
Protokoll 2018-09-24

Kommunfullmäktige
Tid Plats Plats
18:30-21:00 Hidinge skola Location  

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

Ej tjänstgörande ersättare
Gun-Britt Grimsell (C) (ersättare)
Eva Bonnevier (C)
Leif Göransson (C)
Elin Nilsson (L)

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)
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)
Kenneth Hagström (S)
Mait Edlund (S)
Mikael Bergdahl (S)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
Stefan Johansson (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Göran Östling (M)  ersätter Linnéa Hägglöf (M)
Yvonne Hagström (S)  ersätter Gunilla Pihlblad 
(S)
Olle Leijonborg (FL)  ersätter Johnolov Ohlsson 
(FL)
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Protokoll 2018-09-24

Justerare signatur

Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§46-64

Ordförande _________________________________________________________________
Amanda Höjer

Justerare _________________________________________________________________
Astrid Söderquist Lennart M Pettersson

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-09-24

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2018-09-24

Datum för överklagan 2018-09-28 till och med 2018-10-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-09-24

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§46 Val av justerare
§47 Ändring av dagordningen
§48 Medborgarförslag angående Ryssgubbe/hunrättika
§49 Medborgarförslag angående utvecklingen av Lanna badgruva
§50 Information - Revisorerna

§51 Svar på motion från Socialdemokratiska gruppen om att utreda möjligheterna till 
öppna nätverk via wifi på lämpliga platser i kommunen

§52 Avsägelse från uppdrag som ordinarie ledamot i valnämnden
§53 Val av ledamot i valnämnden
§54 Avsägelse från uppdrag som nämndeman i Tingsrätten
§55 Val av nämndeman till tingsrätten
§56 Delårsrapport Lekebergs kommun 2018

§57 Beställning av investering samt borgensåtagande för Lekebergsskolan f-9 och 
tillagningskök med servering och samlingssal på Linden

§58 Beslut om felparkeringsavgift i Lekebergs kommun
§59 Inrättande av en gemensam överförmyndarnämnd i Sydnärke
§60 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019
§61 Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 3, 2017
§62 Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 4, 2017
§63 Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2018
§64 Meddelanden
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Protokoll 2018-09-24

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§46- Val av justerare

Ärendebeskrivning

Två justerare, tillika rösträknare, behöver utses för att justera dagens protokoll. Justering sker den 27 
september kl. 10.00.

Förslag till beslut

Astrid Söderquist (C) och Lennart M Pettersson (S) väljs att justera dagens protokoll med Conny 
Boman (C) och Kjell Edlund (S) till ersättare.

Beslut

Astrid Söderquist (C) och Lennart M Pettersson (S) väljs att justera dagens protokoll med Conny 
Boman (C) och Kjell Edlund (S) till ersättare.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§47- Ändring av dagordningen

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har uppmärksammat att medborgarförslag KS 18-594 om återvinningsstation saknar 
underskrift av en eller flera medborgare. Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige måste ett 
medborgarförslag var underskrivet av en eller flera medborgare.

Förslag till beslut

Ärende KS 18-594 Medborgarförslag angående återvinningsstation utgår.

Beslut

Ärende KS 18-594 Medborgarförslag angående återvinningsstation utgår.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-09-24

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§48 - Medborgarförslag angående Ryssgubbe/hunrättika (KS 18-
585)
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit angående bekämpning av en växt kallad ryssgubbe/hunrättika. 
Förslaget innebär att Lekebergs kommun ger ett antal ungdomar (feriepraktikanter) i uppdrag att 
manuellt bekämpa ryssgubbarna varhelst de dyker upp.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag angående Ryssgubbe/hunrättika - (KS 18-585-2)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-585-1)

Expedieras till 

Kommunstyrelsen

Magnus Johansson

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§49 - Medborgarförslag angående utvecklingen av Lanna 
badgruva (KS 18-667)
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit angående åtgärder med anledning av ordningsbekymmer runt 
Lanna badgruva.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och bildningsnämnden för 
besvarande.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och bildningsnämnden för 
besvarande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag angående utvecklingen av Lanna badgruva - (KS 18-667-

2)
 Medborgarförslag om utveckling av Lanna badgruva - (KS 18-667-1)

Expedieras till 

Kultur- och bildningsnämnden

Pernilla Marberg

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§50- Information - Revisorerna

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar kommunens revisorer.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-09-24

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§51 - Svar på motion från Socialdemokratiska gruppen om att 
utreda möjligheterna till öppna nätverk via wifi på lämpliga 
platser i kommunen (KS 17-295)
Ärendebeskrivning
I en motion från Socialdemokraterna efterfrågas möjligheten att ha ett öppet nätverk på torget i 
Fjugesta för att visa att Lekeberg är en modern och framåt kommun som förstår sig på vad 
befolkningen förväntar sig inför framtiden.

I ett beslut från Sydnärkes IT-nämnd fastställs det att de kommuner som vill införa dessa denna typ 
av tjänst till sina medborgare få göra detta med hjälp utav en extern aktör och inte med hjälp av 
Sydnärkes IT förvaltning. 

För att detta ska kunna gå att genomföra måste i så fall omprioriteringar göras i budgeten för att 
täcka upp kostnader för upphandling, installation samt driften av dessa hot spots de kommande tre 
åren. Då det idag är möjligt för privata aktörer, om efterfrågan finns, att på kommersiell grund 
erbjuda Internetuppkoppling är bedömningen att en sådan omprioritering av resurser från annan 
nödvändig kommunal verksamhet inte bör göras.

Ärendet återremitterades på senaste kommunfullmäktige.  

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskottets behandling av ärendet

Anette Bergdhal (S) deltar inte beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Öppet Wifi i kommunen - (KS 17-295-3)
 Yttrande angående att utreda möjligheten till öppet nätverk via WiFi på lämpliga platser i 

kommunen - (KS 17-295-8)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 Motion från socialdemokratiska gruppen om att utreda möjligheterna till öppet nätverk via 
wifi på lämpliga platser i kommunen - (KS 17-295-1)

 §134 KS Motion från Socialdemokratiska gruppen om att utreda möjligheterna till öppna 
nätverk via wifi på lämpliga platser i kommunen - (KS 17-295-10)

 §109 KSAU Motion från Socialdemokratiska gruppen om att utreda möjligheterna till öppna 
nätverk via wifi på lämpliga platser i kommunen - (KS 17-295-9)

 §30 KF Svar på motion om öppet wifi i Lekebergs kommun - (KS 17-295-7)
 §107 KS Svar på motion om öppet wifi i Lekebergs kommun - (KS 17-295-6)
 §85 KSAU Svar på motion om öppet wifi i Lekebergs kommun - (KS 17-295-5)
 Yttrande - Svar på motion WiFi - (KS 17-295-4)
 §25 KF Anmälan av ny motion - Motion från socialdemokratiska gruppen om att utreda 

möjligheterna till öppet nätverk via wifi på lämpliga platser i kommunen - (KS 17-295-2)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§52 - Avsägelse från uppdrag som ordinarie ledamot i 
valnämnden (KS 18-606)
Ärendebeskrivning
Kerstin Gunnarsson (S) har avsagt sig uppdrag som ordinarie ledamot i valnämnden.

Protokollet från valberedningens sammanträde den 13 september justeras den 24 september. 
Förslag till beslut presenteras därför vid sittande möte.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-606-2)

Expedieras till 

Valnämnden

Kerstin Gunnarsson

Administrativa avdelningen

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§53 - Val av ledamot i valnämnden (KS 18-747)
Ärendebeskrivning
Kerstin Gunnarsson (S) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i 
valnämnden, därför måste en ny ledamot utses. 

Protokollet från valberedningens sammanträde den 13 september justeras den 24 september. 
Förslag till beslut presenteras därför vid sittande möte.

Förslag till beslut

X utses till ledamot i valnämnden.

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut

Ledamotsplatsen i valnämnden lämnas vakant.

Beslut

Ledamotsplatsen i valnämnden lämnas vakant.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ledamot i valnämnden - (62812)
 §10 KF val Val av ledamot i valnämnden - (KS 18-747-1)

Expedieras till 

Valnämnden

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-09-24

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§54 - Avsägelse från uppdrag som nämndeman i Tingsrätten (KS 
18-723)
Ärendebeskrivning
Amanda Höjer (C) har inkommit med avsägelse från uppdrag som nämndeman i tingsrätten. 

Protokollet från valberedningens sammanträde den 13 september justeras den 24 september. 
Förslag till beslut presenteras därför vid sittande möte.

 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-723-2)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-723-1)

Expedieras till 

Amanda Höjer

Tingsrätten

Administrativa avdelningen

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§55 - Val av nämndeman till tingsrätten (KS 18-748)
Ärendebeskrivning
Amanda Höjer (C) har inkommit med avsägelse från sitt uppdrag som nämndeman i Tingsrätten. 
Kommunfullmäktige har att välja en ny nämndeman.

Protokollet från valberedningens sammanträde den 13 september justeras den 24 september. 
Förslag till beslut presenteras därför vid sittande möte.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer X till ny nämndeman i tingsrätten.

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer Caroline Pellrud (C) till ny nämndeman i tingsrätten.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Caroline Pellrud (C) till ny nämndeman i tingsrätten.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av nämndeman till tingsrätten - (62813)
 §11 KF val Val av nämndeman till tingsrätten - (KS 18-748-1)

Expedieras till 

Caroline Pellrud

Tingsrätten

Administrativa avdelningen

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§56 - Delårsrapport Lekebergs kommun 2018 (KS 18-689)
Ärendebeskrivning

Kommunens delårsrapport tillika prognosrapport 2 innehåller en beskrivning och sammanfattning 
över utfallet för mål och ekonomi januari-juli 2018. En sammanfattning över dom viktigaste 
händelserna, uppföljning och prognos för kommunens mål samt nuläge och prognos för ekonomin.

Delårsrapporten baseras på material från kommunens nämnder och bolag.

Totalt sett ser prognosen för kommunfullmäktiges mål 2018 ut som följer:

• 2 mål uppnås

• 3 uppnås delvis

• 1 uppnås inte

Det ger en måluppfyllelse på 33 %, vilket är en god förbättring jämfört med prognosrapport 1.

Kommunens delårsrapport redovisar ett för perioden positivt resultat om 20 399 tkr per den sista juli 
2018. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 2 390 tkr i och med att det budgeterade 
resultatet är beräknat till 13 917 tkr.

Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 16 307 tkr. Anledningen till att helårsresultatet 
förväntas bli bättre än budgeterat resultat beror bland annat på att skatter och bidrag redovisar ett 
överskott, vilket främst har sin grund i förändrad prognostiserad skattekraft.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 3 413 tkr.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns delårsrapport 2018.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkanden

Elin Nilsson (L) yrkar på att kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att verka för en budget i balans.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Elin Nilssons (L) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Elins yrkande om att uppmana nämnderna att verka för en budget i balans.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ordföranden frågar sedan nämnden om kommunstyrelsen kan föreslå att kommunfullmäktige 
godkänner Lekebergs kommuns delårsrapport 2018 och finner att kommunstyrelsen bifaller förslag 
till beslut.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen

1. föreslår att kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns delårsrapport 2018.

2. uppmanar nämnderna att verka för en budget i balans.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C), Håkan Söderman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns delårsrapport 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2018 Lekebergs kommun - (KS 18-689-6)
 §101 KSAU Delårsrapport 2018 för Lekebergs kommun - (KS 18-689-4)
 Delårsrapport 2018 för Lekebergs kommun - (KS 18-689-5)
 Revisionsrapport delårsrapport 2018 - (KS 18-689-11)

Expedieras till 

Samtliga nämnder

Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§57 - Beställning av investering samt borgensåtagande för 
Lekebergsskolan f-9 och tillagningskök med servering och 
samlingssal på Linden (KS 18-694)
Ärendebeskrivning
I MER-planen för 2018 med ekonomisk plan för 2019-2020 finns medel avsatta 2020 för en 
investering i skollokaler motsvarande 130 mnkr. I styrgruppen för kommunala byggnationer har 
sedan ett arbete skett för att bereda investeringen i skollokaler.

Grundskolan i Fjugesta är i behov av nya lokaler dels för att få mer ändamålsenliga lokaler då 
mellanstadiet idag delvis inryms i lokaler från förra sekelskiftet med låg tillgänglighet och anpassning 
för den skolverksamhet som idag bedrivs i lokalerna. Prognosen visar även att barnkullarna i Fjugesta 
kommer att öka ytterligare de närmsta 15-åren.

Kommunstyrelsen har i samband med arbetet inför MER-planen 2019 med prognos för 2020-2021 
fastställt ytterligare ett investeringsutrymme på 20 miljoner kronor och beslutat att detta utrymme 
ska användas för att tillskapa ett tillagningskök med tillhörande servering och samlingssal vid Linden.

Kommunfullmäktige föreslås därför fatta beslut om att bygga en ny skola i Fjugesta samt ett 
tillagningskök vid Linden. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1.beställer investering och genomförande av en ny skola f-9 vid Lekebergsskolan för upp till 130 
miljoner kronor av Lekebergs Kommunfastigheter (LeKo).

2.beställer investering och genomförande av ett tillagningskök för äldrematen med tillhörande 
servering och samlingssal vid Linden för upp till 20 miljoner kronor av Lekebergs Bostäder AB.

3.ingår borgen för Lekebergs Kommunfastigheter ABs räkning upp till totalt lånebelopp om 490 640 
000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp och utökar därmed borgensåtagandet med 130 
mnkr.

4.ingår borgen för Lekebergs Bostäder ABs räkning upp till totalt lånebelopp om 287 500 000 kr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas 
på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp och utökar därmed borgensåtagandet med 20 
mnkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Enligt förslag till beslut.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkanden

Håkan Söderman (M), Astrid Söderqvist (C), Elin Nilsson (L), Pia Frohman (MP), Jonas Hansen (KD), 
Berth Falk (S), Kjell Edlund (S), Ewonne Granberg (S), Jette Bergström (S) yrkar bifall till förslaget.

Anmälan om icke deltagande

Kerstin Lejionborg (FL) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Reservationer

Gerry Milton (SD) reserverar sig och lämnar ett särskilt yttrande:

"Sverigedemokraterna Lekeberg har tidigare bifallit beslut om att en ny skola ska byggas men vi vill 
ha en tydligare linje på att säkra upp att den tänkta nya skolans utformning inte påverkar de yngre 
barnens trygghet. Därför reserverar sig Sverigedemokraterna Lekeberg i hemställandet till KF om 
fortsatt beredning i ärendet."

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C), Håkan Söderman (M), Pia Frohman (MP), Eva Blomqvist (L), Anette 
Bergdahl (S), Jonas Hansen (KD), Margareta Carlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kerstin Leijonborg (FL),  yrkar på att ärendet ska återremitteras för att beslutsunderlaget ska 
förtydligas. Stefan Johansson (SD) yrkar bifall till Kerstin Leijonborgs (FL) yrkande.

Sammanträdet ajourneras kl. 20.20-20.40.

Sammanträdet öppnas igen kl. 20.40.

Propositionsordning

Ordförande föreslår följande propositionsordning:

Kommunfullmäktige ställer Kerstin Leijonborgs (FL) yrkande, att ärendet ska återremitteras för att 
beslutsunderlaget ska förtydligas, mot att ärendet ska behandlas idag.

Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ordförande ställer förslaget om att ärendet ska behandlas idag mot att ärendet ska återremitteras 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska behandlas idag.

Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Kerstin Leijonborg (FL), Olle Leijonborg (FL), Gerry Milton (SD) och Stefan Johansson (SD) reserverar 
sig mot beslutet tillförmån för Kerstin Leijonborgs (FL) yrkande om återremiss.

Beslut

Kommunfullmäktige

1.beställer investering och genomförande av en ny skola f-9 vid Lekebergsskolan för upp till 130 
miljoner kronor av Lekebergs Kommunfastigheter (LeKo).

2.beställer investering och genomförande av ett tillagningskök för äldrematen med tillhörande 
servering och samlingssal vid Linden för upp till 20 miljoner kronor av Lekebergs Bostäder AB.

3.ingår borgen för Lekebergs Kommunfastigheter ABs räkning upp till totalt lånebelopp om 490 640 
000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp och utökar därmed borgensåtagandet med 130 
mnkr.

4.ingår borgen för Lekebergs Bostäder ABs räkning upp till totalt lånebelopp om 287 500 000 kr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas 
på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp och utökar därmed borgensåtagandet med 20 
mnkr.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beställning av investering samt borgensåtagande för Lekebergsskolan f-9 

och tillagningskök med servering och samlingssal på Linden - (KS 18-694-5)
 Behovsanalys - skollokaler i Fjugesta - (KS 18-694-6)
 §71 KUB nämnd Byggnation av nya Lekebergsskolan f-9 - (KS 18-694-3)
 KUB Behovsanalys - skollokaler i Fjugesta - (KS 18-694-2)
 KUB Tjänsteskrivelse - Byggnation av nya Lekebergsskolan f-9 - (KS 18-694-1)
 §113 KSAU Beställning av investering samt borgensåtagande för Lekebergsskolan f-9 och 

tillagningskök med servering och samlingssal på Linden - (KS 18-694-4)
 §127 KS Beställning av investering samt borgensåtagande för Lekebergsskolan f-9 och 

tillagningskök med servering och samlingssal på Linden - (KS 18-694-8)
Expedieras till 

Lekebergs kommunfastigheter AB
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Lekebergsbostäder AB

Ekonomiavdelningen

Kultur- och bildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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Reservation 

Vi i Framtidspartiet i Lekeberg anser det vara för dåligt underlag för att 
kunna ta beslut om att gå i borgen på upp till 130 miljoner för ett skolbygge 
på Lekebergsskolan och ett borgensåtagande på Linden för ett ”äldrekök”,
där det inte finns något som helst underlag. 
Vi vet inte vad som innefattas i byggnationen av skolan. Är markundersökningar
inkluderade? Skolan ligger på mark efter att ett tegelbruk lagts ner för 
många år sedan.  Det har hittats rester som anses vara miljöfarliga. 
Sanering är en dyr historia.
Det sägs att det finns täckning för driftskostnader men om kostnad för ev. fler 
Personal, inventarier, mer yttre vård, grönytor städ m.m. är inkluderat besvarades
inte. 
Det fanns heller inte uppgift om vad kostnaden skulle bli om Tulpanens skola 
skulle finnas kvar med F-2 eller F-3. Ett muntligt svar på att det kostar 75-80 % av 
nyproduktion att rusta upp Tulpanens skola. På vad hade dessa beräkningar gjorts? 
75-80% av vad? Inget underlag. Vad skolorna 3-6 eller 4-6 skulle kosta fanns inget 
underlag för. 
20 miljoner till ett ”äldrekök” på Linden i Fjugesta uppkom under valrörelsen. 
Det finns ingen avsättning i någon investeringsplan för detta. Inget underlag alls.
På grund av alla oklarheter och obesvarade frågetecken anser vi i Framtidspartiet i 
Lekeberg att äredet ska återremitteras.

Framtidspartiet i Lekeberg 
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§58 - Beslut om felparkeringsavgift i Lekebergs kommun (KS 18-
660)
Ärendebeskrivning

Enligt Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift, § 2 a ska ”Kommunen fastställa 
felparkeringsavgiftens belopp”. Enligt samma paragraf får belopp fastställas till lägst sjuttiofem och 
högst ettusentrehundra kronor. (Förordning 1993:1354).
I syfte att kunna meddela ekonomiska sanktioner (ge felparkeringsbot) då fordon parkeras mot 
gällande trafikföreskrifter måste kommunen fastställa belopp för felparkeringsavgift.

Förslaget är därför att kommunfullmäktige fastställer felparkeringsavgifter enligt förslag till beslut.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer

1.Felparkeringsavgift på 400 kr utom vid tillfällen enligt punkt två och tre.

2.Felparkeringsavgift på 600 kr där förbud att stanna gäller samt vid parkering utan giltigt tillstånd på 
handikapparkering.

3.Felparkeringsavgift på 200 kr vid utebliven parkeringsskiva eller då tidsbestämd tillåten 
parkeringstid är överskriden på allmän parkeringsplats där tidsbestämd parkering med 
parkeringsskiva beslutats.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) och Lennart M Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer

1.Felparkeringsavgift på 400 kr utom vid tillfällen enligt punkt två och tre.
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2.Felparkeringsavgift på 600 kr där förbud att stanna gäller samt vid parkering utan giltigt tillstånd på 
handikapparkering.

3.Felparkeringsavgift på 200 kr vid utebliven parkeringsskiva eller då tidsbestämd tillåten 
parkeringstid är överskriden på allmän parkeringsplats där tidsbestämd parkering med 
parkeringsskiva beslutats.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om felparkeringsavgift i Lekebergs kommun - (KS 18-660-1)
 §106 KSAU Beslut om felparkeringsavgift i Lekebergs kommun - (KS 18-660-2)
 §130 KS Beslut om felparkeringsavgift i Lekebergs kommun - (KS 18-660-3)

Expedieras till 

Teknik- och serviceavdelningen

Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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§59 - Inrättande av en gemensam överförmyndarnämnd i 
Sydnärke (KS 18-549)
Ärendebeskrivning
Sedan 2010 bedrivs överförmyndarverksamheten i Lekebergs kommun inom ramen för ett 
gemensamt överförmyndarkansli i Sydnärke. Kansliet har haft sin placering i Kumla kommun och 
samarbetet har skett genom avtalssamverkan. På detta sätt har alla deltagande kommuner kunnat 
stärka sin kompetens och minska sårbarheten jämfört med om varje enskild kommun skulle sköta 
dessa uppgifter själv. 

För att förbättra samarbetet ytterligare föreslås att en gemensam överförmyndarnämnd bildas med 
representanter från varje kommun, något som även revisionen påtalat genom förslag i sin 
granskning. Detta har utretts under våren 2018 och nu läggs förslag att bilda en gemensam 
överförmyndarnämnd för kommunerna Askersund, Lekeberg, Laxå, Hallsberg och Kumla. Det finns 
flera fördelar med att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd. Exempelvis bör en gemensam 
nämnd bidra till en mer enhetlig och tydlig handläggning vilket ökar rättssäkerheten. 

