underskrift

Anna Nilsson

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Multen, Kommunhuset, Fjugesta kl. 17:00-17:15

Beslutande ledamöter Annica Zetterholm (C) (ordförande), Lars-Gunnar Forsberg (S) (vice 
ordförande), Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L), Pia Frohman (MP), 
Margareta Carlsson (V), Gerry Milton (SD)

Övriga närvarande Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Utses att justera Pia Frohman

Justeringens plats och tid Kommunhudet, Fjugesta ,  2018-04-12ate   00:00

Protokollet omfattar §4
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MÖTESPROTOKOLL

Blad 2
Mötesdatum

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-04-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§4

Val av ersättare till Sydnärkes IT-nämnd (KS 18-462)

Sammanfattning

Michael Larsson (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag i Lekebergs 
kommun. Ett av hans uppdrag är som ersättare i Sydnärkes IT-nämnden, därför måste en ny ersättare 
utses. 

Förslag till beslut

XX utses till ersättare i Sydnärkes IT-nämnd till och med år 2018.

Valberedningens förslag till beslut

Berth Falk (S) utses till ersättare i Sydnärkes IT-nämnd till och med år 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ersättare till Sydnärkes IT-nämnd
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Val av ersättare till 
krisledningsnämnden

15

KS 18-464
   

Sida 386 av 393



Tjänsteskrivelse 2018-04-06 1 (1)

Dnr: KS 18-464

   

Tjänsteskrivelse - Val av ersättare till 
krisledningsnämnden

Ärendebeskrivning
Michael Larsson (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag 
i Lekebergs kommun. Ett av hans uppdrag är som ersättare i krisledningsnämnden, 
därför måste en ny ersättare utses.  

Förslag till beslut
XX utses till ersättare i krisledningsnämnden till och med år 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kommunfullmäktiges valberedning 2018-04-12

Sekreterare .................................................
Anna Nilsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Annica Zetterholm

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Pia Frohman

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

Organ Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum 2018-04-12
Datum för anslags 
uppsättande

2018-04-13 Datum för anslags 
nedtagande

2018-05-05

Förvaringsplats för 
protokollet

Arkivet, Kommunhuset, Fjugesta

.................................................Underskrift

Anna Nilsson

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Multen, Kommunhuset, Fjugesta kl. 17:00-17:15

Beslutande ledamöter Annica Zetterholm (C) (ordförande), Lars-Gunnar Forsberg (S) (vice 
ordförande), Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L), Pia Frohman (MP), 
Margareta Carlsson (V), Gerry Milton (SD)

Övriga närvarande Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Utses att justera Pia Frohman

Justeringens plats och tid Kommunhudet, Fjugesta ,  2018-04-12ate   00:00

Protokollet omfattar §6
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MÖTESPROTOKOLL

Blad 2
Mötesdatum

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-04-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§6

Val av ersättare till krisledningsnämnden (KS 18-464)

Sammanfattning

Michael Larsson (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag i Lekebergs 
kommun. Ett av hans uppdrag är som ersättare i krisledningsnämnden, därför måste en ny ersättare 
utses. 

Förslag till beslut

XX utses till ersättare i krisledningsnämnden till och med år 2018.

Valberedningens förslag till beslut

Platsen som ersättare i krisledningsnämnden till och med år 2018 lämnas vakant.

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ersättare till krisledningsnämnden
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Val av ersättare till miljö- och 
naturvårdsrådet

16

KS 18-463
   

Sida 390 av 393



Tjänsteskrivelse 2018-04-06 1 (1)

Dnr: KS 18-463

   

Tjänsteskrivelse – Val av ersättare till miljö- och 
naturvårdsrådet

Ärendebeskrivning
Michael Larsson (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag 
i Lekebergs kommun. Ett av hans uppdrag är som ersättare i miljö- och 
naturvårdsrådet, därför måste en ny ersättare utses.  

Förslag till beslut
XX utses till ersättare i miljö- och naturvårdsrådet till och med år 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kommunfullmäktiges valberedning 2018-04-12

Sekreterare .................................................
Anna Nilsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Annica Zetterholm

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Pia Frohman

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

Organ Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum 2018-04-12
Datum för anslags 
uppsättande

2018-04-13 Datum för anslags 
nedtagande

2018-05-05

Förvaringsplats för 
protokollet

Arkivet, Kommunhuset, Fjugesta

.................................................Underskrift

Anna Nilsson

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Multen, Kommunhuset, Fjugesta kl. 17:00-17:15

Beslutande ledamöter Annica Zetterholm (C) (ordförande), Lars-Gunnar Forsberg (S) (vice 
ordförande), Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L), Pia Frohman (MP), 
Margareta Carlsson (V), Gerry Milton (SD)

Övriga närvarande Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Utses att justera Pia Frohman

Justeringens plats och tid Kommunhudet, Fjugesta ,  2018-04-12ate   00:00

Protokollet omfattar §5
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MÖTESPROTOKOLL

Blad 2
Mötesdatum

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-04-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§5

Val av ersättare till miljö- och naturvårdsrådet (KS 18-463)

Sammanfattning

Michael Larsson (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag i Lekebergs 
kommun. Ett av hans uppdrag är som ersättare i miljö- och naturvårdsrådet, därför måste en ny 
ersättare utses. 

Förslag till beslut

XX utses till ersättare i miljö- och naturvårdsrådet till och med år 2018.

Valberedningens förslag till beslut

Birgitta Hultén (S) utses till ersättare i miljö- och naturvårdsrådet till och med år 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ersättare till miljö- och naturvårdsrådet

Sida 2 av 2Sida 393 av 393
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