Handläggare och förtroendevalda som fått tillfälle att lämna synpunkter under utredningen är 
övervägande positiva till en gemensam nämnd, även om det också uttrycks farhågor från vissa håll. 
Den samlade bedömningen är att en gemensam överförmyndarnämnd bör inrättas, se bifogad 
utredning och tillhörande
dokumentation

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1.beslutar att, under förutsättning fullmäktige i övriga fyra kommuner fattar samma beslut, inrätta 
en överförmyndarnämnd med Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekebergs kommuner från och 
med 1 januari 2019.

2.antar reglemente för Sydnärke överförmyndarnämnd.

3.godkänner överenskommelse om gemensam överförmyndarnämnd.

4.uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att underteckna 
överenskommelsen som gäller från och med 1 januari 2019 och ersätter tidigare avtal om samverkan 
(Samarbetsavtal om gemensam organisation för överförmyndarnas verksamhet).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Beslut

Kommunfullmäktige

1.beslutar att, under förutsättning fullmäktige i övriga fyra kommuner fattar samma beslut, inrätta 
en överförmyndarnämnd med Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekebergs kommuner från och 
med 1 januari 2019.

2.antar reglemente för Sydnärke överförmyndarnämnd.

3.godkänner överenskommelse om gemensam överförmyndarnämnd.

4.uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att underteckna 
överenskommelsen som gäller från och med 1 januari 2019 och ersätter tidigare avtal om samverkan 
(Samarbetsavtal om gemensam organisation för överförmyndarnas verksamhet).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Gemensam  överförmyndarnämnd i Sydnärke - (KS 18-549-4)
 Utredning om att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd - (KS 18-549-1.7)
 Förslag delegeringsordning - (KS 18-549-1.3)
 Förslag reglemente - (KS 18-549-1.4)
 Bilaga 2 förslag överenskommelse reviderad 180806 - (61658)
 KF Askersund § 83 Gemensam överförmyndarnämnd i Sydnärke - (KS 18-549-2)
 §110 KSAU Inrättande av en gemensam överförmyndarnämnd i Sydnärke - (KS 18-549-5)
 §136 KS Inrättande av en gemensam överförmyndarnämnd i Sydnärke - (KS 18-549-6)

Expedieras till 

Askersund kommun

Hallsbergs kommun

Laxå kommun

Kumla kommun

Administrativa avdelningen

Paragrafen är justerad
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§60 - Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 (KS 18-
695)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2019. Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det ekonomiska 
årshjulet. Ingen hänsyn är tagen till Region Örebro läns sammanträdestider eftersom dessa inte är 
beslutade ännu.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar följande sammanträdestider för år 2019:

Datum Tid

25 februari 18.30

29 april 18.30

10 juni 18.30

23 september 18.30

25 november 18.30

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige antar följande sammanträdestider för år 2019:

Datum Tid

25 februari 18.30

29 april 18.30

10 juni 18.30
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23 september 18.30

25 november 18.30

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 - (KS 18-695-1)
 §111 KSAU Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 - (KS 18-695-2)
 §137 KS Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 - (KS 18-695-3)

Expedieras till 

Administrativa avdelningen

De nyvalda ledamöterna och ersättarna i kommunfullmäktige

Samtliga nämnder

Samtliga förvaltningschefer

Paragrafen är justerad
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§61 - Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 3, 2017 (KS 
17-765)
Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) så ska 
socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska enligt 16 kap 6f § ske till 
Inspektionen för vård och omsorg, 6h § till kommunfullmäktige samt 6f § till kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och 
vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 21 maj 2018 återremitterade redovisningen 
för kvartal 3, 2018 till socialnämnden för komplettering av redovisningen för att det tydligt ska 
framgå, orsak, tid för beslut och planerade åtgärder. Ärendet behandlades av socialnämnden den 27 
augusti 2018. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2017.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Anmälan om jäv

Elin Nilsson (L) anmäler jäv.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3, 2017 - (KS 17-765-10)
 §120 KS Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 3, 2017 - (KS 17-765-11)
 §97 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 2017 - (KS 

17-765-9)
 §58 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3 2017 - (KS 

17-765-8)
 Reviderad tjänsteskrivelse -  Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, 

kvartal 3, 2017 - (KS 17-765-7)
 §97 SONAU Ej verkställda beslut kvartal 3 2017 - (KS 17-765-6)
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 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 
2017 - (KS 17-765-3)

 §90 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 2017 - (KS 
17-765-5)

 §75/2017 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 2017 
- (KS 17-765-1)

 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 3, 
2017 - (KS 17-765-4)

Expedieras till 

Socialnämnden

Paragrafen är justerad
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§62 - Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 4, 2017 (KS 
18-720)
Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) så ska 
socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska enligt 16 kap 6f § ske till 
Inspektionen för vård och omsorg, 6h § till kommunfullmäktige samt 6f § till kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och 
vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Ärendet behandlades av socialnämnden den 27 augusti 2018. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4, 2017.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Anmälan om jäv

Elin Nilsson (L) anmäler jäv.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4, 2017.

Beslutsunderlag
 §121 KS Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 4, 2017 - (KS 18-720-7)
 §98 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 4, 2017 - (KS 

18-720-5)
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4, 2017 - (KS 18-720-6)
 §59 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 4, 2017 - (KS 

18-720-4)
 Reviderad tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO 

kvartal 4, 2017 - (KS 18-720-1)
 §98 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 4, 2017 - 

(KS 18-720-2)
 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut kvartal 4 2017 - (KS 18-720-3)
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Expedieras till 

Socialnämnden

Paragrafen är justerad
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§63 - Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2018 (KS 
18-721)
Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) så ska 
socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska enligt 16 kap 6f § ske till 
Inspektionen för vård och omsorg, 6h § till kommunfullmäktige samt 6f § till kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och 
vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2018.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Anmälan om jäv

Elin Nilsson (L) anmäler jäv.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2018.

Beslutsunderlag
 §123 KS Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2018 - (KS 18-721-8)
 Tjänsteskrivelse – Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2018 - (KS 18-721-7)
 §99 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 2, 2018 - (KS 

18-721-6)
 §60 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 2, 2018 - (KS 

18-721-5)
 Reviderad tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 

2018 - (KS 18-721-4)
 Reviderad tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO 

kvartal 2, 2018 - (KS 18-721-3)
 §99 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 2, 2018 - 

(KS 18-721-2)
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 2. - 

(KS 18-721-1)
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Expedieras till 

Socialnämnden

Paragrafen är justerad
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§64- Meddelanden
Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden till kommunfullmäktige.

Meddelanden
  Tillfälliga sjöföreskrifter om förbud mot sjötrafik på del av sjön Möckeln, 18FS 2018:4 - ()
  Protokollsutdrag - §52 KF Begäran om ändring av förbundsordningen för Sydnärkes 

kommunalförbund - (KS 18-449-10)
  Protokoll - Direktionsmötet 180614 Sydnärkes kommunalförbund - (KS 18-7-5.1)
  Sydnärkes byggnämnd protokoll 2018-06-14 - (KS 18-6-3)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Val av justerare

§46

   



Ändring av dagordningen

§47

   



Medborgarförslag angående Ryssgubbe/hunrättika

§48

KS 18-585

   



Tjänsteskrivelse 2018-09-17 1 (1)

Dnr: KS 18-585

   

Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag angående 
Ryssgubbe/hunrättika

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit angående bekämpning av en växt kallad 
ryssgubbe/hunrättika. Förslaget innebär att Lekebergs kommun ger ett antal 
ungdomar (feriepraktikanter) i uppdrag att manuellt bekämpa ryssgubbarna varhelst 
de dyker upp.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
besvarande.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare



Medborgarförslag angående utvecklingen av Lanna badgruva

§49

KS 18-667

   



Tjänsteskrivelse 2018-09-17 1 (1)

Dnr: KS 18-667

   

Tjänsteskrivelse – Medborgarförslag angående 
utvecklingen av Lanna badgruva

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit angående åtgärder med anledning av 
ordningsbekymmer runt Lanna badgruva.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och 
bildningsnämnden för besvarande.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare



A^\<ÖM

Medbor arförsla Motion

Det har inte undgått någon att det är ordningsbekymmer av stora mått vid och
runt Lanna badgruva.

Nedskräpning, folk som uträttat sina behov i privata trädgårdar, stökigt vid och
runt busshållplats, parkerade bilar längs vägen som utgör hinder för ev
blåljuspersonals framkomlighet, hot mot de bofasta då de försökt avyttra
objudna gäster från sina tomter, bespottning och hot mot hundrastare, listan
kan göras längre. Och nu det senaste, stenkastning mot privat fastighet så
glasrutor krossas. Att de boende runt badgruvan känner att de inte kan lämna
sina hem på grund av oro och rädsla över vad som sker med och runt deras

hem är inget annat än förkastligt. De boendes livssituation runt Lanna badgruva
är under sommarmånaderna ohållbar. Så här ska det inte vara!

Lekebergs kommun måste agera för de bofastas trygghet i Lanna och då
företrädesvis för dem boende runt badgruvan, och detta omedelbart!

Vi vet alla att det oftast är tillresta med buss som stökar och beter sig runt
Lanna badgruva. Länstrafiken kan inte rå över resenärers resmål så detta är en

helt kommunal ansvarsfråga då kommunen numera äger badgruvan.

Förslag till beslut för Lekebergs kommun är

-Att kommunen omedelbart tillsätter övervakningskameror och under hela
dygnet har kontinuitet av väktartillsyn med avyttringsrätt.
-Att sommaren 2019 utökat trygg- och säkerheten runt Lanna badgruva med
att även ha inhägnat gruvan med säkerhetsstaket, ha öppettider och en entré
där man tar ut en entréavgift.

Pernilla Marberg

Härvesta, Fjugesta

ordf. SD Lekeberg

^ /



Information - Revisorerna

§50

   



Svar på motion från Socialdemokratiska gruppen om att utreda 
möjligheterna till öppna nätverk via wifi på lämpliga platser i 
kommunen

§51

KS 17-295

   



Tjänsteskrivelse 2018-05-15 1 (2)

Dnr: KS 17-295

   

Tjänsteskrivelse – Öppet wifi i Lekebergs kommun

Ärendebeskrivning
I en motion från Socialdemokraterna efterfrågas möjligheten att ha ett öppet nätverk 
på torget i Fjugesta för att visa att Lekeberg är en modern och framåt kommun som 
förstår sig på vad befolkningen förväntar sig inför framtiden.

I ett beslut från Sydnärkes IT-nämnd fastställs det att de kommuner som vill införa 
dessa denna typ av tjänst till sina medborgare få göra detta med hjälp utav en extern 
aktör och inte med hjälp av Sydnärkes IT förvaltning. 

För att detta ska kunna gå att genomföra måste i så fall omprioriteringar göras i 
budgeten för att täcka upp kostnader för upphandling, installation samt driften av 
dessa hot spots de kommande tre åren. Då det idag är möjligt för privata aktörer, om 
efterfrågan finns, att på kommersiell grund erbjuda Internetuppkoppling är 
bedömningen att en sådan omprioritering av resurser från annan nödvändig 
kommunal verksamhet inte bör göras.

Analys
2015-12-11 beslutade Sydnärkes IT-nämnd att den kommun som vill erbjuda 
”Internet på allmän plats” gör detta genom upphandling av detta från en extern 
utförare. Investering och drift av öppna Internetuppkopplingar är verksamhet som 
Lekeberg idag inte har avsatt utrymme för i budgeten. En satsning på gratis WiFi 
skulle därför kräva en omprioritering av resurser från annan verksamhet som 
kommunen idag ansvarar för. 

Då det idag är möjligt för privata aktörer, om efterfrågan finns, att på kommersiell 
grund erbjuda Internetuppkoppling är bedömningen att en sådan omprioritering av 
resurser från annan nödvändig kommunal verksamhet inte bör göras. 

Förslaget är därför att motionen avslås av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

LEKEBERGS KOMMUN
 



Tjänsteskrivelse 2018-05-15 2 (2)

Dnr: KS 17-295

Martin Willén Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef



2018-08-27 1 (1)

Dnr: KS 17-295

Yttrande WiFi

Den socialdemokratiska gruppen föreslår i sin motion om öppet nätverk i kommunen 
att Lekebergs kommun ska erbjuda sina medborgare tillgång till nätverk på offentliga 
platser i kommunen. 
 
I ett beslut från Sydnärkes IT-nämnd fastställs det att de kommuner som vill införa 
dessa denna typ av tjänst till sina medborgare få göra detta med hjälp utav en extern 
aktör och inte med hjälp av Sydnärkes IT-förvaltning. 

För att detta ska kunna gå att genomföra måste i så fall omprioriteringar göras i 
budgeten för att täcka upp kostnader för upphandling, installation samt driften av 
dessa hot spots de kommande tre åren. Då det idag är möjligt för privata aktörer, om 
efterfrågan finns, att på kommersiell grund erbjuda Internetuppkoppling är 
bedömningen att en sådan omprioritering av resurser från annan nödvändig 
kommunal verksamhet inte bör göras. 

Detta är pengar som kan komma medborgarna i kommunen till nytta på bättre sätt 
genom satsningar på skola, vård och omsorg. Istället för att införa nätverk på utvalda 
punkter i kommunen som i sin tur inte blir tillgängliga för alla utan enbart de som 
vistas på dessa specifika platser. 

Att införa detta i Lekebergs kommun konkurrerar dessutom med de verksamheter 
som kan erbjuda sina kunder öppet nätverk för att öka sin attraktion. Lekebergs 
kommun bör inte lägga pengar på verksamheter som kan komma att konkurrera med 
dessa lokala näringsidkare. 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

LEKEBERGS KOMMUN

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens ordförande





Protokoll 2018-09-11

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund

Protokollet innehåller paragraferna §134

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)
Britt Åhsling (M)

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)
Kjell Edlund (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Anette Bergdahl 
(S)
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Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-09-11

Datum för överklagan 2018-09-13 till och med 2018-10-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund

Sida 2 av 4



Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

§134 - Motion från Socialdemokratiska gruppen om att utreda 
möjligheterna till öppna nätverk via wifi på lämpliga platser i 
kommunen (KS 17-295)
Ärendebeskrivning
I en motion från Socialdemokraterna efterfrågas möjligheten att ha ett öppet nätverk på torget 
i Fjugesta för att visa att Lekeberg är en modern och framåt kommun som förstår sig på vad 
befolkningen förväntar sig inför framtiden.

I ett beslut från Sydnärkes IT-nämnd fastställs det att de kommuner som vill införa dessa 
denna typ av tjänst till sina medborgare få göra detta med hjälp utav en extern aktör och inte 
med hjälp av Sydnärkes IT förvaltning. 

För att detta ska kunna gå att genomföra måste i så fall omprioriteringar göras i budgeten för 
att täcka upp kostnader för upphandling, installation samt driften av dessa hot spots de 
kommande tre åren. Då det idag är möjligt för privata aktörer, om efterfrågan finns, att på 
kommersiell grund erbjuda Internetuppkoppling är bedömningen att en sådan omprioritering 
av resurser från annan nödvändig kommunal verksamhet inte bör göras.

Ärendet återremitterades på senaste kommunfullmäktige.  

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Anette Bergdhal (S) deltar inte beslutet.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Öppet Wifi i kommunen - (KS 17-295-3)
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Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

 Motion från socialdemokratiska gruppen om att utreda möjligheterna till öppet nätverk via 
wifi på lämpliga platser i kommunen - (KS 17-295-1)

 §30 KF Svar på motion om öppet wifi i Lekebergs kommun - (KS 17-295-7)
 Yttrande angående att utreda möjligheten till öppet nätverk via WiFi på lämpliga platser i 

kommunen - (KS 17-295-8)
 §109 KSAU Motion från Socialdemokratiska gruppen om att utreda möjligheterna till öppna 

nätverk via wifi på lämpliga platser i kommunen - (KS 17-295-9)
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Protokoll 2018-09-03

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

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §109

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-03

Datum för överklagan 2018-09-04 till och med 2018-09-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund

Sida 2 av 4



Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

§109 - Motion från Socialdemokratiska gruppen om att utreda 
möjligheterna till öppna nätverk via wifi på lämpliga platser i 
kommunen (KS 17-295)
Ärendebeskrivning
I en motion från Socialdemokraterna efterfrågas möjligheten att ha ett öppet nätverk på torget 
i Fjugesta för att visa att Lekeberg är en modern och framåt kommun som förstår sig på vad 
befolkningen förväntar sig inför framtiden.

I ett beslut från Sydnärkes IT-nämnd fastställs det att de kommuner som vill införa dessa 
denna typ av tjänst till sina medborgare få göra detta med hjälp utav en extern aktör och inte 
med hjälp av Sydnärkes IT förvaltning. 

För att detta ska kunna gå att genomföra måste i så fall omprioriteringar göras i budgeten för 
att täcka upp kostnader för upphandling, installation samt driften av dessa hot spots de 
kommande tre åren. Då det idag är möjligt för privata aktörer, om efterfrågan finns, att på 
kommersiell grund erbjuda Internetuppkoppling är bedömningen att en sådan omprioritering 
av resurser från annan nödvändig kommunal verksamhet inte bör göras.

Ärendet återremitterades på senaste kommunfullmäktige.  

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Anette Bergdhal (S) deltar inte beslutet.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Öppet Wifi i kommunen - (KS 17-295-3)
 Motion från socialdemokratiska gruppen om att utreda möjligheterna till öppet nätverk via 

wifi på lämpliga platser i kommunen - (KS 17-295-1)
 §30 KF Svar på motion om öppet wifi i Lekebergs kommun - (KS 17-295-7)
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Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

 Yttrande angående att utreda möjligheten till öppet nätverk via WiFi på lämpliga platser i 
kommunen - (KS 17-295-8)
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Protokoll 2018-06-11

Kommunfullmäktige
Tid Plats Plats
19:00-20:30 Hidinge skola Location  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Berth Falk (S) (Oppositionsråd)

Ej tjänstgörande ersättare
Eva Bonnevier (C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)

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)
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)
Lennart M Pettersson (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Kenneth Hagström (S)
Gunilla Pihlblad (S)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
Stefan Johansson (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Gun-Britt Grimsell (C) (ersättare)  ersätter Kent 
Runesson (C)
Göran Östling (M)  ersätter John Hägglöf (M)
Elin Nilsson (L)  ersätter Eva Blomqvist (L)
Mait Edlund (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)  ersätter Anette 
Bergdahl (S)
Yvonne Hagström (S)  ersätter Ewonne 
Granberg (S)
Olle Leijonborg (FL)  ersätter Johnolov Ohlsson 
(FL)
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Protokoll 2018-06-11

Justerare signatur

Henrik Hult (C) (Socialnämndens ordförande)
Birgitta Hultin (S) (Revisorerna)
Bo Grimsell (C) (Revisorerna)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §30

Ordförande _________________________________________________________________
Amanda Höjer

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman Mait Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-06-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2018-06-11

Datum för överklagan 2018-06-14 till och med 2018-07-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-06-11

Justerare signatur

§30 - Svar på motion om öppet wifi i Lekebergs kommun (KS 17-
295)
Ärendebeskrivning
I en motion från Socialdemokraterna vill de att kommunstyrelsen ska ge i uppdrag till 
förvaltningen att ta fram ett förslag på lämpliga platser där kommunen kan erbjuda ett öppet 
nätverk via wifi.

I ett beslut från Sydnärkes IT-nämnd fastställs det att de kommuner som vill införa dessa 
denna typ av tjänst till sina medborgare få göra detta med hjälp utav en extern aktör och inte 
med hjälp av Sydnärkes IT förvaltning. 

För att detta ska kunna gå att genomföra måste i så fall omprioriteringar göras i budgeten för 
att täcka upp kostnader för upphandling, installation samt driften av dessa hot spots de 
kommande tre åren. Då det idag är möjligt för privata aktörer, om efterfrågan finns, att på 
kommersiell grund erbjuda Internetuppkoppling är bedömningen att en sådan omprioritering 
av resurser från annan nödvändig kommunal verksamhet inte bör göras.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lennart M Pettersson (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras för att underlaget inte är 
tillräckligt bra.
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Protokoll 2018-06-11

Justerare signatur

Propositionsordning

Ordförande föreslår följande propositionsordning: Lennart M Petterssons (S) yrkande om 
återremiss mot att ärendet ska avgöras idag.

Ordförande finner att kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.

Ordförande ställer Lennart M Petterssons (S) yrkande, att ärendet ska återremitteras med 
motiveringen att underlaget inte är tillräckligt bra, mot att ärendet ska avgöras i dag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning begärs och genomförs genom försöksvotering. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras på begäran av en minoritet.

 

 

Beslut

Ärendet återremitteras på begäran av en minoritet, med motiveringen att underlaget inte är 
tillräckligt bra

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Öppet Wifi i kommunen - (KS 17-295-3)
 Motion från socialdemokratiska gruppen om att utreda möjligheterna till öppet nätverk via 

wifi på lämpliga platser i kommunen - (KS 17-295-1)
 Yttrande - Svar på motion WiFi - (KS 17-295-4)
 §85 KSAU Svar på motion om öppet wifi i Lekebergs kommun - (KS 17-295-5)
 §107 KS Svar på motion om öppet wifi i Lekebergs kommun - (KS 17-295-6)
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Protokoll 2018-06-04

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
08:00-14:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §107

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)
Mikael Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Britt Åhsling (M)  ersätter Håkan Söderman (M) 
(vice ordförande)
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Protokoll 2018-06-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-06-04

Datum för överklagan 2018-06-05 till och med 2018-06-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-06-04

Justerare signatur

§107 - Svar på motion om öppet wifi i Lekebergs kommun (KS 17-
295)
Ärendebeskrivning
I en motion från Socialdemokraterna efterfrågas möjligheten att ha ett öppet nätverk på torget 
i Fjugesta för att visa att Lekeberg är en modern och framåt kommun som förstår sig på vad 
befolkningen förväntar sig inför framtiden.

I ett beslut från Sydnärkes IT-nämnd fastställs det att de kommuner som vill införa dessa 
denna typ av tjänst till sina medborgare få göra detta med hjälp utav en extern aktör och inte 
med hjälp av Sydnärkes IT förvaltning. 

För att detta ska kunna gå att genomföra måste i så fall omprioriteringar göras i budgeten för 
att täcka upp kostnader för upphandling, installation samt driften av dessa hot spots de 
kommande tre åren. Då det idag är möjligt för privata aktörer, om efterfrågan finns, att på 
kommersiell grund erbjuda Internetuppkoppling är bedömningen att en sådan omprioritering 
av resurser från annan nödvändig kommunal verksamhet inte bör göras.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Enligt förslag till beslut.

Anteckning

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

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkanden

Berth Falk (S) yrkar på att motionen ska bifallas. Anette Bergdahl (S), Jette Bergström (S), 
Ewonne Granberg (S) och Kjell Edlund (S) yrkar bifall till Berth Falks (S) yrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer Berth Falks (S) yrkande, att motionen ska bifallas, mot förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt förslag till beslut.
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Protokoll 2018-06-04

Justerare signatur

Reservation

Berth Falk (S), Anette Bergdahl (S), Jette Bergström (S), Ewonne Granberg (S) och Kjell 
Edlund (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Öppet Wifi i kommunen - (KS 17-295-3)
 Yttrande - Svar på motion WiFi - (KS 17-295-4)
 Motion från socialdemokratiska gruppen om att utreda möjligheterna till öppet nätverk via 

wifi på lämpliga platser i kommunen - (KS 17-295-1)
 §85 KSAU Svar på motion om öppet wifi i Lekebergs kommun - (KS 17-295-5)

Sida 4 av 4



Protokoll 2018-05-21

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

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §85

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-21

Datum för överklagan 2018-05-24 till och med 2018-06-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

§85 - Svar på motion om öppet wifi i Lekebergs kommun (KS 17-
295)
Ärendebeskrivning
I en motion från Socialdemokraterna efterfrågas möjligheten att ha ett öppet nätverk på torget 
i Fjugesta för att visa att Lekeberg är en modern och framåt kommun som förstår sig på vad 
befolkningen förväntar sig inför framtiden.

I ett beslut från Sydnärkes IT-nämnd fastställs det att de kommuner som vill införa dessa 
denna typ av tjänst till sina medborgare få göra detta med hjälp utav en extern aktör och inte 
med hjälp av Sydnärkes IT förvaltning. 

För att detta ska kunna gå att genomföra måste i så fall omprioriteringar göras i budgeten för 
att täcka upp kostnader för upphandling, installation samt driften av dessa hot spots de 
kommande tre åren. Då det idag är möjligt för privata aktörer, om efterfrågan finns, att på 
kommersiell grund erbjuda Internetuppkoppling är bedömningen att en sådan omprioritering 
av resurser från annan nödvändig kommunal verksamhet inte bör göras.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Enligt förslag till beslut.

Anteckning

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Öppet Wifi i kommunen - (KS 17-295-3)
 Motion från socialdemokratiska gruppen om att utreda möjligheterna till öppet nätverk via 

wifi på lämpliga platser i kommunen - (KS 17-295-1)
 §25 KF Anmälan av ny motion - Motion från socialdemokratiska gruppen om att utreda 

möjligheterna till öppet nätverk via wifi på lämpliga platser i kommunen - (KS 17-295-2)
 Yttrande - Svar på motion WiFi - (KS 17-295-4)
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Yttrande - Svar på motion WiFi

Den socialdemokratiska gruppen föreslår i sin motion om öppet nätverk i kommunen 
att Lekebergs kommun ska erbjuda sina medborgare tillgång till nätverk på offentliga 
platser i kommunen. 
 
I ett beslut från Sydnärkes IT-nämnd fastställs det att de kommuner som vill införa 
dessa denna typ av tjänst till sina medborgare få göra detta med hjälp utav en extern 
aktör och inte med hjälp av Sydnärkes IT förvaltning. 

För att detta ska kunna gå att genomföra måste i så fall omprioriteringar göras i 
budgeten för att täcka upp kostnader för upphandling, installation samt driften av 
dessa hot spots de kommande tre åren. Då det idag är möjligt för privata aktörer, om 
efterfrågan finns, att på kommersiell grund erbjuda Internetuppkoppling är 
bedömningen att en sådan omprioritering av resurser från annan nödvändig 
kommunal verksamhet inte bör göras. 

Detta är pengar som kan komma medborgarna i kommunen till nytta på bättre sätt 
genom satsningar på skola, vård och omsorg. Istället för att införa nätverk på utvalda 
punkter i kommunen som i sin tur inte blir tillgängliga för alla utan enbart de som 
vistas på dessa specifika platser. 

Att införa detta i Lekebergs kommun konkurrerar dessutom med de verksamheter 
som har valt att erbjuda sina kunder öppet nätverk för att öka sin attraktion. 
Lekebergs kommun borde inte lägga pengar på verksamheter som kan komma att 
konkurrera med dessa lokala näringsidkare. 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Lekebergs kommun

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens ordförande



Protokoll 2017-04-25

Kommunfullmäktige
Tid Plats
18:45-21:00 Hidinge skola  

Övriga

Ej tjänstgörande ersättare
Leif Göransson (C)
Sören Fagerstedt (KD)
Lena Fagerstedt (KD)
Elin Nilsson (L)
Yvonne Hagström (S)

Beslutande ledamöter
Amanda Höjer (C) (ordförande)
Britt Åhsling (M) (vice ordförande)
Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande)
Wendla Thorstensson (C)
Charlotta Englund (C)
Conny Boman (C)
Liselotte Laurén (C)
Håkan Söderman (M)
John Hägglöf (M)
Linnéa Hägglöf (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)
Michael Larsson (S)
Kenneth Hagström (S)
Mikael Bergdahl (S)
Gunilla Pihlblad (S)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
Jorma Keskitalo (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Ulla Kristina Fintling (C)  ersätter Peter Sahlqvist (C)
Rasmus Larsson (C)  ersätter Kent Runesson (C)
Gun-Britt Grimsell (C)  ersätter Astrid Söderquist (C)
Eva Bonnevier (C)  ersätter Annica Zetterholm (C)
Christina Haraldsson-Pålsson (M)  ersätter Jonas 
Hellberg (M)
Mait Edlund (S)  ersätter Ewonne Granberg (S)
Olle Leijonborg (FL)  ersätter Johnolov Ohlsson (FL)

Sida 1 of 4



Protokoll 2017-04-25

Justerare signatur

Protokollet innehåller paragraferna §25

Ordförande _________________________________________________________________
Amanda Höjer (C)

Justerare _________________________________________________________________
Ulrica Ingvarsson (KD) Kjell Edlund (S)

Sekreterare _________________________________________________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2017-04-25

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2017-04-25

Datum för överklagan 2017-05-03 till och med 2017-05-24

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2017-04-25

Justerare signatur

§25 - Anmälan av ny motion - Motion från socialdemokratiska 
gruppen om att utreda möjligheterna till öppet nätverk via wifi på 
lämpliga platser i kommunen (KS 17-295)
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna i Lekeberg har inkommit med en motion där det föreslås att kommunstyrelsen 
får i uppdrag att ta fram ett  förslag på lämpliga platser där kommunen kan erbjuda öppet nätverk via 
WiFi.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
 Motion från socialdemokratiska gruppen om att utreda möjligheterna till öppet nätverk via 

wifi på lämpliga platser i kommunen - (KS 17-295-1)

Sida 4 of 4



Avsägelse från uppdrag som ordinarie ledamot i valnämnden

§52

KS 18-606

   



Val av ledamot i valnämnden

§53

KS 18-747

   



Tjänsteskrivelse 2018-09-13 1 (1)

Dnr: KS 18-747

   

Tjänsteskrivelse - Val av ledamot i valnämnden

Ärendebeskrivning
Kerstin Gunnarsson har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ordinarie 
ledamot i valnämnden, därför måste en ny ledamot utses.  

Förslag till beslut
X utes till ledamot i valmämnden

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kommunfullmäktiges valberedning 2018-09-13

Sekreterare .................................................
Ilina Losund

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Annica Zetterholm

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Ulrika Ingvarsson

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

Organ Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum 2018-09-13
Datum för anslags 
uppsättande

2018-09-25 Datum för anslags 
nedtagande

2018-10-17

Förvaringsplats för 
protokollet

Arkivet, Kommunhuset, Fjugesta

.................................................Underskrift

Ilina Losund

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Trollkarlen, Kommunhuset, Fjugesta kl. 17:00-17:10

Beslutande ledamöter Annica Zetterholm (C) (ordförande), Ulrika Ingvarsson (KD), Ann-
Charlotte Kämpe-Larsson (L), Margareta Carlsson (V), Gerry Milton (SD)

Övriga närvarande Ilina Losund (Utredningssekreterare)

Utses att justera Ulrika Ingvarsson

Justeringens plats och tid  ,  2018-09-24ate   18:00

Protokollet omfattar §10
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MÖTESPROTOKOLL

Blad 2
Mötesdatum

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-09-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§10

Val av ledamot i valnämnden (KS 18-747)

Sammanfattning

Kerstin Gunnarsson (S) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i 
valnämnden, därför måste en ny ledamot utses. 

Förslag till beslut

X utes till ledamot i valnämnden

Valberedningens beslut

Valberedningen beslutar att ärendet avgörs direkt i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ledamot i valnämnden
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Avsägelse från uppdrag som nämndeman i Tingsrätten

§54

KS 18-723

   



Val av nämndeman till tingsrätten

§55

KS 18-748

   



Tjänsteskrivelse 2018-09-13 1 (1)

Dnr: KS 18-748

   

Tjänsteskrivelse - Val av nämndeman till tingsrätten

Ärendebeskrivning
Amanda Höjer (C) har inkommit med avsägelse från sitt uppdrag som nämndeman i 
Tingsrätten. Kommunfullmäktige har att välja en ny nämndeman.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer x x till ny nämndeman i tingsrätten

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kommunfullmäktiges valberedning 2018-09-13

Sekreterare .................................................
Ilina Losund

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Annica Zetterholm

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Ulrika Ingvarsson

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

Organ Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum 2018-09-13
Datum för anslags 
uppsättande

2018-09-25 Datum för anslags 
nedtagande

2018-10-17

Förvaringsplats för 
protokollet

Arkivet, Kommunhuset, Fjugesta

.................................................Underskrift

Ilina Losund

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Trollkarlen, Kommunhuset, Fjugesta kl. 17:00-17:10

Beslutande ledamöter Annica Zetterholm (C) (ordförande), Ulrika Ingvarsson (KD), Ann-
Charlotte Kämpe-Larsson (L), Margareta Carlsson (V), Gerry Milton (SD)

Övriga närvarande Ilina Losund (Utredningssekreterare)

Utses att justera Ulrika Ingvarsson

Justeringens plats och tid  ,  2018-09-24ate   18:00

Protokollet omfattar §11
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MÖTESPROTOKOLL

Blad 2
Mötesdatum

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-09-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§11

Val av nämndeman till tingsrätten (KS 18-748)

Sammanfattning

Amanda Höjer (C) har inkommit med avsägelse från sitt uppdrag som nämndeman i Tingsrätten. 
Kommunfullmäktige har att välja en ny nämndeman.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer x x till ny nämndeman i tingsrätten.

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att Caroline Pellrud (C) utses till ny nämndeman i 
tingsrätten.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av nämndeman till tingsrätten
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Delårsrapport Lekebergs kommun 2018

§56

KS 18-689

   



Tjänsteskrivelse 2018-09-04 1 (1)

Dnr: KS 18-689

   

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport 2018 för Lekebergs 
kommun

Ärendebeskrivning
Kommunens delårsrapport tillika prognosrapport 2 innehåller en beskrivning och 
sammanfattning över utfallet för mål och ekonomi januari-juli 2018. 

En sammanfattning över dom viktigaste händelserna, uppföljning och prognos för 
kommunens mål samt nuläge och prognos för ekonomin.   

Delårsrapporten baseras på material från kommunens nämnder och bolag.

Totalt sett ser prognosen för kommunfullmäktiges mål 2018 ut som följer:
• 2 mål uppnås 
• 3 uppnås delvis 
• 1 uppnås inte 
Det ger en måluppfyllelse på 33 %, vilket är en god förbättring jämfört med 
prognosrapport 1.

Kommunens delårsrapport redovisar ett för perioden positivt resultat om 20 399 tkr 
per den sista juli 2018. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 2 390 
tkr i och med att det budgeterade resultatet är beräknat till 13 917 tkr.

Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 16 307 tkr. Anledningen till att 
helårsresultatet förväntas bli bättre än budgeterat resultat beror bland annat på att 
skatter och bidrag redovisar ett överskott, vilket främst har sin grund i förändrad 
prognostiserad skattekraft. 

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 3 413 tkr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns delårsrapport 2018

LEKEBERGS KOMMUN
Martin Willén Anna Bilock Gustav Olofsson
Kommundirektör Ekonomichef Administrativ chef



Protokoll 2018-09-03

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

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §101

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-03

Datum för överklagan 2018-09-04 till och med 2018-09-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

§101 - Delårsrapport 2018 för Lekebergs kommun (KS 18-689)
Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde är delårsrapporten inte färdigställd. Arbetsutskottet får en 
muntlig redogörelse av delårsrapporten.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets behandling av ärendet

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
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1 Inledning
Lekebergs kommun styrs av alliansen bestående av Centerpartiet, Moderaterna, 
Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet (18 mandat av 35 mandat). Posten 
som kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd innehas av Centerpartiet 
som företräds av Wendla Thorstensson.

Lekebergs kommun var den sista juli 8 014 invånare. Det är otroligt glädjande, men 
leder också till nya behov och större krav på kommunens alla verksamheter.

Denna prognosrapport följer kommunens styrmodell "MER-styrning" (mål-, ekonomi- 
och resultatstyrning). Styrmodellen innebär ett större fokus på de övergripande 
målen och uppföljning av desamma. Kommunfullmäktiges beslutade övergripande 
mål ligger till grund för nämndernas MER-planer, där de har egna nedbrutna mål. 
Prognosrapporten/delårsbokslutet innehåller en tydlig rapport kring statusen i 
verksamheterna, kring måluppfyllelsen och ekonomin i kommunen.

1.1 Mål
Måluppfyllelse

För 2018 beslutade kommunfullmäktige om 6 övergripande mål för kommunens 
verksamheter med 21 tillhörande indikatorer och målvärden för dessa.

Totalt sett ser prognosen för kommunfullmäktiges mål på helår 2018 ut som följer:

 2 mål uppnås helt
 3  mål uppnås delvis
 1  mål uppnås inte

Detta ger en måluppfyllelse på 33%, vilket är en god förbättring jämfört med 
prognosrapport 1 2018 då måluppfyllelsen var 0%.

Den största förändringen sedan prognosrapport 1 är att målen "Lekebergs kommun 
erbjuder en trygg och god omsorg för alla utifrån behov" och "Lekebergs kommun 
erbjuder goda förutsättningar för företagande, socialt företagande och 
företagsetableringar" har gått från att uppnås delvis till att uppnås helt. Indikatorn 
"Väntetid för beslut om försörjningsstöd i dagar" har en förbättring skett från 21 
dagar till 16 dagar. Detta beror på fel antal dagar var inrapporterade för prognos 1. 
Vidare har indikatorn "Sjukfrånvaro" gått från att uppnås delvis till att uppnås helt då 
sjukfrånvaron har minskat från 7,86% till 6,97%. En försämring har skett gällande 
"Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen" där indikatorn har gått från 
att uppnås delvis till att inte uppnås alls. Förklaringarna till detta är flera, bland annat 
fler elever som har studiesvårigheter av många olika slag och det avspeglar sig i 
studieresultaten. Ständiga lärarbyten har också påverkat resultaten. Det är även 
relativt stora variationer mellan årskullarna. Årets resultat är lägre men ligger något 
över snittet för länet.
Prognosen att Lekebergs kommun inte når målet "Lekebergs kommun minskar sin 
miljöpåverkan" kvarstår, samma bedömning som i prognos 1.
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Indikatorer

Totalt sett ser prognosen för de 21 beslutade indikatorerna på helår 2018 ut som 
följer:

 15 indikatorer uppnås helt
 3 indikatorer uppnås delvis
 3 indikatorer uppnås inte

Detta ger en måluppfyllelse på 72 %, vilket är en förbättring jämfört med prognos 1 
då siffran låg på 48 %.
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1.2 Ekonomi
Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns 
ekonomiska resultat för 2018. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser 
utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari t.o.m. juli månad. Prognosen 
innehåller också en finansieringsbedömning av kommunens verksamhet. Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) skatteunderlagsprognos cirkulär 18:27, daterad 2018-
08-16, är grunden i finansieringsbedömningen.

Kommunens delårsrapport redovisar ett för perioden positivt resultat om 20 399 tkr 
per den sista juli 2018. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 
2 390 tkr i och med att det budgeterade resultatet är beräknat till 13 917 tkr. 
Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 16 307 tkr.

Viktigt att notera är att skillnaden mellan periodens resultat och årets 
prognostiserade resultat baserar sig på bland annat att antagandena i prognosen för 
Kommunstyrelsen stämmer avseende förbrukning av bland annat oförutsett, 
utvecklingsmedlen samt att semesterlöneskuldsutvecklingen följer tidigare år.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 3 413 tkr. Där det 
största underskottet kommer från Socialnämnden.

Posten ”övrigt” i resultaträkningen redovisar ett budgetunderskott om 2 528 tkr och 
det har främst sin förklaring i en ökad pensionsskuldsförändring enligt KPAs senaste 
prognos om ca 3 500 tkr som delvis vägs upp av bland annat ett överskott från 
kommunens arbetsgivaravgifter.

Skatter och bidrag redovisar ett överskott jämfört med budget om 8 846 tkr, vilket 
har sin grund i förändrad prognostiserad skattekraft (allmän kommunalskatt och 
fastighetsavgift) samt överskott avseende de sk "Välfärdsmiljarderna". Finansnettot 
förväntas redovisa ett resultat i nivå med budget.
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2 MER-styrning
Den av kommunfullmäktige beslutade styrmodell för Lekebergs kommun benämns, 
MER-styrning (Mål, Ekonomi och Resultat). Syftet med den modellen är att genom 
fokusering på mål och uppföljning 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 och indikatorer, 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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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.

 

2.1 Attraktiv kommun 

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

Kommunfullmä
ktiges mål Indikator Trend Nuvärde Prognos Målvärde

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

46% 46% Öka från 
50%

Lekebergs 
kommun gör 
det enkelt för 
sina med-
borgare att bo i 
Lekeberg

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

80% 80% Öka från 
70%

Värde medarbetarundersökningen 
(medel)

3,59 3,59 Öka från 4

Sjukfrånvaro 6,97% 6,97% Minska 
från 7%

Nämnderna och styrelsen håller sin 
budgetram

189 746 t
kr

-3413 tkr 0 tkr

Kommunens ekonomiska resultat i 
genomsnitt under en treårsperiod

7,7% 5,1% 2%

Årets investeringar och amorteringar 
finansieras av egna medel.

100% 100% 100%

Verksamhetens nettokostnad ska 
understiga 100 procent av skatter 
och bidrag.

Ja Ja Ja

Färdigställda bostäder i småhus 
under året

5,7 5,7 Inte 
minska 
från 4,6

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus 
under året

6,1 6,1 Öka från 0

Lekebergs 
kommun växer 
och utvecklas 
på ett hållbart 
sätt

Invånarantalet 8 014 8 000 Öka från 0
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Kommunfullmä
ktiges mål Indikator Trend Nuvärde Prognos Målvärde

Lekebergs 
kommun 
minskar sin 
klimatpåverkan

Miljödiplomering av Lekebergs 
kommun

Nej Nej Ja

2.2 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.

Kommunfullmä
ktiges mål Indikator Trend Nuvärde Prognos Målvärde

Elever i åk. 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen

74,47% 74,47% öka från 
92,2%

Elever i åk. 9 som är behöriga till 
ett yrkesprogram

82,98% 82,98% öka från 
92,2%

Gymnasieelever som uppnått 
grundläggande behörighet till 
universitet och högskola inom 3 år,

46% 46% Öka från 
46%

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

Ungdomar som studerar på 
högskola/universitet 3 år efter 
fullföljd gymnasieutbildning

30% 30% Öka från 
27,7%

2.3 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.

Kommunfullmä
ktiges mål Indikator Trend Nuvärde Prognos Målvärde

Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda med sin 
hemtjänst

95% 95% Bibehålla 
95%

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

85,5% 90% Bibehålla 
85,5%

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

Väntetid för beslut om 
försörjningsstöd i dagar

16 dagar 16 minska 
från 17
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2.4 Näringsliv 

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

Kommunfullmäktig
es mål Indikator Trend Nuvärde Prognos Målvärde

Företagens bedömning av 
kommunens service

76 81 öka från 81Lekebergs kommun 
erbjuder goda 
förutsättningar för 
företagande, socialt 
företagande och 
företagsetablering.

Ranking av kommunens 
företagsklimat (svenskt näringsliv)

26 25 25
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3 Verksamhetsberättelse
Kommunstyrelsen

Lekebergs kommuns tillväxt är fortsatt hög. Befolkningen växer, bostäder byggs, 
sysselsättningen är hög och företagsklimatet i kommunen gott. Verksamheten inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde visar för årets första sju månader ett bra resultat. 
Måluppfyllelsen bedöms bli hög och ekonomin i balans vid årets slut. Vid 
uppföljningen av de uppdrag som kommunstyrelsen beslutat framkommer att ett 
stort antal av dessa uppdrag är genomförda eller pågående. Bland de uppdrag som 
ännu ej har påbörjats återfinns några uppdrag som avvaktar andra formella processer 
samt uppdrag som kräver ytterligare förtydligande för att kunna genomföras. Ett 
arbete med sådant förtydligande pågår.

Samtidigt som kommunen växer, växer även den kommunala organisationen och de 
behov av stöd från kommungemensamma stödfunktioner som detta medför. 
Kommunstyrelseförvaltningen har för närvarande många uppdrag, varav några större 
som kräver extra mycket resurser. Detta leder både till ökat behov av prioriteringar 
och till ökade behov av interna och externa kommunikationsinsatser vad gäller 
pågående och väntande uppdrag. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för 
verksamheter där behov finns av att tydliggöra ambitionsnivåer och inriktning. För 
några verksamheter, Arbetsmarknad och integration samt Näringsliv och utveckling 
kommer under hösten arbeten påbörjas med att ta fram policyprogram som klargör 
detta.

Vid delårsrapport 1 nämndes att några verksamheter inom 
kommunstyrelseförvaltningen hade flaggat för ett högre resursutnyttjande än 
budgeterat. Ett arbete med att vidta åtgärder för att nå ett balanserat resultat för 
förvaltningen har startats och förhoppningarna är goda att åtgärderna ska få resultat. 
Prognosen för kommunstyrelsen för hela 2018 är att ekonomin kommer vara 
balanserad.

Socialnämnden 

Under året har de främsta fokusområdena varit rekrytering av ny socialchef, 
välfärdsteknologi och kompetensförsörjning. Förhoppningen är att en ny socialchef 
ska vara på plats till årsskiftet. En ny enhetschef på HSL har anställts och påbörjar sin 
anställning senare under hösten. De stora fokusområdena inom förvaltningen är just 
nu bl.a. arbetet med välfärdsteknologi och här finns möjlighet att rekvirera statliga 
medel vilket kommer göras.

Ett annat fokusområde som förvaltningen arbetar med är en handlingsplan för 
kompetensförsörjning som också ska vara färdigställd till sista december.

Arbetet med att få ner sjuktalen har gett resultat. Socialförvaltningens totala 
sjukfrånvaro tom juni uppgår till 7,36 % och beräknas sjunka ytterligare till årsskiftet. 
Ett samarbete med kommunens rehabsamordnare pågår för att stötta 
långtidssjukskrivna och deltidssjukskrivna medarbetare. Fokus på detta ingår även i 
arbetsplatsträffarna i de olika verksamheterna.

Inom äldreboende så har beläggningen varit hög på båda boendena. 
Betalningsansvar för utskrivningsklara patienter har undvikits helt. Linden har sett 
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över samtliga scheman och målet är att delar av Lindens medarbetare i slutet av året 
kommer att arbeta med önskescheman. Ett boenderåd med representanter från 
hyresgästerna och medarbetarna har skapats och planerar att ha sitt första möte 
efter semesterperioden. Språkpraktik i samarbete med AMI genomförs med goda 
resultat i form av extratjänster. Vidare har anhörigkonsulent utvecklat ett gott 
samarbete med anhörigambassadörer från Linden, Oxelgården och LSS-
verksamheterna.

Vad gäller hemtjänsten kommer ett nytt planeringssystem tas i bruk under hösten.

Antal brukare som har fler än 100 besök per månad - 4 st (111 - 162 besök)

Antal hemtjänsttimmar per månad: april 2515, maj 2634, juni 2425.

Inom LSS-verksamheten pågår ett arbete med "bostadskarriär" tillsammans med 
LEBO för att stimulera till ett eget boende i ett ordinärt hyreshus. Att skapa 
meningsfulla och individuellt anpassade aktiviteter är ett ständigt pågående arbete 
vilket underlättas av att Socialförvaltningen har köpt in en ny minibuss som 
levererades under sommaren. Den dagliga verksamheten "Återbruket" har fått 
många skänkta saker via återvinningscentralen och har ett stort arbete med att 
hantera flödet. En ledig lägenhet finns i dagsläget på gruppbostaden.

Ett viktigt samarbete pågår mellan AMI - IFO - Socialpsykiatrin och KUB för att skapa 
individuella stödinsatser till enskilda individer. I nuläget har 35 individer insatser.

Inom IFO har fokus varit att börja jobba med de ungdomar med uppehållstillstånd 
som fyller 21 år och där staten inte längre betalar deras boendekostnader eller 
försörjningsstöd. Avdelningen har också beviljats utvecklingsmedel från kommunens 
centrala pott för att börja jobba med förebyggande åtgärder för barn och unga.

Inom samtliga enheter har olika typer av kompetenshöjande insatser utförts och 
gemensamt för de flesta är en webbaserad utbildning avseende palliativ vård. 

Kultur- och bildningsnämnden

Kultur- och bildningsförvaltningen har det första halvåret 2018 varit under 
omfattande förändring på grund av att 5 av 12 chefer slutat. En tillfällig 
ledningsorganisation har jobbat intensivt med att hålla i det löpande arbetet i 
verksamheterna både vad gäller ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö. När höstterminen 
startar så har samtliga vakanta chefstjänster tillsatts.

Under våren har man ägnat mycket tid till följande:

 Rekrytering och introduktion av nyanställda, bl.a. i ledningsorganisationen.
 Implementering av den nya skolskjutsorganisationen samt arbete för att göra 

den kostnadseffektiv.
 Hanterat vikariebehov utifrån korttids sjukfrånvaro i verksamheterna.
 Ansökningar och redovisningar av statliga bidrag.
 Löneöversynsarbete.
 Starten av GDPR-projektet.
 Ombyggnation av biblioteket.
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Barnantalet har ökat i kommunen under våren men i och med att man öppnar 
förskolan Äppelblomman till hösten klarar man av att ta emot alla barn som står i kö.

Man arbetar i förskolan med att förtydliga förskolans uppdrag utifrån skolverkets 
förslag till reviderad läroplan, där begreppet undervisning och förskollärarens ansvar 
förtydligas.

Skolorna redovisar ett väl fungerande arbete vad gäller undervisning och 
utvecklingsarbete. Svårigheter under läsåret har varit bristande kontinuitet inom 
elevhälsan, lärarbyten och chefsbyten.

Hidinge skola har varit utan ordinarie rektor under vårterminen 2018 och för att få 
verksamheten att fungera har en lärare varit tillförordnad rektor på deltid med stöd 
från förvaltningschefen och rektorskollegor. Lekeberg 4-6, Tulpanen samt 
Mullhyttans skola har haft ordinarie rektorer på plats och personalen på skolorna i 
Fjugesta har under våren involverats i förslaget om en ny- och ombyggnation av 
Lekebergsskolan F-6 och 7-9.

Den gemensamma elevhälsan har diskuterats. På grund av att flera personer har 
slutat och bytts ut så har kontinuiteten i arbetet påverkats negativt. Det 
övergripande verksamhetsansvaret för den samlade elevhälsan ligger på 
rektorstjänsten på Mullhyttans skola. I den samlade elevhälsan ingår skolläkare, 
psykolog, kurator, två skolsköterskor och specialpedagog i grundskolan.

Beträffande SFI så har bidragen från staten minskat vilket innebar att man tog bort 
0,75 årsarbetare vid årsskiftet. Tack vare att man kunnat digitalisera verksamheten, 
så har man lyckats öka elevintaget och minskat köerna trots att söktrycket ökat. 
Investering i Ipads och ett bättre utnyttjade av vår lokal på AMI har varit en 
bidragande orsak till detta.

Kultur- och fritidsavdelningens sommarlovsprogram har fungerat bra och 
feriepraktiserande dansare bjöd i juni på en dansföreställning på torget i Fjugesta och 
vid Sannabadet. Sommarens varma väder medförde en del utmaningar vid 
kommunens badplatser. Extra städning, tömning av sopor samt parkeringsvärdar vid 
Lanna badgruva blev nödvändiga åtgärder.

Skolskjutsverksamheten har fungerat bra under vårterminen men uppvisar ett 
förväntat underskott. Det pågår ett ständigt arbete att försöka effektivisera 
skolskjutsverksamheten och minska antalet fordon. Planeringen inför hösten är i full 
gång och antalet fordon kommer att kunna minskas, detta kommer att innebära 
effektiveringsvinster.

Sydnärkes IT nämnd

Sydnärkes IT-förvaltning fortsätter att fokusera på aktiviteter för att skapa en 
verksamhetsorienterad förvaltning för samtliga ingående medlemskommuner.

Avvecklingen av Novell för administrativ personal är i princip slutfört med gott 
resultat. Utrullningen av den nya Sydnärkeplattformen och Windows 10 går enligt 
plan, där införandet av Windows 10 kraftigt minskar antalet ärenden till 
förvaltningens support.
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Under perioden har förvaltningen installerat nytt trådlöst nätverk inom 
Bildningsförvaltningen i Hallsberg omfattande 255 nya accesspunkter och 13 nya 
switchar. En nulägesbeskrivning över datanätverken inom Sydnärke pågår i syfte att 
förbättra funktion, prestanda, kapacitet, täckning, säkerhet och stabilitet.

Förvaltningen har upprättat nödvändiga register och infört en process för 
säkerhetsincidenter i enlighet med GDPR. En plan för intern kontroll har upprättats 
och en första uppföljning genomförts. Ett nytt licensavtal med Microsoft har 
tecknats.

Under perioden har ytterligare rekryteringar genomförts, främst för att täcka 
vakanser. En strategisk översyn gällande framtida optimalt resursutnyttjande och 
kompetenskartläggning kommer att genomföras under hösten.
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4 Verksamheternas ekonomiska resultat
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens helårsprognos beräknas enligt budget. Kommunens budget för 
planeringsreserv (1 500 tkr) och utvecklingsmedel (2 645 tkr) beräknas användas fullt 
ut, då beslut tagits om att förbruka dessa.

De största avvikelserna finns inom Teknik och serviceavdelningen som dock 
prognostiserar gå enligt budget.  Men det finns både överskott och underskott inom 
avdelningen. Överskott gällande kapitalkostnader beräknas till ca 900 tkr och beror 
på att vissa investeringsprojekt inte hinner påbörjas i år, som anslutningsväg mellan 
Lanna och 204 samt att planeringen för Fjugesta Södra påbörjas senare i höst. 
Överskott prognostiseras också när det gäller personalkostnaderna då 
frånvaro/vakanser inte kan ersättas med vikarier i tillräcklig omfattning. Underskott 
prognostiseras inom några andra områden. De stora posterna är livsmedel med ett 
underskott på ca 450 tkr och väghållning med ett underskott ca 500 tkr. Även 
belysning prognostiserar ett underskott med 150 tkr, då extra insatser gjorts för att 
laga och reparera belysningspunkter. Då del av driftbudgeten redovisar underskott 
görs åtgärder inom teknik- och service för att hålla nere kostnader.

 Kommunstyrelsen Budget Utfall 180731 Årsprognos Avvikelse

Kommunledning 16 120 8 425 16 120 0

Administrativa avdelningen 14 664 8 151 14 664 0

Ekonomiavdelningen 20 188 11 152 20 188 0

Teknik- och serviceavdelningen 28 537 16 372 28 537 0

Personalavdelningen 8 469 3 162 8 469 0

Näringsliv- och utvecklingsavdelningen 2 523 1 609 2 523 0

Summa 90 501 48 871 90 501 0

 VA-verksamheten

VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under Kommunstyrelsens 
verksamheter. VA-verksamheten prognostiserar ett överskott med 600 tkr, då 
kapitalkostnaderna prognostiseras bli lägre på grund av förseningar gällande 
investeringen på Vreta omvandlingsområde och Örebrovatten.

 Va- Verksamheten Budget Utfall 180731 Årsprognos Avvikelse

VA-INGENJÖR 0 298 -600 600

Socialnämnden

Socialnämndens resultat per 31/7 uppgår till ca - 2 300 tkr. Helårsprognosen visar ett 
underskott på lite drygt 3 000 tkr för 2018. Den främsta anledningen till underskottet 
är ett nytt assistansärende LSS och Individ- och familjeomsorg. Inom den 
gemensamma ledningsadministrationen finns ett överskott med anledning av 
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vakanta chefstjänster och verksamhetsutvecklare under året. Här finns också en 
planeringsreserv som är orörd och ska täcka upp del av nämnda underskott. 
Bostadsanpassningen har en budget i balans vid delåret vilket beräknas hålla året ut. 
Förvaltningen har sett över riktlinjerna under året och det är en anledning till att 
tidigare års underskott nu minskat.

Underskottet inom LSS beror huvudsakligen på ett assistansärende som 
Försäkringskassan fakturerat fel kommun för sedan 2015 som nu fakturerats 
retroaktivt.

Överskott inom socialpsykiatrin på personalkostnader med anledning av vakanser 
och lönebidrag.

Nattenheten har ett underskott som blir svårt att ta igen i år. Detta beror till stor del 
på att det varit ont om timvikarier och medarbetarna har ersatt varandra vid frånvaro 
vilket medför höga kostnader.

Den stora avvikelsen är inom IFO och LSS barn och unga.

När det gäller barn och unga har resultatet försämrats avsevärt både vad gäller LSS 
och övriga verksamheter inom individ- och familjeomsorg där underskottet beräknas 
uppgå till drygt 3 370 tkr. Som ett exempel visar prognosen att kostnaden för 
familjehemsvård har ökat med 67 % under en femårsperiod. Flera verksamheters 
budgetar är redan förbrukade efter första halvåret. Det går att peka på några olika 
faktorer som har bidragit till detta. Strukturella förändringar kan vara en bidragande 
orsak. Kommunen växer och det flyttar in nya barnfamiljer till kommunen. Inom 
vuxenenheten beräknas istället ett överskott på ca 370 tkr.

Socialnämnden Budget Utfall 180731 Årsprognos Avvikelse

Gemensamt inkl. nämnd 11 414 6 058 10 407 1 007

LSS vuxna 33 585 20 876 34 645 -1 060

Socialpsykiatri 3 260 1 665 3 070 190

Hemtjänsten 19 925 11 428 19 925 0

HSL och nattenheten 22 178 13 019 22 358 -180

Särskilt boende 36 990 21 175 36 990 0

Ifo/LSS barn o unga 28 378 18 950 31 378 -3 000

Summa 155 730 93 171 158 773 -3 043

Kultur- och bildningsnämnden

Vid delåret visar Kultur- och bildningsnämnden ett resultat motsvarande ett 
överskott om 843 tkr mot budget. Helårsprognosen visar dock ett underskott om 
970 tkr mot budget. Orsakerna till det prognostiserade underskottet är bland annat 
ökade kostnader för skolskjutsarna och för hög bemanning i grundskolan mot budget.

Med ett tilläggsanslag om 2 000 tkr beräknas den gemensamma verksamheten ge ett 
plusresultat om 3 026 tkr vid årets slut, enligt prognosen. Minskade lönekostnader 
pga vakanta chefstjänster under våren har också bidragit till överskottet. Överskottet 
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och tilläggsanslaget skall täcka de ökade kostnaderna inom förskola och skola som 
uppstått med anledning av att det blir fler barn och elever i verksamheterna. 
Överskott skall även täcka del av underskottet för skolskjutsar.

Förskolan förväntas göra ett underskott om 169 tkr mot budget för år 2018. 
Underskottet kan förklaras med ökade lönekostnaderna för kökstjänster, på grund av 
att man budgeterat för lönebidragsanställningar men ej haft möjlighet att anställa 
personal med lönebidrag.

Grundskolan har vid delårsskiftet ett överskott motsvarande 986 tkr. Vid årsskiftet 
visar dock prognosen ett underskott om 427 tkr mot budget.

Tack vare den riktade förstärkningen till Tulpanens skola räknar man med att hålla 
budgeten i balans för Tulpanens enheter och vid året slut även visa på att överskott. 
Även Lekebergsskolan 4-6 samt särskolan prognostiserar ett överskott vid årsskiftet. 
Vakanser inom elevhälsan i grundskolan under första delen av året samt att ett nytt 
avtal med en skolläkare som är billigare än tidigare har bidragit till överskott för den 
samlade elevhälsan. Till hösten är de vakanta tjänsterna nu tillsatta.

Underskottet för grundskolan beror till viss del på en för hög bemanning mot budget 
på Hidinge skola första halvåret. En vakant tjänst har dragits in inför hösten för att 
minska det prognostiserade underskottet som förväntas uppgå till 750 tkr. 
Lekebergsskolan 7-9 prognostiserar också ett underskott för undervisningen och 
skolfritidsledare på grund av att effektiviseringskravet i årets budget inte verkställts 
förrän en bit in på terminen. En minskning av personalstyrkan och mer samverkan 
skall minska underskottet men det kommer inte motsvara hela underskottet på 
400 tkr.

Gymnasieskolan har vid delåret ett överskott om 741 tkr mot budget men 
prognostiserar ett underskott om 400 tkr vid årsskiftet, vilket beror på att köp av 
utbildningsplatser beräknas bli dyrare än vad som budgeterats.

Kultur- och fritidsavdelningen beräknar att kunna hålla budgeten för 2018. En 
osäkerhetsfaktor är kostnaden för skötseln av badplatser under den varma 
sommaren.

Kultur- och bildningsnämnden Budget Utfall 180731 Årsprognos Avvikelse

Gemensam verksamhet 17 951 9 654 14 925 3026

Förskola 53 263 31 207 53 432 -169

Grundskola 86 693 49 585 87 120 -427

Skolskjutsar grundskolan 6 500 5 936 9 500 -3000

Gymnasieskola 27 717 15 427 28 117 -400

Vuxenutbildning 866 829 866 0

Kultur- och fritidsverksamhet 8 221 3 893 8 221 0

Summa 201 211 116 531 202 181 -970
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 Sydnärkes IT-nämnd

Nämnden prognostiserar ett underskott med 1 150 tkr på helåret. Denna prognos är i 
linje med den som föredrogs i prognos 1-18. De kostnader som nämnden 
prognostiseras att överskrida är Licenskostnader Microsoft 500 tkr, då revision gjorts 
gällande dessa och tillkommit. Kostnader för Redundans mellan serverhallarna i 
Lekeberg och Askersund medför en driftskostnad om 200 tkr, dvs att serverhallarna 
täcker upp för varandra vid eventuell händelse. Ökade kapitalkostnader med 450 tkr 
då investeringar på gemensam plattform prognostiseras bli dyrare 2 700 tkr 
(helårseffekt på kapitalkostnader 2019 blir 900 tkr) Personalkostnader prognostiseras 
gå med överskott, men motsvarande underskott finns på tjänsteköp då konsulter 
köps in för att ersätta vakanser inom personal. Resultatet per 31 juli visar ett 
överskott med 336 105 tkr. Detta överskott handlar främst om att 
kapitalkostnaderna är låga i perioden, då investeringar för första halvåret ej är 
aktualiserade.

Sydnärkes IT-nämnd Budget Utfall 180731 Årsprognos Avvikelse

Driftbidrag och övriga intäkter -28 128 -16 410 -28 128 0

Personalkostnader 11 605 5 428 9 800 1 805

Utrustning/Tjänsteköp 1 419 2 176 3 224 -1 805

Datakommunikation 1 760 939 1 960 -200

Licenser och serviceavtal 4 000 3 055 4 500 - 500

Resor, kurser, tele och hyra 723 475 723 0

Kapitalkostnader 8 621 4 098 9 071 -450

Summa 0 -239 1 150 -1 150
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5 Kommunens bolag

5.1 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.

5.1.1 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.

 Nyproduktion förbereds på flera tomter inom kommunen.

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.

 Inom LeBo och LeKo pågår ett kontinuerligt arbete för ekologiska och 
ekonomiskt hållbara lösningar, genom underhåll och investeringar i 
fastigheterna samt utbildning av personal.

 LeBo och LeKo planerar att bli miljöcertifierade år 2019.

5.1.2 Ekonomiskt resultat

Resultatet för Holdingbolag koncernen uppgår till 12,7 (4,3) mkr.

Ägardirektiv för verksamheten i Lekebergs Kommunala Holding AB, antogs av 
kommunfullmäktige i Lekebergs kommun, 2014-02-27 § Dnr: 13KS46. I ägardirektivet 
fastställdes borgensavgiften för LekebergsBostäder AB till 0,3 procent av utnyttjad 
kredit samt ett avkastningskrav på eget kapital om 5 procent. Den kommunala 
borgensavgiften för jan-juli 2018 uppgår till 0,4 mkr och kommer att erläggas till 
kommunen under december månad. Avkastningen på eget kapital per 2018-07-31 är 
20,1 procent. Avkastningskravet har därmed uppnåtts.
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RESULTATRÄKNING – Lekebergs Kommunala Holding AB 2018-07-31 2017-07-31

Netto omsättning 47 644 tkr 42 000 tkr

Övriga rörelseintäkter 1 069 tkr 1 000 tkr

SUMMA INTÄKTER 48 713 tkr 43 000 tkr

Fastighetskostnader -17 663 tkr -21 958 tkr

Övriga externa kostnader -1 237 tkr -1 287 tkr

Personalkostnader -3 686 tkr -3 450 tkr

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -10 464 tkr -8 738 tkr

SUMMA KOSTNADER -33 050 tkr -35 433 tkr

RÖRELSERESULTAT 15 663 tkr 7 567 tkr

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 72 tkr 28 tkr

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 030 tkr -3 249 tkr

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 12 705 tkr 4 346 tkr

BALANSRÄKNING - Lekebergs Kommunala Holding AB 2018-07-31 2017-07-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Byggnader och mark 531 588 tkr 416 733 tkr

Inventarier, verktyg och installationer 2 526 tkr 2 731 tkr

Pågående nyanläggningar och förskott 6 331 tkr 127 522 tkr

Summa materiella anläggningstillgångar 540 445 tkr 546 986 tkr

Andra långfristiga värdepappersinnehav 40 tkr 40 tkr

Summa finansiella anläggningstillgångar 40 tkr 40 tkr

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 540 485 tkr 547 026 tkr

Omsättningstillgångar

Råvaror och förnödenheter 87 tkr 100 tkr

Summa varulager m.m. 87 tkr 100 tkr

Kundfordringar 2 834 tkr 651 tkr

Aktuella skattefordringar

Övriga fordringar 1 227 tkr 61 tkr

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 194 tkr 1 192 tkr

Summa kortfristiga fordringar 5 255 tkr 1 904 tkr

Kassa och bank 23 702 tkr 11 200 tkr

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 29 044 tkr 13 204 tkr

SUMMA TILLGÅNGAR 569 529 tkr 560 230 tkr
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BALANSRÄKNING - Lekebergs Kommunala Holding AB 2018-07-31 2017-07-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 100 tkr 100 tkr

Summa bundet eget kapital 100 tkr 100 tkr

Balanserat resultat 11 301 tkr 14 543 tkr

Delårsresultat 12 705 tkr 4 346 tkr

Summa fritt eget kapital 24 006 tkr 18 889 tkr

SUMMA EGET KAPITAL 24 106 tkr 18 989 tkr

Avsättningar 10 032 tkr 1 340 tkr

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit 12 134 tkr

Skulder till kreditinstitut 493 500 tkr 507 546 tkr

Övriga skulder 8 400 tkr 8 400 tkr

Summa långfristiga skulder 514 034 tkr 515 946 tkr

Kortfristiga skulder 5 245 tkr 519 tkr

Kortfristig del långfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 079 tkr 5 903 tkr

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 033 tkr 17 533 tkr

Summa kortfristiga skulder 21 357 tkr 23 955 tkr

SUMMA SKULDER 545 423 tkr 541 241 tkr

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 569 529 tkr 560 230 tkr

 

5.2 LekebergsBostäder AB (LEBO)
LekebergsBostäder AB:s samtliga aktier ägs av Lekebergs Holding AB. Bolaget är 
anslutet till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och Husbyggnadsvaror 
(HBV) samt till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation (Fastigo).

5.2.1 Måluppfyllelse

Mål 1 - ”Vi är den tydliga marknadsledaren och uppfattas som proaktiv och den som 
skapar de bästa boendena och ger trygghet för våra hyresgäster”.

Mål 2 - ”Vi har lönsam tillväxt och levererar kundnytta med hög effektivitet och 
kvalité”.

Mål 3 - ”Vi är en eftertraktad arbetsgivare, har coachande ledare samt engagerade 
medarbetare med rätt kompetens”.

Mål 4 - ”Utifrån våra hyresgästers behov ska vi kontinuerligt utveckla nya och 
befintliga tjänster utifrån miljö- och hållbarhetsperspektivet”.



22

Mål Indikator Utfall Målvärde 
2018

Målvärde 
2019

Målvärde 
2020

1 Omflyttning 16 % 15 % 12 % 10 %

1 Uthyrningsgrad 98,3 % 99 % 99 % 99 %

2 Driftkostnader (kr/kvm) 408 kr/kvm *) 400 kr/kvm 400 
kr/kvm

400 kr/kvm

2 Hyresgästenkät 4,07 *) 4,1 4,2 4,3

3 "Pulsen" 8,88 *) 8,9 9 9,1

4 Minskad energiförbrukning 
(KWh/kvm)Miljöcertifiering

128 KWh/kvm 
*)

125 
KWh/kvm

123 
KWh/kvm

120 
KWh/kvm

4 Miljöcertifiering Nej *) Nej Ja Ja

*) Avser utfall 2017-12-31. Ny avstämning kommer ske 2018-12-31.

5.2.2 Ekonomiskt resultat

Bolaget förvaltar 423 lägenheter med en lägenhetsyta om 28 084 m2, samt 7 945 m2 
lokalyta. Vakansgraden har under första halvåret varit 1,7 (0) procent avseende 
lägenheter. Bolagets resultat per 2018-07-31 uppgick till 4,2 (4,0) mkr och budgeterat 
resultat för 2018 är 4,6 mkr.

2018 jan - juli i ord

Hyresförhandling för 2018 genomfördes den 28 februari och resulterade i en höjning 
av hyran från första april om 1 (0,75) procent. Höjningen stämmer med övriga 
förhandlade hyror i regionen.

Investeringar/underhållsåtgärder som genomförts under jan-juli 2018 är:

 Dränering av grund Ekhagagatan 11
 Målning av 4 rum på Linden
 Utökning av altangolv och staket runt uteplats Norrgårdsvägen
 Byte av gamla motorvärmaruttag till energisnåla, pågår
 Målning av samlingslokal och tvättstuga Ekhagagatan

Framtida projekt:

 Nytt tillagningskök med servering och samlingssal på Linden.

Kv. Norrgården pågår nybyggnation av 36 lägenheter, 12 st. 4 r.o.k. och 24 st. 3 r.o.k., 
i en första etapp med option på ytterligare 32 lägenheter i etapp 2. Hyresförhandling 
för 2017 genomfördes den 27 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 jan-juli 2017 är:

Målning av 2 avdelningar på Linden. Byte av undertak o belysning i korridor på 
Björken

Byte av gamla motorvärmaruttag till energisnåla

Byte till nya köksfläktar på Tallen hus 1 - 3
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5.3 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 Lekebergs Bostäder AB genomfördes 2009-09-14. För den 
kommunala verksamheten förvaltar bolaget 36 046 m2 lokalyta.

5.3.1 Ekonomiskt resultat

Bolagets resultat per 2018-07-31 uppgick till 8,5 (0,4) mkr och prognostiserat 
helårsresultat för 2018 är 0,5 mkr. Bolaget har stort planerat underhåll under hösten 
i kommunhuset och Lekebergsskolan. I bolaget finns inga anställda men tjänster köps 
från LekebergsBostäder AB. Hyrorna regleras via indexrelaterade hyresavtal och för 
året har höjning skett med 2,0 (0) procent.

2018 jan - juli i ord

Lekebergs kommunfastigheter AB har fått i uppdrag att tillsammans med 
verksamheten lämna ett mer specificerat och bantat förslag till F-9 skola vid 
Lekebergsskolan. Ombyggnad av LeBo:s gamla lokaler till bibliotek har påbörjats och 
beräknas vara klart under hösten.

Investeringar/underhållsåtgärder som genomförts under jan-juli 2018 är:

 Dränering av södra sidan av bollhallen vid Lekebergsskolan
 Målning av lokaler på Äppelgården
 Renovering av toaletter på förskolan Tummeliten
 Inköp av nya kokgrytor vid centralköket
 Renovering av lokaler i Kommunhuset

Framtida projekt:

 Om- och tillbyggnad av Lekebergsskolan
 Färdigställa även den inre ombyggnaden av Stationshuset
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6 Sveriges ekonomi - omvärldsanalys
6.1 Högkonjunkturen kulminerar 2019
Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv. Både Konjunkturinstitutets och 
arbetsförmedlingens återkommande enkäter till företagen pekar på en fortsatt tydlig 
optimism, även om stämningsläget dämpats något sedan förra hösten. Arbetsgivarna 
planerar för fler anställda, men svårigheten att få tag i personal och bristen på 
utbildad arbetskraft håller tillbaka. Sammantaget tror SKL, liksom i tidigare prognos, 
på att högkonjunkturen går in i en fas med lägre tillväxttal och små förändringar i 
antalet arbetade timmar. En naturlig utveckling när konjunkturen kulminerar.

Trots ett allt mer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt 
dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och 
löneglidningen är låg. Därmed är den inhemska inflationen svag. Riksbanken antas 
därmed dröja med att höja styrräntan till i början av 2019. I takt med att styrräntan 
sedan stegvis höjs stiger också de räntor som påverkar hushållens ekonomi.

Skatteunderlagstillväxten avtar när konjunkturen kulminerar. 
Skatteunderlagsprognosen för år 2017 är baserad på det preliminära 
beskattningsutfall som Skatteverket publicerade den 8 augusti 2018. Arbetade 
timmar beräknas visserligen stiga nästan lika mycket 2018 som 2017 men i år räknar 
SKL med en mindre indexering av pensionerna. Den svagare inkomstutvecklingen för 
pensionärer motverkas av att grundavdragen höjs för personer som fyllt 65 år, vilket 
håller tillbaka skatteunderlaget ytterligare. Detta kompenseras kommunerna för 
genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning med ett belopp som 
motsvarar avdragshöjningens beräknade effekt på skatteintäkterna.

År 2019 och 2020 förutser SKL en svagare utveckling av skatteunderlaget. Det beror 
på att arbetade timmar utvecklas betydligt mindre gynnsamt när konjunkturen 
kulminerar 2019 och rör sig ned mot balans året efter. Det motverkas endast till en 
mindre del av att löne- och pensionshöjningarna tilltar.

2021 års skatteunderlagstillväxt visar utvecklingen balans, med en liten ökning av 
arbetade timmar samt måttliga höjningar av löner och pensioner betyder att 
skatteunderlaget ökar i linje med ett historiskt genomsnitt. (Källa: SKLs cirkulär 18:27)

6.2 Starka resultat i kommunsektorn, men med framtida 
orosmoln
Att döma av rekordstarka resultat i kommunsektorn, så har de snabbt ökande 
intäkterna från bland annat skatter och statsbidrag gjort att det ekonomiska 
resultatet under några år varit starka i kommunerna. Det sammantagna resultatet 
ligger på 3 % av skatter och bidrag för de senaste tio åren, även om skillnaderna 
mellan kommunerna varit stora.

Trots de starka ekonomiska resultaten har det finansiella sparandet i kommunerna 
varit negativt. Det betyder att kommunerna använt mer pengar än de fått in, på 
grund av den höga investeringstakten, som 2020 beräknas vara dubbelt så hög som 
den var 2008. Det medför också att kommunernas lån har ökat med 26 % sedan 
2012. Några ytterligare framtida orosmoln är osäkerheten kring vilken påverkan asyl- 
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och flyktinginvandringen har på kommande årens ekonomiska utveckling. Dessutom 
finns osäkerhet kring vad som händer inom LSS-området. Här har kommunerna efter 
beslut i Högsta förvaltningsdomstolen och Försäkringskassan fått betydande 
kostnadsökningar för personlig assistans, vilka staten tagit tidigare. SKL tror att det 
kommer dröja till tidigast 2020 innan effekterna av den pågående LSS-utredningen 
får genomslag.

6.3 Framtidens välfärdsutmaning
Välfärden har stora investerings- och rekryteringsbehov. De stora kullarna 40-talister 
gör att andelen äldre i befolkningen ökar. Genom höga födelsetal och invandringen 
ökar dessutom andelen barn och unga. Infrastrukturen byggdes till stor del under 
1960-1980- talen och står nu inför betydande restaurerings- och nybyggnadsbehov. 
Det höga demografiska trycket kommer främst från att antalet barn, unga och äldre 
ökar snabbt, samtidigt som andelen i arbetsför ålder ökar betydligt långsammare. 
Det sker samtidigt som en stor grupp läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal 
går i pension. Totalt sett kommer rekryteringsutmaningen att växa och även ett 
oförändrat välfärdsåtagande ställer stora krav på kommuner, landsting och regioner. 
Detta betyder att antalet sysselsatta behöver öka kraftigt kommande år. Skulle 
sysselsättningen fortsätta att öka i samma takt som hittills skulle hela den 
tillkommande sysselsättningsökningen behöva ske i kommunsektorn. Det är inte 
realistiskt. Istället behöver produktiviteten i offentlig sektor, liksom i privat sektor, 
öka för att vi ska klara framtidens kompetensförsörjning. Det kommer att krävas att 
verksamheten bedrivs på ett helt annat sätt än idag. Genom bland annat bättre 
utnyttjande av teknikens möjligheter, ökad samverkan mellan kommuner, landsting 
och regioner och statlig styrning utifrån lokala behov men med mindre 
detaljregleringar och slutligen att använda sig av rekryteringsstrategier för 
välfärdsjobben. (Källa: SKLs ekonomirapport maj 2018)
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7 Personalekonomisk redovisning
Kommunens "Policy för medarbetarskap och ledarskap" framhåller vikten av 
nytänkande i den lilla kommunen och att kommunen som arbetsgivare ska skapa 
förutsättningar för och uppmuntra medarbetarna till nya idéer, nya arbetssätt och 
nya lösningar. Policyn lyfter också fram den enskilda medarbetarens 
påverkansmöjlighet att via sin roll representera kommunen och uppnå de uppsatta 
målen. Även lönebildning och lönesättning ska medverka till att kommunens 
uppsatta mål nås och för att bedriva en effektiv verksamhet. En förutsättning för 
detta är att kommunen lyckas rekrytera, motivera, utveckla och behålla medarbetare 
med sådan kompetens som behövs på kort och lång sikt. För att klara det behöver 
kommunen ha bl.a. individuella, differentierade och konkurrenskraftiga löner. 
Lönesättningen är ett instrument för att premiera medarbetarnas bidrag till 
kommunens måluppfyllelse. Samma principer för lönesättningen samt andra 
förutsättningar och villkor ska gälla för alla anställda oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggningen eller ålder.

Lekebergs kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare. Det kräver, bland flera 
faktorer, en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. Det innebär att 
medarbetarna ska ha påverkansmöjligheter på sitt arbete vad gäller innehåll, 
utveckling och arbetsbelastning samt möjlighet till socialt stöd och återhämtning. 
Tillsammans ansvarar arbetsgivaren och medarbetarna för att vi har en god 
arbetsmiljö genom att arbeta systematiskt och förebyggande med olika insatser.

Personalstatistik

2018-07-31 Årsarbetare Tillsvidare Kvinnor Män

Kommunstyrelseförvaltningen 79 83 63 20

Kultur- och bildningsförvaltningen 223 236 200 36

Socialförvaltningen 220 250 234 16

Sydnärkes IT-förvaltning 13 13 3 10

535 582 500 82

Antal anställda

Under andra halvåret 2017 och första halvåret 2018 ökade antalet tillsvidareanställda 
med 31 personer för att den 31 juli 2018 uppgå till 582 personer. Antalet 
tillsvidareanställda årsarbetare har också ökat från 508 årsarbetare i juli 2017 till 535 
årsarbetare i juli 2018.

Den 31 juli 2018 fanns 72 månadsanställda vikarier och visstidsanställda samt 486 
timavlönade medarbetare registrerade i kommunen.
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Medellön

I juli 2018 var medellönen för anställda i kommunen 29 768 kr/månad. Kvinnorna låg 
på 29 023 kronor per månad (heltids- och tillsvidareanställda) medan männens 
medellön uppgick till 34 311 kr/månad, vilket ger en skillnad på 5 289 kr/månad. 
Skillnaden mellan kvinnors och mäns medellön har ökat med 921 kr/mån (4 368 kr 
samma period 2017). Kvinnornas medellön var 84,6 procent av männens i juli 2018 
(2017: 86,9 %).

Åldersfördelning och sysselsättningsgrad

Ålderskategorierna 30-39 år och 50-59 år utgör vardera 27 % av kommunens 582 
tillsvidareanställda, följt av 40-49- åringarna (24 %). Andelen 60 år och äldre har 
minskat något i förhållande till juli 2017 (13 % 2017) medan åldrarna 20-29 är 
oförändrat från föregående år.

Antalet tillsvidareanställda redovisat i procent och ålderskategori.

Den största andelen 50–59-åringar återfinns i Socialförvaltningen med 74 personer 
(av 250 medarbetare) medan Kultur- och fritidsförvaltningen består av övervägande 
medarbetare i ålderskategorin 30-39 år, likaså kommunstyrelseförvaltningen. 
Medelåldern i kommunen är 45 år. Genomsnittlig sysselsättningsgrad i kommunen är 
92 procent av heltid vilket är oförändrat sedan samma period förra året. Kvinnornas 
genomsnittliga sysselsättningsgrad är 91 procent och männens är 96 procent, vilket 
är oförändrat sedan samma period 2017.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet bedrivs i huvudsak inom respektive nämnd och verksamhet med 
stöd av och möjlighet till konsultation hos personalavdelningen. Kommunen gör olika 
satsningar för att vara en arbetsplats som främjar ett hållbart arbetsliv och det 
systematiska arbetsmiljöarbetet sker i samverkan med anställda och 
förtroendevalda.
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Chefens arbetsmiljö och förutsättningar har stor betydelse för att kunna bedriva en 
bra verksamhet tillsammans med sina medarbetare. Kommunens chefer har att stort 
arbetsmiljöansvar. Deras egen arbetsmiljö är minst lika viktig men blir ibland 
eftersatt. Under det första halvåret 2018 har personalavdelningen därför initierat 
”Reflekterande Team” för chefer. Syftet är att skapa ett forum för cheferna till 
kollegialt lärande, erfarenhetsutbyte, tid till reflektion och att lära känna varandra 
över förvaltningsgränserna för att främja samarbete. Grupperna, som har ett 
lösningsfokuserat arbetssätt, leds av en samtalsledare från personalavdelningen 
varför Reflekterande Team också utgör en del av det chefsstöd som 
personalavdelningen ger. Syftet med Reflekterande Team är också att förebygga 
stress och utmattning hos cheferna. Enligt utvärderingen av gruppträffarna via en 
enkät framgår att cheferna ser mycket positivt på arbetssättet och har ett fortsatt 
behov av chefsstödet och chefsforumet i den form som Reflekterande Team har 
utgjort.

Under våren 2018 har kommunen också fortsatt att driva en grupp ”Kollegiala 
reflekterande samtal” som påbörjades som ett forskningsprojekt i samarbete med 
SKL och Linnéuniversitetet under våren 2017. Projektet syftade till att hitta en 
användbar metod för att arbeta förebyggande mot stress och utmattning. För 
Lekebergs kommuns del syftar det även till att hitta förebyggande metoder som är 
möjliga att driva i egen regi som komplement till det systematiska arbetsmiljöarbetet 
och den ständigt pågående utvecklingen av rutiner för den hälsofrämjande 
arbetsplatsen. Utvärdering och resultatet av studien beräknas bli klart under hösten 
2018.

Det aktiva arbetsmiljöarbetet har under det första halvåret 2018 gett resultat. Den 
totala sjukfrånvaron har minskat med 1,27 procent jämfört med samma period 
föregående år.

(Mätdatum 30 juni) År 2018 År 2017 Förändring

Sjukfrånvaro i timmar 31 949 42 345 - 10 386

Sjukfrånvaro i % 6,97 % 8,24 % - 1,27 %

Sjukfrånvaro av kvinnor i % 7,65 % 9,21 % - 1,56 %

Sjukfrånvaro av män i % 3,24 % 3,35 % - 0,11 %

Sjukfrånvaro för tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadsanställning. 
Redovisat i timmar och procent, fördelat på totalt, samt kvinnor respektive män.

Behovet av konsultation från personalavdelningen inom såväl arbetsmiljö som 
hälsofrämjande insatser och övriga personalfrågor kvarstår och har även ökat i och 
med antalet nya chefer. Behovet gäller både ledning och personal. Ett viktigt 
arbetsinstrument i arbetsmiljöarbetet är medarbetarsamtalet, som varje 
medarbetare i kommunen ska erbjudas. I medarbetarsamtalet har den anställde 
möjligheten att bl.a. diskutera den egna arbetssituationen och arbetsbelastningen. 
Kommunens lokala samverkansavtal syftar till att ytterligare skapa möjligheter till ett 
utvecklat arbetsmiljöarbete. Kommunen arbetar även förebyggande med olika 
former av friskvårdsaktiviteter. Bl.a. har ett erbjudande om personalcykel med 
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bruttolöneavdrag införts under våren 2018, vilket är en hälsofrämjande åtgärd för 
kommunens medarbetare.

Lekebergs kommun arbetar målmedvetet med att minska sjukfrånvaron och öka 
frisknärvaron. Med frisknärvaro menar man att en medarbetare har fem eller färre 
sjukdagar under ett år. Den 31 juli 2018 omfattar det 224 personer av alla 
månadsanställda.

Personalförsörjningen

Under första halvåret 2018 har 6 nya chefer rekryterats, samtliga 
ersättningsrekryteringar. Kommunen har för närvarande 29 chefer och två vakanta 
där rekrytering pågår för en av dem. Under perioden 170731–180731 har 128 
tillsvidaretjänster utannonserats. Tjänsterna avser både utökning i verksamheterna 
och ersättningsrekryteringar.

Det första halvåret 2018 har 88 tillsvidaretjänster utannonserats (vissa är fortfarande 
pågående), varav 58 är tillsatta. Vi har rekryteringssvårigheter inom vissa 
personalkategorier, främst förskollärare/lärare, specialpedagoger och sjuksköterskor. 
Vi ser att det även blir ett snävt urval av lämpliga kandidater när det gäller vissa 
chefstjänster och specialister. För att möta det omfattande framtida 
rekryteringsbehovet har kommunen under slutet på våren 2018 påbörjat ett arbete 
med att ta fram kompetensförsörjningsplaner inom samtliga verksamheter. Syftet är 
att göra en inventering; nuläge, hur ser det ut med de befintliga kompetenserna i 
verksamheterna idag, och analysera vilket behov av kompetensutveckling eller nya 
kompetenser som kan behövas framöver.

Svårigheter att rekrytera vikarier med utbildning till kommunen kvarstår som tidigare 
även under den första halvan av 2018. Bristen på utbildade vikarier avser exempelvis 
förskollärare/lärare, undersköterskor samt sjuksköterskor.
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8 Ekonomiskt resultat
Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns 
ekonomiska resultat för 2018. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser 
utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari t.o.m. juli månad. Prognosen 
innehåller också en finansieringsbedömning av kommunens verksamhet. Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) skatteunderlagsprognos cirkulär 18:27, daterad 2018-
08-16, är grunden i finansieringsbedömningen.

 

RESULTATRÄKNING BUDGET UTFALL 180731 ÅRSPROGNOS AVVIKELSE

Verksamhetens nettokostnad -447 443 tkr -258 631 tkr -450 856 tkr -3 413 tkr

Avskrivning -17 087 tkr -7 283 tkr -12 597 tkr 4 490 tkr

Kapitalkostnad 20 323 tkr 10 219 tkr 15 318 tkr -5 005 tkr

Pensionsutbetalning -8 863 tkr -4 771 tkr -8 863 tkr 0 tkr

Övrigt 2 595 tkr 2 574 tkr 67 tkr -2 528 tkr

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -450 475 tkr -257 892 tkr -456 931 tkr -6 456 tkr

Skatter och bidrag 463 892 tkr 276 801 tkr 472 738 tkr 8 846 tkr

Finansiella intäkter 1 000 tkr 1 625 tkr 1 000 tkr 0 tkr

Finansiella kostnader -500 tkr -135 tkr -500 tkr 0 tkr

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA 
POSTER

13 917 tkr 20 399 tkr 16 307 tkr 2 390 tkr

Extraordinära intäkter 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Extraordinära kostnader 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr

ÅRETS/PERIODENS RESULTAT 13 917 tkr 20 399 tkr 16 307 tkr 2 390 tkr

Årets/periodens resultat i procent av 
skatter och bidrag

3,00% 7,71% 3,45%

Kommunens delårsrapport redovisar ett för perioden positivt resultat om 20 399 tkr 
per den sista juli 2018. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 
2 390 tkr i och med att det budgeterade resultatet är beräknat till 13 917 tkr. 
Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 16 307 tkr.

Viktigt att notera är att skillnaden mellan periodens resultat och årets 
prognostiserade resultat baserar sig på bland annat att antagandena i prognosen för 
Kommunstyrelsen stämmer avseende förbrukning av bland annat oförutsett, 
utvecklingsmedlen samt att semesterlöneskuldsutvecklingen följer tidigare år.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 3 413 tkr. Där det 
största underskottet kommer från Socialnämnden.

Kommunens avskrivningar och kapitalkostnader för året förväntas redovisa ett 
budgetöverskridande om 515 tkr. Detta beror delvis på att komponentavskrivning 
införts och en genomgång av anläggningsregistret är genomfört, vilket medfört en 
del nedskrivningar.
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Posten ”övrigt” i resultaträkningen redovisar ett budgetunderskott om 2 528 tkr och 
det har främst sin förklaring i en ökad pensionsskuldsförändring enligt KPAs senaste 
prognos om ca 3 500 tkr som delvis vägs upp av bland annat ett överskott från 
kommunens arbetsgivaravgifter.

Skatter och bidrag redovisar ett överskott jämfört med budget om 8 846 tkr, vilket 
har sin grund i förändrad prognostiserad skattekraft (allmän kommunalskatt och 
fastighetsavgift) samt överskott avseende de sk "Välfärdsmiljarderna". Finansnettot 
förväntas redovisa ett resultat i nivå med budget.

Verksamhetens nettokostnader i andel av skatteintäkter och bidrag beräknas uppgå 
till 96,7 procent per sista december och per den sista juli är andelen 92,9 procent. För 
att långsiktigt klara verksamheten, pensioner och investeringar bör Lekebergs 
kommuns andel ligga mellan 96-98 procent.

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD BUDGET UTFALL 180731 ÅRSPROGNOS AVVIKELSE

Kommunledning 16 120 tkr 8 425 tkr 16 120 tkr 0 tkr

Varav anslaget för oförutsett 7 145 tkr 2 352 tkr 7 145 tkr 0 tkr

Administrativa avdelningen 14 664 tkr 8 151 tkr 14 664 tkr 0 tkr

Ekonomiavdelning 20 188 tkr 11 152 tkr 20 188 tkr 0 tkr

Teknik och serviceavdelning 28 537 tkr 16 372 tkr 28 537 tkr 0 tkr

Personalavdelning 8 469 tkr 3 162 tkr 8 469 tkr 0 tkr

Näringsliv- och utvecklingsavd. 2 523 tkr 1 609 tkr 2 523 tkr 0 tkr

Kommunstyrelsen 90 501 tkr 48 871 tkr 90 501 tkr 0 tkr

Sydnärkes IT nämnd 0 tkr -239 tkr 0 tkr 0 tkr

VA-verksamheten 0 tkr 298 tkr - 600 tkr 600 tkr

Kultur- och bildningsnämnden 201 212 tkr 116 531 tkr 202 182 tkr -970 tkr

Socialnämnden 155 730 tkr 93 171 tkr 158 773 tkr -3 043 tkr

NÄMNDERNAS NETTOKOSTNAD 447 443 tkr 258 631 tkr 450 856 tkr -3 413 tkr

 

8.1 Semesterlöneskuld
Semesterlöneskuldens förändring mellan årsskiftet och perioden, för outtagen 
semester och övertid, har redovisats som kortfristig skuld samt som kostnad/minskad 
kostnad i redovisningen för finansförvaltningen. Förändringen är positiv och uppgår 
till 5 758 tkr. Kommunens totala semesterlöneskuld per sista juli uppgår till 
10 124 tkr.
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8.2 Avskrivning och kapitalkostnad
Kommunens avskrivningar och kapitalkostnader för året förväntas redovisa ett 
budgetöverskridande om 515 tkr. Detta beror delvis på att komponentavskrivning 
införts och en genomgång av anläggningsregistret är genomfört, vilket medför en del 
nedskrivningar. Osäkerhetsfaktorer vid investeringar är vad som köps, tidigare- resp 
senareläggning av större objekt samt vilken avskrivningstid som gäller. Avskrivnings- 
och kapitalkostnadsbudgeten bygger på kända och förväntade investeringar och 
hänsyn är inte tagen till övergången till komponentavskrivning.

8.3 Pensionsutbetalning
Prognosen för årets pensionsutbetalning överensstämmer med budgeten som 
grundas på KPAs pensionsredovisning och därför förväntas ett utfall i budgetbalans. 
Däremot ser prognosen betydligt sämre ut avseende förändring i pensionsavsättning, 
vilken genererar ett underskott om ca 3 500 tkr. Anledningen till den stora 
pensionsavsättningen är att nyanställda personer med en lön över 7,5 IBB 
(inkomstbasbelopp) medför en hög skuld direkt, vilket beror på att de fått en 
förmånsökning till följd av en löneökning. När det gäller personer som anställs från 
en annan kommun eller arbetsgivare med samordningsbart avtal (KAP-KL) uppstår 
denna skuld direkt. Kommunen har inga anställda med visstidspensioner och inte 
heller placeringar avseende pensionsmedel.

Tabellen visar på kommunens kostnader för pensionsåtaganden per sista juli 2018 
samt för samma period föregående år.

PENSIONER 2018-07-31 2017-07-31

Pensionsutbetalningar 4 045 3 782

Särskild löneskatt pensionsutbet 726 718

Avgiftsbestämd ålderspension 7 600 7 179

Särskild löneskatt ålderspension 1 722 1 742

Förändring persionsavsättning exkl ÖK-sap 5 073 394

Särskild löneskatt förändring 1 230 96

Finansiell kostnad 0 0

Summa 20 396 13 911

Aktualiseringsgrad 95,0% 95,0%

 

8.4 Övrigt
Posten ”övrigt” i resultaträkningen är bland annat budgeterade specialdestinerade 
statsbidrag (maxtaxa och kvalitetssäkring inom förskola), men också 
arbetsgivaravgifter mm. Här redovisas ett budgetunderskott om 2 528 tkr som har sin 
förklaring främst i en ökad pensionsskuldsförändring enligt KPAs senaste prognos om 
ca 3 500 tkr som delvis vägs upp av bland annat ett överskott från kommunens 
arbetsgivaravgifter.
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8.5 Skatteintäkter och bidrag
Enligt senaste skatteprognosen från SKL, daterad 2018-08-16, erhåller kommunen 
8 846 tkr mer i skatteintäkter än den SKL-prognos som var grunden för budgeten 
2018. Det beror till största delen på ökat inkomstutjämningsbidrag, men också på 
förändrad prognostiserad skattekraft (allmän kommunalskatt och fastighetsavgiften). 
Inom bidrag prognostiseras ”Välfärdsmiljarderna” ge ett överskott på 404 tkr.

SKATTER OCH BIDRAG BUDGET UTFALL 180731 ÅRSPROGNOS AVVIKELSE

Allmän kommunalskatt 345 734 tkr 202 679 tkr 348 115 tkr 2 381 tkr

Inkomstutjämningsbidrag 81 955 tkr 51 935 tkr 87 031 tkr 5 076 tkr

Kostnadsutjämningsbidrag 14 036 tkr 8 086 tkr 13 862 tkr -174 tkr

Kommunal fastighetsavgift 15 874 tkr 10 032 tkr 17 197 tkr 1 323 tkr

LSS utjämningsbidrag 3 353 tkr 1 817 tkr 3 115 tkr -238 tkr

Regleringsavgift 1 161 tkr 722 tkr 1 235 tkr 74 tkr

"Välfärdsmiljarderna" 1 779 tkr 1 530 tkr 2 183 tkr 404 tkr

SUMMA SKATTER OCH BIDRAG 463 892 tkr 276 801 tkr 472 738 tkr 8 846 tkr

 

8.6 Finansnetto
Finansnettot förväntas redovisa ett positivt resultat om 500 tkr, vilket uteslutande är 
hänförligt till den ränta som kommunen erhåller från Kommuninvest på insatt kapital 
(sk insatskapital). I dagsläget finns inga förväntningar på upptagande av nya lån, inte 
heller utnyttjande av kommunens checkkredit.

8.7 Investeringar
Årets investeringsbudget uppgår till 10 486 tkr och under åren 1995-2018 har 
kommunen investerat för 322 968 tkr, vilket ger en genomsnittlig investeringsvolym 
på 14 042 tkr per år. Investeringsvolymen för året prognostiserar 4,07 procent av 
nettokostnaden.

Investeringsredovisnin
g 2018-07-31 Budget Inkomst Utgift Netto Återstår 1995-2018

Kommunstyrelsen 25 209 tkr 0 tkr 1 041 tkr 1 041 tkr 24 168 tkr 202 454 tkr

Kultur- och 
bildningsnämnden

2 832 tkr 0 tkr 35 tkr 35 tkr 2 797 tkr 22 956 tkr

Sydnärkes IT nämnd 7 800 tkr 0 tkr 6 972 tkr 6 972 tkr 828 tkr 26 196 tkr

Socialförvaltningen 3 213 tkr 0 tkr 155 tkr 155 tkr 3 058 tkr 14 106 tkr

VA-verksamheten 36 715 tkr 30 tkr 2 313 tkr 2 283 tkr 34 432 tkr 57 256 tkr

SUMMA NÄMNDER 75 769 tkr 30 tkr 10 516 tkr 10 486 tkr 65 283 tkr 322 968 tkr

Tekniska avdelningen 22 799 tkr 0 tkr 653 tkr 653 tkr 22 146 tkr 153 233 tkr
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Helårsprognosen visar på att investeringsuppgifter om 39 092 tkr inte kommer att 
genomföras i år utan projekten löper över till nästa år. Fram till 31 juli 2018 har 
investeringar gjorts motsvarande 5,1 % (exkl SYD IT) av den totala 
investeringsbudgeten. Totalt beräknas investeringsutgiften bli 31 577 tkr exkl 
Sydnärkes IT nämnds investeringar. Kommunen har likviditet för den prognostiserade 
investeringsutgiften.

 Proje
kt Investering per objekt Budget Redovi

sat
Progno

s
Avvikel

se

Kommunstyrelse 0076 OFÖRUTSEDDA INV.UTGIFTER 1 660 0 400 1 260

Kommunstyrelse 0116 INDUSTRI OCH EXPL MARK 600 37 600 0

Kommunstyrelse 0223 INVENT OMBYGGN KOMMUNHUS 150 187 300 -150

Kulturförvaltning 0121 MOTIONSSPÅR MULLHYTTAN 280 0 280 0

Kulturförvaltning 0215 INVENTARIER, KUB 1 050 -30 1 050 0

Kulturförvaltning 0219 NY FÖRSKOLA FJUGEST 502 65 502 0

Kulturförvaltning 1026 OMBYGGNAD BIBLIOTEK 1 000 0 1 000 0

Socialförvaltning 0077 OFÖRUTSETT VON 2 280 60 2 280 0

Socialförvaltning 0216 INVENTARIER, OXELGÅRDEN 433 77 433 0

Socialförvaltning 0221 INVENT NYTT GRUPPBOENDE 200 18 200 0

Socialförvaltning 0222 INVENT OMBYGGN IFO 300 0 300 0

Tekniska 0004 FORDON FORDONSFÖRVALTNING 250 35 250 0

Tekniska 0026 LEKUTRUSTN, TEKN AVD 200 0 200 0

Tekniska 0054 ÅC TAK/MARK 0 27 27 -27

Tekniska 1070 KVISTBRO OMVANDLINGSOMRÅDE 0 70 0 -70

Tekniska 0067 STÄDMASKIN 100 46 100 0

Tekniska 0220 KÖKSUTRUSTNING 400 0 400 0

Tekniska 1067 ASFALTPLAN 14 779 635 2 000 12 779

Tekniska 1083 INFRA SÖDRA FJUGESTA 6 170 0 2 000 4 170

Tekniska 1084 KANALISATION/FIBER KOMMUN 900 5 900 0

Va-ingenjör 1070 KVISTBRO OMVANDLINGSOMR 0 63 63 -63

Va-ingenjör 1013 VA-SANERINGAR 2 600 354 2 600 0

Va-ingenjör 1017 AVLOPPSRENINGSVERK FJA 2 000 222 2 000 0

Va-ingenjör 1071 VATTENTORNET 815 0 0 815

Va-ingenjör 1079 ÖREBRO VATTEN 20 000 1 548 10 000 10 000

Va-ingenjör 1081 VRETA 2:2 BEST VA 0 62 62 -62

Va-ingenjör 1082 VA SÖDRA FJUGESTA 560 0 560 0
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 Proje
kt Investering per objekt Budget Redovi

sat
Progno

s
Avvikel

se

Va-ingenjör 1085 DAGVATTENRENING N FJUGEST 2 740 0 0 2 740

Va-ingenjör 1087 VA Vretavägen omv.omr 6 000 35 3 000 3 000

Va-ingenjör 1088 VA HIDINGEBRO 2 000 0 0 2 000

Summa 67 969 3 514 31 577 36 392

Förbrukat tom juli 5,1%

Sydnärkes IT 0085 IT INVEST 7 800 6 972 10 500 2 700

SUMMA TOT 75 769 10 486 42 077 39 092

Förbrukat tom juli 13,7%

De främsta orsakerna till överskottet är Asfaltsplan (14 779 tkr) där prognosen för 
helåret är att 2 000 tkr kommer att förbrukas i år, detta då det är fördröjningar när 
det gäller anslutningsvägen mellan 204 och Lanna. En annan orsak är Södra infarten 
Fjugesta (6 170 tkr) där prognosen är att 2 000 tkr kommer att förbrukas för helåret, 
detta också på grund av fördröjningar. Båda investeringarna skjuts över till nästa år.

Även investeringar inom VA prognostiserar överskott där främsta orsakerna är att 
investeringen gällande Örebro Vatten och Vreta omvandlingsområde ligger lågt och 
där prognosen för helåret är 13 000 tkr och resterande del skjuts fram till nästa år. 
Detta på grund av fördröjd byggstart.

 

8.8 Likviditet och lån
Kommunens likviditet har under perioden varit god. Kommunen har haft en 
genomsnittlig likviditet om 122,3 mnkr och per den 31 juli fanns det 131,6 mnkr på 
banken. Kommunen har inga placerade medel i aktier eller obligationer. Däremot 
beslutade kommunen 2016 att placera medel som ett extra insatskapital till 
Kommuninvest i Sverige AB. Detta gynnar kommunen och lämnar en god avkastning 
som tidigare år varit mellan 2,5 - 3,0 procent. Kommunens insatskapital är numera 
6 743 tkr.

Kommunen har ingen långfristig låneskuld, men däremot har kommunens 
fastighetsbolag 514 034 tkr i lån per den 31 juli. Under slutet av 2015 löste Lekebergs 
kommunala holding AB de lån som de tidigare haft hos Lekebergs kommun, vilket 
avspeglar sig i den Likviditetsutveckling som syns i tabellen nedan.
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Tabellen visar kommunens likviditet per den sista juli de senaste fem åren.

8.9 Borgensåtaganden
Kommunens borgensåtaganden uppgick till 628 140 tkr och av de totala 
borgensåtagandena avser 100 procent borgen till Lekebergs Kommunala 
Holdingbolag AB. Borgensavgiften till Lekebergs Bostäder AB är 0,3 procent, vilket 
inbringar 803 tkr. Kommunen har inga åtaganden för så kallade fallskärmsavtal.

8.10  Balanskravsavstämning
I kommunallagen kap 8:4 står bl.a. att budgeten ska upprättas så att intäkterna 
överstiger kostnaderna. Resultatet för perioden redovisar ett överskott och 
helårsresultatet prognostiseras till 16 307 tkr, innan justering av reavinster. 
Reavinsterna påverkar resultatet positivt, dessa vinster kan dock inte tillgodoräknas i 
bedömningen om kommunen klarar balanskravet. Detta innebär att resultat efter 
realisationsvinster och övriga balanskravsjusteringar är 16 281 tkr och därmed har 
kommunen en ekonomi i balans för 2018 om prognosen infrias.

BALANSKRAVSUTREDNING

Prognostiserat helårsresultat 16 307 tkr

Varav reavinster för mark- och fastighetsförsäljning -26 tkr

BALANSKRAVSRESULTAT 16 281 tkr
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8.11 Finansiella mål
 Resultatet ska i genomsnitt under en treårsperiod vara positivt och uppgå till 

två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Resultatet för perioden är positivt, 20 399 tkr, och förväntat helårsresultat beräknas 
till 16 307 tkr. Om prognosen infrias kommer målet att uppnås och landa på 3,45 % 
för året, 7,71 % för perioden och 5,1 % för treårsperioden. 

 Årets investeringar och amorteringar ska finansieras av egna medel.

Investeringar och amorteringar är under perioden finansierade av egna medel och 
målet förväntas även att uppnås vid årsskiftet.

 Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och 
bidrag.

Verksamhetens nettokostnad i andel av skatteintäkter och bidrag prognostiseras till 
96,7% per sista december, vilket innebär att målet förväntas att uppnås under året. 
Under perioden är verksamhetens nettokostnad 92,9% av skatter och bidrag.

Detta innebär att alla tre finansiella målen förväntas att uppfyllas både för 
perioden och vid årsskiftet.
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8.12 Resultaträkning
 

RESULTATRÄKNING Kommun 
Budget

Kommun          
2018-07-31

Kommun 
2017-07-31

Koncern 
2018-07-31

Prognos 
helår

Avvikelse 
budg/

prognos

Verksamhetens 
intäkter 1) 149 932 tkr 64 554 tkr 93 487 tkr 74 460 tkr 149 932 tkr 0 tkr

Verksamhetens 
kostnader 2) -583 320 tkr -315 163 tkr -307 061 tkr -298 942 tkr -594 266 tkr -10 946 tkr

Avskrivningar -17 087 tkr -7 283 tkr -8 758 tkr -17 747 tkr -12 597 tkr 4 490 tkr

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD -450 475 tkr -257 892 tkr -222 332 tkr -242 229 tkr -456 931 tkr -6 456 tkr

Skatteintäkter 3) 345 734 tkr 202 680 tkr 194 175 tkr 202 680 tkr 348 115 tkr 2 381 tkr

Generella 
statsbidrag/utjämning 
4)

118 158 tkr 74 121 tkr 64 196 tkr 74 121 tkr 124 623 tkr 6 465 tkr

Finansiella intäkter 5) 1 000 tkr 1 625 tkr 688 tkr 1 697 tkr 1 000 tkr 0 tkr

Finansiella kostnader 6) -500 tkr -135 tkr -4 tkr -3 165 tkr -500 tkr 0 tkr

RESULTAT FÖRE EXTRA 
ORDINÄRA POSTER 13 917 tkr 20 399 tkr 36 723 tkr 33 104 tkr 16 307 tkr 2 390 tkr

Extraordinära intäkter 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Extraordinära 
kostnader 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr

RESULTAT  7) 13 917 tkr 20 399 tkr 36 723 tkr 33 104 tkr 16 307 tkr 2 390 tkr

97,1 % 93,2% 86,1% 87,5% 96,7%

 

Noter till Resultaträkningen

Not 1 - Verksamhetens intäkter 2018-07-31 2017-07-31

Migrationsverket 8 757 tkr 42 343 tkr

Sydnärkes IT 12 918 tkr 13 651 tkr

Riktade statsbidrag och bidrag 12 194 tkr 8 366 tkr

Konsumtionsavgifter 6 338 tkr 5 896 tkr

Barnomsorgsavgift 4 494 tkr 4 405 tkr

Äldreomsorgsavgift 4 419 tkr 4 158 tkr
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Hyror 3 289 tkr 3 176 tkr

Övriga avgifter och ersättningar 2 977 tkr 3 137 tkr

Lönebidrag 2 864 tkr 2 057 tkr

Moms 2 359 tkr 2 027 tkr

Försäljning 1 149 tkr 1 910 tkr

Interkommunala ersättningar 1 157 tkr 1 543 tkr

Övrigt 1 639 tkr 818 tkr

SUMMA 64 554 tkr 93 487 tkr

Not 2 - Verksamhetens kostnader 2018-07-31 2017-07-31

Löner och sociala avgifter -186 629 tkr -172 854 tkr

Tjänsteköp -67 834 tkr -80 234 tkr

Hyror -35 001 tkr -31 141 tkr

Materialinköp -6 684 tkr -7 804 tkr

Skolskjutsar -6 696 tkr -5 490 tkr

Livsmedel -4 016 tkr -3 384 tkr

Försörjningsstöd -2 457 tkr -2 713 tkr

Avgifter och bidrag -4 366 tkr -2 158 tkr

Transport -1 480 tkr -1 283 tkr

SUMMA -315 163 tkr -307 061 tkr

Not 3 - Skatteintäkter 2018-07-31 2017-07-31

Allmän kommunalskatt 203 662 tkr 195 283 tkr

Slutavräkning 17/16 -990 tkr 624 tkr

Preliminär slutavräkning 18/17 8 tkr -1 732 tkr

SUMMA 202 680 tkr 194 175 tkr

Not 4 - Generella statsbidrag/utjämning 2018-07-31 2017-07-31

Inkomstutjämning 51 935 tkr 48 513 tkr

Kostnadsutjämning 8 086 tkr 4 989 tkr

Regleringsbidrag/avgift 721 tkr -43 tkr

Fastighetsavgiften 10 032 tkr 8 379 tkr

LSS-utjämning 1 817 tkr 1 320 tkr

Välfärdsmiljarderna 1 530 tkr 1 038 tkr

SUMMA 74 121 tkr 64 196 tkr
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Not 5 - Finansiella intäkter 2018-07-31 2017-07-31

Räntebidrag 0 tkr 637 tkr

Räntor bankmedel 1 571 tkr 0 tkr

Övriga finansiella intäkter 54 tkr 51 tkr

SUMMA 1 625 tkr 688 tkr

Not 6 - Finansiella kostnader 2018-07-31 2017-07-31

Ränta långfristiga lån 0 tkr 0 tkr

Ränta kortfristiga lån -1 tkr 0 tkr

Ränta pensionsförmåner 0 tkr 0 tkr

Övriga finansiella kostnader -134 tkr -4 tkr

SUMMA -135 tkr -4 tkr

Not 7 -  Delårets resultat 2018-07-31 2017-07-31

Årets resultat enligt resultaträkningen 20 399 tkr 17 307 tkr

Avgår; samtliga realisationsvinster -26 tkr -480 tkr

Tillägg; realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet 0 tkr 0 tkr

Tillägg; realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet 0 tkr 0 tkr

Tillägg; orealiserade förluster i värdepapper 0 tkr 0 tkr

Avgår: återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 tkr 0 tkr

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 20 373 tkr 16 827 tkr

Avgår: medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 tkr 0 tkr

Tillägg medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 tkr 0 tkr

Summa balanskravsresultat efter RUR 20 373 tkr 16 827 tkr

Avgår: övriga justeringar 0 tkr 0 tkr

Tillägg: övriga justeringar - Ripsräntan 0 tkr 0 tkr

Årets balanskravsresultat 20 373 tkr 16 827 tkr
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8.13 Balansräkning
 

BALANSRÄKNING
Kommun 

2018-07-31
Kommun 

2017-07-31
Kommun

2017-12-31
Koncern 

2018-07-31

TILLGÅNGAR 358 997 tkr 314 866 tkr 326 170 tkr 928 298 tkr

Anläggningstillgångar 173 365 tkr 165 975 tkr 170 830 tkr 713 752 tkr

Materiella anläggningstillgångar

Mark och byggnader   1) 117 285 tkr 114 569 tkr 117 454 tkr 655 205 tkr

Maskiner och inventarier   2) 33 713 tkr 30 326 tkr 31 878 tkr 36 239 tkr

Finansiella anläggningstillgångar   3) 22 367 tkr 21 080 tkr 21 498 tkr 22 308 tkr

Omsättningstillgångar 185 632 tkr 148 891 tkr 155 340 tkr 214 546 tkr

Förråd   4) 4 315 tkr 4 435 tkr 4 315 tkr 4 402 tkr

Fordringar   5) 49 637 tkr 54 292 tkr 27 729 tkr 54 762 tkr

Kassa och bank   6) 131 680 tkr 90 164 tkr 123 296 tkr 155 382 tkr

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 358 997 tkr 314 866 tkr 326 170 tkr 928 298 tkr

Eget kapital 260 947 tkr 236 055 tkr 240 547 tkr 284 953 tkr

varav periodens resultat   7) 20 399 tkr 36 723 tkr 41 215 tkr 33 104 tkr

Avsättningar 25 105 tkr 18 752 tkr 18 802 tkr 35 137 tkr

Avsättningar till pensioner och liknande 
förpliktelser  8) 25 105 tkr 17 887 tkr 18 802 tkr 35 137 tkr

Citybanan 0 tkr 865 tkr 0 tkr 0 tkr

Skulder 72 945 tkr 60 059 tkr 66 821 tkr 608 208 tkr

Kortfristiga skulder   9) 69 632 tkr 60 059 tkr 66 821 tkr 90 861 tkr

Långfristiga skulder   10) 3 313 tkr 0 tkr 0 tkr 517 347 tkr

ANSVARSFÖRBINDELSER 1 173 381 tkr 1 121 191 tkr 1 173 896 tkr

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland 
skulder

eller ansvarsförbindelser inklusive särskild 
löneskatt 131 176 tkr 132 922 tkr 131 691 tkr

Borgensförbindelser      11) 628 179 tkr 628 205 tkr 628 179 tkr

Garantiförbindelse leasing  12) 1 188 tkr 1 624 tkr 1 188 tkr

Garantiförbindelse Lokalhyra 412 838 tkr 358 440 tkr 412 838  tkr
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Noter till Balansräkningen

NOT 1 MARK OCH BYGGNADER 2018-07-31 2017-07-31

Markreserv

Ackumulerad investeringsutgift 9 377 tkr 9 007 tkr

Ackumulerad avskrivning

Periodens investeringar 37 tkr 289 tkr

Avskrivningar

Periodens försäljningar/utrangeringar -226 tkr

Utgående bokfört värde 9 414 tkr 9 070 tkr

Publika fastigheter

Ackumulerad investeringsutgift 58 555 tkr 57 567 tkr

Ackumulerad avskrivning -15 439 tkr -13 537 tkr

Periodens investeringar 639 tkr 469 tkr

Avskrivningar -644 tkr -1 107 tkr

Just bokf värde -304 tkr

Periodens försäljningar/utrangeringar 0 tkr

Utgående bokfört värde 42 807 tkr 43 392 tkr

Fastigheter för affärsverksamhet

Ackumulerad investeringsutgift 95 125 tkr 88 472 tkr

Ackumulerad avskrivning -30 980 tkr -27 448 tkr

Periodens investeringar 2 380 tkr 2 627 tkr

Avskrivningar -1 044 tkr -2 049 tkr

Just bokf värde -1 208 tkr

Periodens försäljningar/utrangeringar -383 tkr

Utgående bokfört värde 64 273 tkr 61 219 tkr

Fastigheter för annan verksamhet

Ackumulerad investeringsutgift 815 tkr 1 012 tkr

Ackumulerad avskrivning

Periodens investeringar

Avskrivningar

Periodens försäljningar/utrangeringar -24 tkr -124 tkr

Utgående bokfört värde 791 tkr 888 tkr

SUMMA 117 285 tkr 114 569 tkr
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NOT 2 MASKINER OCH INVENTARIER 2018-07-31 2017-07-31

Maskiner

Ackumulerad investeringsutgift 6 871 tkr 6 277 tkr

Ackumulerad avskrivning -5 319 tkr -4 945 tkr

Periodens investeringar 81 tkr 391 tkr

Avskrivningar -207 tkr -177 tkr

Periodens försäljningar/utrangeringar

Utgående bokfört värde 1 426 tkr 1 546 tkr

Inventarier

Ackumulerad investeringsutgift 35 047 tkr 33 144 tkr

Ackumulerad avskrivning -21 590 tkr -19 538 tkr

Periodens investeringar 407 tkr 675 tkr

Avskrivningar -1 344 tkr -1 561 tkr

Periodens försäljningar/utrangeringar -29 tkr 0 tkr

Utgående bokfört värde 12 491 tkr 12 720 tkr

Bilar och transportmedel

Ackumulerad investeringsutgift 1 800 tkr 1 800 tkr

Ackumulerad avskrivning -1 317 tkr -1 151 tkr

Periodens investeringar

Avskrivningar -97 tkr -97 tkr

Periodens försäljningar/utrangeringar

Utgående bokfört värde 386 tkr 552 tkr

Övriga maskiner och inventarier

Ackumulerad investeringsutgift 35 591 tkr 25 567 tkr

Ackumulerad avskrivning -19 206 tkr -12 134 tkr

Periodens investeringar 6 972 tkr 5 841 tkr

Avskrivningar -3 947 tkr -3 766 tkr

Periodens försäljningar/utrangeringar 0 tkr

Utgående bokfört värde 19 410 tkr 15 508 tkr

SUMMA 33 713 tkr 30 326 tkr

NOT 3 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2018-07-31 2017-07-31

Förenade Småkommuners Försäkring AB 2 300 tkr 2 300 tkr

Inera AB 42 tkr 42 tkr

Kommunassurans syd 516 tkr 0 tkr
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Lekebergs Kommunala Holding AB 100 tkr 100 tkr

Vätternvatten AB 927 tkr 0 tkr

Örebro rådhus AB 2 tkr 0 tkr

Kommuninvest Ekonomiska Förening 6 743 tkr 6 743 tkr

Förlagslån Kommuninvest 1 000 tkr 1 000 tkr

Sannagatan, Fjugesta 9 tkr 9 tkr

Privatpersoner 0 tkr 38 tkr

Lekebergs Kommunala Holding AB 8 400 tkr 8 400 tkr

Vrethammar 924 tkr 1 044 tkr

Knista- Sanna 1 404 tkr 1 404 tkr

SUMMA 22 367 tkr 21 080 tkr

NOT 4 FÖRRÅD OCH EXPLOATERING 2018-07-31 2017-07-31

Exploateringsmark 4 315 tkr 4 435 tkr

SUMMA 4 315 tkr 4 435 tkr

NOT 5 FORDRINGAR 2018-07-31 2017-07-31

Kundfordringar 3 067 tkr 4 320 tkr

Interimsfordringar 45 540 tkr 48 845 tkr

Momsfordran 1 030 tkr 1 127 tkr

SUMMA 49 637 tkr 54 292 tkr

NOT 6 KASSA OCH BANK 2018-07-31 2017-07-31

Bank 131 632 tkr 90 116 tkr

Handkassor 48 tkr 48 tkr

SUMMA 131 680 tkr 90 164 tkr

NOT 7 EGET KAPITAL 2018-07-31 2017-07-31

Ingående eget kapital 240 548 tkr 199 332 tkr

Periodens resultat 20 399 tkr 36 723 tkr

SUMMA 260 947 tkr 236 055 tkr

NOT 8 AVSÄTTNINGAR PENSIONER 2018-07-31 2017-07-31

Ingående avsättningar för pension 13 898 tkr 13 999 tkr

Pensionsutbetalningar -262 tkr -249 tkr
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Nyintjänad pension 6 130 tkr 372 tkr

Ränte- och basbeloppsuppräkning 521 tkr 296 tkr

Sänkning av diskonteringsräntan 0 tkr 0 tkr

Nya efterlevande pensioner 0 tkr 0 tkr

Särskild Löneskatt 4 901 tkr 3 492 tkr

Övrig post -83 tkr -23 tkr

SUMMA utgående avsättningar pension 25 105 tkr 17 887 tkr

NOT 9 KORTFRISTIGA SKULDER 2018-07-31 2017-07-31

Leverantörsskulder 5 832 tkr 6 223 tkr

Preliminär skatt anställda 5 113 tkr 5 057 tkr

Arbetsgivaravgifter 6 107 tkr 5 984 tkr

Semesterlöneskuld 10 124 tkr 12 043 tkr

Interimsskulder 29 412 tkr 18 175 tkr

Momsskuld 0 tkr 60 tkr

Individuell del pensioner 9 322 tkr 8 921 tkr

Övriga skulder 3 722 tkr 3 596 tkr

SUMMA 69 632 tkr 60 059 tkr

 NOT 10 LÅNGFRISTIGA SKULDER 2018-07-31 2017-07-31

Anslutningsavgifter VA 3 313 tkr   0 tkr  

SUMMA 3 313 tkr 0 tkr

NOT 11 BORGENSFÖRBINDELSER 2018-07-31 2017-07-31

LekebergsBostäder AB 267 500 tkr 267 500 tkr

Lekebergs Kommunfastigheter AB 360 640 tkr 360 640 tkr

Egna hem 39 tkr 65 tkr

SUMMA 628 179 tkr 628 205 tkr

NOT 12 LEASING OCH HYRA 2018-07-31 2017-07-31

Bilar 1 188 tkr 1 624 tkr

Lokalhyra 412 838 tkr 358 440 tkr

SUMMA 414 026 tkr 360 064 tkr
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 Solidariskt borgensåtagande

Lekebergs kommun har i maj 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 
kommuner som är medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett 
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska 
ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, del i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Lekebergs kommuns ansvar enligt ovan 
nämnda borgens förpliktelse, kan noteras att per 2018-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige 
AB:s totala förpliktelse till 418 874 mnkr och totala tillgångar till 413 618 mnkr. Lekebergs 
kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 581 161 tkr och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 577 376 tkr
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8.14 Kassaflödesanalys
 

KASSAFLÖDESANALYS
Kommun  

2018-07-31
Kommun  

2017-07-31
Koncern 

2018-07-31

Resultat per den 31 juli 20 399 tkr 36 723 tkr 33 104 tkr

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 7 816 tkr 490 tkr 7 816 tkr

Avskrivningar 7 283 tkr 8 758 tkr 17 747 tkr

MEDEL FRÅN LÖPANDE VERKSAMHETEN 35 498 tkr 45 971 tkr 58 667 tkr

Ökning(-) /minskning(+) av kortfristiga fordringar -21 907 tkr -6 247 tkr -21 098 tkr

Ökning(-) /minskning(+) av förråd 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Ökning(+) /minskning(-) av kortfristiga skulder 2 812 tkr -12 242 tkr 8 975 tkr

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 16 403 tkr 27 482 tkr 46 544 tkr

Investering i materiella anläggningstillgångar -10 516 tkr -10 292 tkr -15 875 tkr

Investeringsbidrag 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 53 tkr 735 tkr 53 tkr

Investering i finansiella anläggningstillgångar -869 tkr -343 tkr -869 tkr

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 tkr 60 tkr 0 tkr

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 5 071 tkr 17 642 tkr 29 853 tkr

Upptagna lån 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Lösen av lån 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Ökning(+) /minskning(-) av långfristiga skulder 3 313 tkr 0 tkr -2 098 tkr

Ökning(-) /minskning(+) av långfristiga fordringar 0 tkr 0 tkr

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 8 384 tkr 17 642 tkr 27 755 tkr

ÅRETS KASSAFLÖDE 8 384 tkr 17 642 tkr 27 755 tkr

Likvida medel vid årets början 123 296 tkr 72 522 tkr 127 627 tkr

Likvida medel vid periodens slut 131 680 tkr 90 164 tkr 155 382 tkr
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8.15 VA-verksamhet
 

RESULTATRÄKNING (tkr) Not
VA Utfall     

2018-07-31
VA Utfall 

2017-07-31

Verksamhetens intäkter

Externa intäkter 1 6 638 tkr 6 245 tkr

Interna intäkter 2 0 tkr 0 tkr

Verksamhetens kostnader

Externa kostnader 3 -3 744 tkr -3 804 tkr

Interna kostnader 4 -480 tkr -488 tkr

Avskrivningar 5 -2 255 tkr -2 067 tkr

VERKSAMHETENS NETTO 159 tkr -114 tkr

Finansiella intäkter 0 tkr 0 tkr

Finansiella kostnader 6 -457 tkr -598 tkr

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER -297 tkr -712 tkr

ÅRETS RESULTAT -297 tkr -712 tkr

VA-verksamheten särredovisas enligt lag "Lagen om allmänna vattentjänster" 
(LAV07), men ingår under Kommunstyrelsens verksamheter.

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.

Under perioden har va-arbetet till huvuddel omfattat VA-verksamhetsområde 
Kvistbro-Gropen, Örebrovatten-ledningen och Vretavägens va-verksamhetsområde. 
Projektet Kvistbro-Gropen genererar fortfarande en stor del arbete då oklarheter 
kvarstår, bland annat om nödvändiga åtgärder efter slutbesiktning av entreprenaden 
och enskilda klagoärenden som rör information, kostnader och dialog mellan 
kommun och enskilda fastighetsägare. Örebrovattenprojektet har påbörjats i 
huvudsak enligt plan. Projektet är stort och mycket komplext, särskilt undergångarna 
som krävs under Svartån. VA-verksamhetsområde Vretavägen har försenats, bland 
annat på grund av att en av de ingående fastigheterna brann ner och sedan såldes. 
Nye ägaren har planer på att bygga flera huskroppar på fastigheten och va-
projekteringen har därför kompletterats. Upphandling kan göras efter sommaren och 
entreprenaden planeras starta under hösten. VA-ansvarig tjänsteperson har 
genomfört utredning för att få klarhet i abonnentläget i kommunen. Viss 
eftersläpning av dokumentation har resulterat i att abonnenter hamnat mellan 
stolarna. Arbetet med att få full kontroll kommer att fortgå tills målet nås. Nytt 
databassystem för VA (VABAS) har installerats. Arbete med att få in samtliga va-
anläggningar i systemet pågår. System för att driftpersonalen ska kunna ha tillgång 
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till kommunens va-system digitalt har köpts in, systemet är ännu inte i funktion. Här 
krävs IT-förvaltningens stöd, behovet är anmält.

Under perioden har utredning om va-regler och avgifter påbörjats. Detta kommer att 
resultera i underlag för kompletterande beslut om tillämpning av va-avgifter i 
Lekebergs kommun. Arbete med att ta fram underlag för årligt beslut om 
kommunens totala VA-verksamhetsområde har påbörjats.

Det förebyggande underhåll som genomförts är rensning av avloppsledning mellan 
Gropen och Fjugesta. En vattenledning har bytts ut och flyttats på området Fjugesta 
södra mellan vattenverket och Domarringsvägen.

Delårsresultatet för VA-verksamheten per 31 juli visar på ett resultat med 297 tkr. 
Verksamheten driftkostnader prognostiseras ändå att på helåret lämna ett överskott 
med 600 tkr. Den främsta orsaken är att investeringen gällande Örebro Vatten och 
Vreta omvandlingsområde ligger lågt och där prognosen för helåret är 13 000 tkr och 
resterande del skjuts fram till nästa år. Detta på grund av fördröjd byggstart.

BALANSRÄKNING (tkr) Not
VA Utfall 

2018-07-31
VA Utfall 

2017-07-31

TILLGÅNGAR 67 984 tkr 64 309 tkr

Anläggningstillgångar 63 173 tkr 60 231 tkr

Anläggningar, mark och byggnader 1 62 974 tkr 59 935 tkr

Bilar och transportmedel 2 107 tkr 138 tkr

Inventarier 3 92 tkr 158 tkr

Omsättningstillgångar 4 810 tkr 4 078 tkr

Kassa och bank 4 2 153 tkr 2 372 tkr

Fordringar 5 2 658 tkr 1 706 tkr

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 67 984 tkr 64 309 tkr

Eget kapital

därav periodens resultat -297 tkr -712 tkr

Skulder 67 984 tkr 64 309 tkr

Kortfristiga skulder 6 1 000 tkr 1 424 tkr

Långfristiga skulder 7 66 983 tkr 62 885 tkr
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Noter till resultaträkningen - VA verksamheten

Not 1 - Externa intäkter 18-07-31 17-07-31

Konsumtionsavgifter 5 964 tkr 4 876 tkr

Anslutningsavgifter 374 tkr 1 020 tkr

Övriga intäkter 300 tkr 349 tkr

SUMMA 6 638 tkr 6 245 tkr

Not 2 - Interna intäkter (Inom kommunens räkenskap) 18-07-31 17-07-31

VA-avgifter 0 tkr 0 tkr

SUMMA 0 tkr 0 tkr

Not 3 - Externa kostnader 18-07-31 17-07-31

Anläggningsmaterial -235 tkr -450 tkr

Tjänster -3 308 tkr -3 354 tkr

Övrigt -201 tkr 0 tkr

SUMMA -3 744 tkr -3 804 tkr

Not 4 - Interna kostnader 18-07-31 17-07-31

Fördelade kostnader från tekniska avdelningen

Personalkostnad -460 tkr -468 tkr

Städkostnad -20 tkr -20 tkr

Övriga kostnader enligt driftredovisningen 0 tkr 0 tkr

SUMMA -480 tkr -488 tkr

Not 5 - Avskrivningar 18-07-31 17-07-31

Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar. Beräknat på 
anskaffningsvärdet. -1 047 tkr -2 067 tkr

Utrangering -1 208 tkr

SUMMA -2 255 tkr -2 067 tkr

Not 6 - Finansiella kostnader 18-07-31 17-07-31

Ränta på anläggningstillgångar. Baserad på internränta -457 tkr -598 tkr

SUMMA -457 tkr -598 tkr
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Noter till balansräkningen - VA-verksamheten

Not 1 - Anläggningar, mark och byggnader 18-07-31 17-07-31

Bokfört värde 1 januari 62 819 tkr 59 740 tkr

Periodens anskaffningar 2 353 tkr 2 244 tkr

Just bokf värde -1 208 tkr

Avskrivningar -990 tkr -2 049 tkr

SUMMA 62 974 tkr 59 935 tkr

Not 2 - Bilar och transportmedel 18-07-31 17-07-31

Bokfört värde 1 januari 125 tkr 156 tkr

Periodens anskaffningar

Avskrivningar -18 tkr -18 tkr

SUMMA 107 tkr 138 tkr

Not 3 - Inventarier 18-07-31 17-07-31

Bokfört värde 1 januari 131 tkr 197 tkr

Periodens anskaffningar

Avskrivningar -39 tkr -39 tkr

SUMMA 92 tkr 158 tkr

Not 4 - Kassa och bank 18-07-31 17-07-31

Bankmedel 2 153 tkr 2 372 tkr

SUMMA 2 153 tkr 2 372 tkr

Not 5 - Fordringar 18-07-31 17-07-31

VA-intäkter 2 658 tkr 1 706 tkr

SUMMA 2 658 tkr 1 706 tkr

Not 6 - Kortfristiga skulder 18-07-31 17-07-31

Leverantörsskulder 23 tkr 447 tkr

Interimsskulder

Avräkning gentemot kommunen 977 tkr 977 tkr

SUMMA 1 000 tkr 1 424 tkr
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Not 7 - Långfristiga skulder 18-07-31 17-07-31

Lån för finansiering av materiella anläggningstillgångar 66 582 tkr 62 885 tkr

Anslutningsavgifter 401 tkr

SUMMA 66 983 tkr 62 885 tkr
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9 Redovisningsprinciper
Den kommunala redovisningslagens bestämmelser har i allt väsentligt tillämpats i 
både bokföring och bokslut. Här regleras hur kommunens ekonomiska resultat och 
finansiella ställning ska redovisas i en resultaträkning, balansräkning samt 
kassaflödesanalys. Poster i resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys har i 
förekommande fall justerats för föregående period med den tillämpning som gäller 
för räkenskapsperioden. 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.

Sammanställd redovisning - 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 bolagen. Eliminering har gjorts av 
koncerninterna mellanhavanden som tex 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.

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. Resultatet för vatten- och avloppskollektivet redovisas 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. 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.

Kostnader och intäkter som är hänförliga till perioden och är av väsentligt belopp har 
periodiserats. I delårsrapporten definierar vi väsentligt belopp till minst 100 tkr.

Personalkostnader - för timanställdas tid, övertid och OB-ersättningar redovisas 
månaden efter utbetalning. När det gäller 2018 års löneökningar, så är alla 
fackförbund klara utom lärarförbunden och dessa är uppbokade på perioden enligt 
förhandlingsunderlag.

Arbetsgivaravgifter och preliminärskatt som betalas i augusti men avser juli har 
skuldbokförts. Arbetsgivaravgifterna har påverkat delårsresultatet.

Semesterlöneskuldens förändring mellan årsskiftet och perioden, för outtagen 
semester och övertid, har redovisats som kortfristig skuld samt som kostnad/minskad 
kostnad i redovisningen för finansförvaltningen.

Amorteringar för upptagna och utlämnade lån som förfaller inom ett år har 
redovisats som kortfristig skuld respektive fordran i redovisningen.

Anläggningstillgångar och inventarier är upptagna till anskaffningsvärdet minskat 
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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 minst ett basbelopp (2018: 45 500 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, vilket innebär att tillgångarna ska delas upp på 
komponenter som ska skrivas av separat. Lekebergs kommun har i delårsrapporten 
tillämpat komponentavskrivning och anläggningsregistret har genomlysts och 
uppdaterats. De kommunägda bolagen kommer börja att tillämpa 
komponentavskrivning till årsbokslutet 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 2018 har 
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

 

AVSKRIVNINGSTIDER KOMMUNALA BOLAG

Byggnader 33-50 år

Markanläggningar 20 år

Maskiner och inventarier 3-20 år
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10 Ord- och begreppsförklaringar
Anläggningstillgångar - Fast och lös egendom som är avsedd för stadigvarande 
innehav. Fastigheter, fordon, maskiner är exempel på materiella 
anläggningstillgångar, medan aktier och andelar är finansiella anläggningstillgångar.

Avskrivningar - Avser planmässig värde nedsättning av anläggningstillgång.

Avsättningar - Ekonomiska förpliktelser som är säkra men ovissa till belopp eller till 
den tidpunkt då de ska infrias.

Balansräkning - Redovisar översiktlig sammanställning av tillgångar och eget kapital 
samt skulder.

Demografi - Vetenskapen om en befolknings fördelning, storlek eller 
sammansättning.

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.

Interimpost - Fordran eller skuld mellan olika redovisningsår, se periodisering.

Internränta - Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggningstillgångar) 
som utnyttjas inom en viss verksamhet.

Kapitalkostnad - Är en årlig ersättning mellan finansförvaltningen och nämnderna. 
Avser ersättning för det kapital som utnyttjas av nämnden. Kapitalkostnad består av 
avskrivning och intern ränta.

Kortfristiga skulder - Kortfristiga lån och skulder som förfaller till betalning inom ett 
år.

Kassaflödesanalys - Översiktlig sammanställning av hur årets drift-, investerings- och 
låneverksamhet m.m. har bidragit till rörelsekapitalets förändring.

Likvida medel - Anger vilken betalningsberedskap som finns på kort sikt. Likvida 
medel består av kontanter och banktillgodohavanden.

Likviditet - Redovisar betalningsberedskap på kort sikt.

Långfristiga lån - Skulder som förfaller till betalning om ett år eller senare.

Nettoinvesteringar - Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag mm.

Nettokostnader - Driftskostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och 
ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Nyckeltal - Mäter förhållandet mellan två storheter, exempelvis andelen eget kapital 
i procent av de totala tillgångarna (soliditet).

Omsättningstillgångar - Är summan av likvida medel, kortfristiga fordringar och 
förråd. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas i likvida medel.

Periodisering - Fördelning av kostnader och intäkter till den period då resurserna 
tillkommer eller förbrukas.

Resultaträkning - Översiktlig sammanställning av årets driftverksamhet och hur den 
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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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Granskning av delårsrapport 2018

l. Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport för perioden 2018-01-01 - 2018-07-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för
sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige
fastställt.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revision-
ella bedömning:

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet
kommer att uppfyllas för år 2018.

Avvikelse mot Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation 11. 4 gällande
avskrivningar förekommer då avskrivningarna aktiveras vid två tillfällen under året och
inte då de tagits i bruk.

• Ar resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d. v. s. finns förutsättningar att målen kommer att upp-
nås?

Vi bedömer att det prognostiserade resultat är förenligt med de finansiella mål som full-
mäktige fastställt i budget 2018.

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostise-
rade utfall delvis är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2018.

September 2018
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2. Inledning

2. 1. Bakgrund
Kommuner är skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (de-
lårsrapport) för verksamheten från årets början och i revisorernas uppgift ingår att
granska kommunens delårsrapport.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av rä-
kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kom-
munens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovis-
ning.

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

2. 2. Si/fle och revisionsfrägor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skrifdiga bedömning vilken
skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

• Ar resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen
för god ekonomisk hushållning, d. v. s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

2,3. Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen.

• Kommunallag (KL), kap 9:9 a

• Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9

• Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22, Delårsrapport

• Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

• Fullmäktiges anvisningar avseende delårsrapport

2. 4' Avgrdnsning och metod
Granskningen av delårsrapporten avgränsas till följande:

• översiktlig granskning av det siffermässiga bokslutet per 2018-07-31,

• förvaltningsberättelsens innehåll,
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• hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
malen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga
mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning
och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att
i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är
översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information
som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter
kan förekomma.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisions-
sed i övrigt har.

Rapportens innehåll har sakgranskats av personal på ekonomikontoret.
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3' Iakttagelser och bedömningar

3. 1. Lagens krew och god redovisningssed
3. 1. 1. Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - juli. Resultatet för perioden
uppgår till 20,4 mnkr (36,7 mnkr).

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning, balansräkning
och kassaflödesanalys man har även upprättat sammanställd redovisning.

Från och med 2014 finns ett specifikt krav på komponentavskrivning av kommunens ma-
teriella anläggningstillgångar (RKR 11. 4). I år har kommunen börjat med komponentav-
skrivningar på samtliga anläggningstillgångar som är föremål för det vilket är en förbätt-
ring mot föregående år.

Översiktlig förvaltningsberättelse
Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut,
men innan delårsrapporten upprättas finns att läsa till viss del under avsnittet om verk-
samheterna med fokus på det som inträffat under delårsperioden.

Upplysningar om. kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi beskrivs både
gällande verksamheterna och för kommunen totalt.

En samlad, övergripande redovisning av kommunens investeringsverksamhet framgår
av förvaltningsberättelsen.

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för
den löpande verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till 16,3 mnkr vil-
ket är 2,4 mnkr bättre än budgeterat.

En bedömning av balansh-avsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. I och med
årets prognostiserade resultat förväntas kommunen redovisa en ekonomi i balans även för
år 2018.

Upplysningar om hur den kommunala koncernen definierats/avgränsats, vilka juri-
diska personer den består av och hur den förändrats i sin sammansättning under de-
lårsperioden framgår.

Finansiella rapporter
Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkningar inklusive noter samt kassaflö-
desanalys. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med
gällande rekommendation. Sammanställda räkenskaper ställs upp jämte kommunens och
omfattar de bolag som ska ingå.
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Resultaträkning mnkr
Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Periodens årets resultat

Utfall
delar
2018

64,6
-315,2

-7,3

-257,9
202,7

74,1
1,6

-0,1

20,4

Utfall
delar
2017

93,5
-307,1

-8,8
-222,4

194,2
64,2
0,7
o

36,7

Prognos
2018

149,9
-594,3
-12,6

-457
348,1
124,7

l

-0,5
l6,3

Avvikelse
bugdet
motpro-
gnos

o

-11

4,5

-6,5
2,4
6,5
o

o

2,4

Ovan visar resultaträkningen i jämförelse med bland annat föregående års delar. Den vi-
sär att verksamhetens intäkter har minskat med 28,9 mnkr jämfört med föregående år
samtidigt som verksaiELhetens kostnader har ökat med 8, 1 mnkr. Gällande intäkterna så är

det minskade intäkter från Migrationsverket som har påverkat och när det gäller kostna-
derna så är det främst personalkostnaderna som har ökat.

Skatteintäkterna samt generella statsbidrag och utjämning har tillsammans ökat med 18,4
mnkr.

Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunen har följande
väsentliga avvikelser noterats:

• Kommunen aktiverar tvä gånger per år och inte direkt när tillgången tas i bruk.
Dock räknar man inte om avskrivningarna utan börjar skriva av på tillgången i
samband när den aktiveras.

Felen bedöms dock ej som materiella.

Vissa andra upplysnuigar
Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som. ett eget avsnitt. De beskrivs i
mindre omfattning jämfört med föregående års årsredovisning och det framgår ej på ett
tydligt sätt vilka skillnader i redovisningsprinciper som finns för delaret.

Förklaring till säsong svariationer beskrivs ej särskilt. Karaktären och storleken på jäm-
förelsestörande poster lämnas som upplysningar i not till resultaträkningen. När det gäl-
ler upplysning om extraordinära poster eller effekter av ändrade uppskattningar lämnas
inga särskilda upplysningar. Förändring av väsentliga ansvarsförbindelser framgår av
not till balansräkningen.

3. ^2. Bedömning
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet
kommer att uppfyllas för år 2018.

Avvikelse mot RKR rekommendation 11. 4 avseende avskrivningar förekommer. Då kom-
munen endast gör aktiveringar två gånger per år och ingen omräkning av avskrivningarna
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görs så följer man inte rekommendationen om att avskrivning ska ske från och med den
tidpunkt då tillgången tas i bruk.

3. 2. Goil ckifnoinisk hushållnini/
^.r j. l nk f l agclser
Finansiella niål

I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål som
fastställts i budget 2018:

Finansiellt mål, fastställt av fullmäk-

tige i budget 2018

Resultatet ska i genomsnitt under en
treårsperiod vara positivt och uppgå
till två procent av skatteintäker, ge-
nerella statsbidrag och utjämning.

Årets investeringar och amorteringar
ska finansieras av egna medel.

Verksamhetens nettokostnad ska

understiga 100 procent av skatter
och bidrag.

Prognos 2018

Det prognostiserade resultatet för

2018 uppgår till 16,3 mnkr. Om pro-
gnoser infrias kommer målet att upp-
nås och landa på 3,45 procent för
året och 5, 1 procent för treårspe-
rioden.

Totalt beräknas investeringsutgiften
bli 10,5 mnkrexkl sydnärkes IT. Likvi-
diteten uppgick i delaret till 131,7
mnkr och beräknas täcka årets inve-

steringar. Kommunen beräknar att
inte ta upp några lån under året, har

inga tidigare lån och har därav inga
amorteringar att täcka.

Verksamhetens nettokostnads andel

av skatteintäkter och bidrag progno-
stiseras till 96,7 procent för helåret
2018.

Prognostiserad måluppfyl-
lelse

Prognosen visar på att målet
kommer att nås.

Prognosen pekar på att målet
kommer att nås

Prognosen pekar på att målet
kommer att nås

Av redovisningen framgår att samtliga mål prognostiseras att uppfyllas.

]V[åI för verksamheten

I delårsrapporten görs en uppföljning av samtliga sex mål och underliggande 21 st indika-
torer som fullmäktige fastställt för verksamheten. Redovisningen görs utifrån prognos för
helårsutfallet. Nuvärde och målvärde framgår även av delårsrapporten.

Prognosen är att 2 mål uppnås, 3 mål uppnås delvis och l mål uppnås ej. Målen som be-
räknas uppnås är "Lekebergs kommun erbjuder en trygg och god omsorg för alla utifrån
behov" och "Lekebergs kommun erbjuder goda förutsättningar för företagande, socialt
företagande och företagsetableringar".

3. 2. 2. Bedömning

Vi bedömer att det prognostiserade är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige
fastställt i budget 2018.

September 2018
Lekebergs kommun
PwC
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Granskning av delårsrapport 2018

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostise-
rade utfall delvis är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2018.

20i8-09-ii

Lars Dahlin
Uppdrag sledare

Stina Björnram
Granskning sledare

September 2018
Lekebergs kommun
PwC

8 av 8





Beställning av investering samt borgensåtagande för 
Lekebergsskolan f-9 och tillagningskök med servering och 
samlingssal på Linden

§57

KS 18-694

   



Tjänsteskrivelse 2018-09-04 1 (4)

Dnr: KS 18-694

   

Beställning av investering samt borgensåtagande för 
Lekebergsskolan f-9 och tillagningskök med 
servering och samlingssal på Linden

Ärendebeskrivning
I MER-planen för 2018 med ekonomisk plan för 2019-2020 finns medel avsatta 2020 
för en investering i skollokaler motsvarande 130 mnkr. I styrgruppen för kommunala 
byggnationer har sedan ett arbete skett för att bereda investeringen i skollokaler.

Grundskolan i Fjugesta är i behov av nya lokaler dels för att få mer ändamålsenliga 
lokaler då mellanstadiet idag delvis inryms i lokaler med låg tillgänglighet och 
anpassning för den skolverksamhet som idag bedrivs i lokalerna. Prognosen visar 
även att barnkullarna i Fjugesta kommer att öka ytterligare de närmsta 15-åren.

Kommunstyrelsen har i samband med arbetet inför MER-planen 2019 med prognos 
för 2020-2021 fastställt ytterligare ett investeringsutrymme på 20 miljoner kronor 
och beslutat att detta utrymme ska användas för att tillskapa ett tillagningskök för 
mat till äldre med tillhörande servering samt samlingssal vid Linden.

Kommunfullmäktige föreslås därför fatta beslut om att bygga en ny skola i Fjugesta 
samt ett tillagningskök vid Linden.  

1 Bakgrund
I MER-planen för 2018 med ekonomisk plan för 2019-2020 finns medel avsatta 2020 
för en investering i skollokaler motsvarande 130 mnkr. I styrgruppen för kommunala 
byggnationer har sedan ett arbete skett för att bereda investeringen i skollokaler. 

Grundskolan i Fjugesta är i behov av nya lokaler dels för att få mer ändamålsenliga 
lokaler då mellanstadiet idag delvis inryms i lokaler med låg tillgänglighet och 
anpassning för den skolverksamhet som idag bedrivs i lokalerna. Prognosen visar 
även att barnkullarna i Fjugesta kommer att öka ytterligare de närmsta 15-åren.

Kommunstyrelsen har i samband med arbetet inför MER-planen 2019 med prognos 
för 2020-2021 fastställt ytterligare ett investeringsutrymme på 20 miljoner kronor 
och beslutat att detta utrymme ska användas för att tillskapa ett tillagningskök för 
mat till äldre med tillhörande servering samt samlingssal vid Linden.

2 Analys
Grundskolan i Fjugesta är i behov av nya lokaler dels för att få mer ändamålsenliga 
lokaler då mellanstadiet idag delvis inryms i lokaler med låg tillgänglighet och 
anpassning för den skolverksamhet som idag bedriv i lokalerna. Prognosen visar även 
att barnkullarna i Fjugesta kommer att öka ytterligare de närmsta 15-åren.
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2.1 Befintliga skollokaler
Vid en analys av grundskoleverksamhetens befintliga lokaler kan man konstatera att 
det finns skillnader i både utrymme och kostnader för de olika byggnaderna.

Tabell 1 Befintliga hyreskontrakt för skollokaler i Lekebergs kommun. Antal inskrivna elever är siffror från 
VT2018.

Befintliga hyreskontrakt för grundskoleverksamheten i Lekebergs kommun

Årshyra 
(tkr)

Yta 
(kvm)

Antal barn 
(st)

kr/kvm kvm/barn
ref. 10-15 
kvm/barn

kr/barn

Mullhyttans skola 1304 2255 122 578 19 10 689

Hidinge skola 9567 6155 233 1554 26 41 060

Tulpanen 1727 2273 258 760 9 6 694

Tulpanen 1250 1905 656

Tulpanen fsk 477 368 1296

Lekebergsskolan 8376 10528 412 796 26 20 330

Lekebergsskolan bollhall 880 2120 415

Lekebergsskolan 4-6 1357 2984 455

Lekebergsskolan 7-9 4612 4624 997

Lekebergsskolan centralkök 1218 650 1873

Lekebergsskolan fritids 309 150 2059

Tulpanens 9kvm/barn är under referensvärden 15-16 kvm/barn som generellt 
används vid nybyggnation av skollokaler. Siffrorna visar också skillnader i 
kvadratmeterhyra där nya lokaler generellt är dyrare per kvadratmeter än äldre 
lokaler. Disponibel yta och kvadratmeterhyran leder tillsammans till skillnader i 
lokalernas kostnad per inskrivet barn i verksamheten. 

I samband med den genomförda förstudien har det kommunala bolaget, Lekebergs 
kommunfastigheter AB som äger de skollokaler som kommunen hyr genomfört en 
inventering av skollokalerna i Fjugesta. Inventeringen visar på att även befintliga 
lokaler har behov av renovering och reinvestering för att långsiktigt kunna uppfylla 
de krav som kommunen har på skollokaler i Fjugesta.

2.2 Prognos för elever i grundskolan i Fjugesta
Prognosen visar på en modest ökning av antalet barn i åldrarna 6-9 år i Fjugesta fram 
till 2030. Antalet barn i mellanstadieålder kommer att öka med cirka 20% under 
prognosperioden. Även barnen i 13-15-årsåldern kommer att öka men nästan 100 
barn vilket motsvarar ungefär 30%. I åldrarna 13-15 år visar också analysen att av 
antalet folkbokförda barn i kommunen går knappt 10% i skola utanför kommunen.
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Tabell 2 Prognos för elever i grundskolan i Fjugesta 
*jämförelse mellan prognos och utfall.

SCB prognos 2018-2030 antal barn i grundskola i Fjugesta

Årskurs f-3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Summa

2017 244/260* 149/147* 274/260* 667/667*

2018 236 159 278 673

2019 242 160 272 674

2020 224 188 295 707

2021 225 189 315 729

2022 232 188 331 751

2023 237 169 364 770

2024 237 171 376 784

2025 240 177 365 782

2030 247 182 369 798

2.3 Tillagningskök med tillhörande servering och samlingssal 
vid Linden

Det befintliga serveringsköket vid Linden stängdes 2016 och det har sedan dess 
funnits en politisk önska om att återupprätta funktionen som det tidigare köket och 
serveringen fyllde som samlingsplats och som service till kommunens äldre. I 
Styrgruppen för kommunala byggnationer har inriktningsbeslut tagits som dikterar 
att det utökade investeringsutrymmet ska användas för att anlägga ett tillagningskök 
för mat till äldre med tillhörande servering samt samlingssal vid Linden.

Detta skulle avlasta centralköket vid Lekebergsskolan och möjliggöra en mötesplats 
för de äldre i kommunen. Samlingssalen skulle vara en tillgång för alla invånare i 
kommunen.

2.4 Borgensåtagande för de kommunala bolagen
Lekebergs kommunfastigheter Ab och Lekebergs bostäder AB

Tabell 3 Borgensåtagande för de kommunala fastighetsbolagen.

Lekebergs kommuns borgensåtagande Belopp (kr)

Lekebergs Bostäder AB (LeBo) 267 500 000

Lekebergs Kommunsfastigheter AB (LeKo) 360 640 000

Summa befintligt borgensåtagande 628 140 000
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Utökat borgensåtagande LeBo 20 000 000

Utökat borgensåtagande LeKo 130 000 000

Summa borgensåtagande efter utökning 778 140 000

Lekebergs Bostäder AB (LeBo) 287 500 000

Lekebergs Kommunsfastigheter AB (LeKo) 490 640 000

3 Slutsats
Grundskoleverksamheten i Fjugesta är i behov av nya ändamålsenliga lokaler, med 
fokus på trafiksäkerhet och en attraktiv utomhusmiljö, för att möta det ökande 
elevantalet. 

Den politiska viljan är att tillskapa ett tillagningskök för mat till äldre med tillhörande 
servering och samlingssal vid Linden.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 

1. beställer av Lekebergs Kommunfastigheter AB, investering och 
genomförande av en skola f-9 vid Lekebergsskolan för upp till 130 miljoner 
kronor, i enlighet med den behovsanalys som tagits fram.

2. beställer investering och genomförande av ett tillagningskök för mat till äldre 
med tillhörande servering samt samlingssal vid Linden för upp till 20 miljoner 
kronor av Lekbergs Bostäder AB.

3. ingår borgen för Lekebergs Kommunfastigheter ABs räkning upp till totalt 
lånebelopp om 490 640 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp och utökar därmed borgensåtagandet med 130 
mnkr.

4. ingår borgen för Lekebergs Bostäder ABs räkning upp till totalt lånebelopp 
om 287 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala 
högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp och utökar därmed borgensåtagandet med 20 mnkr.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Windal
Kommundirektör Handläggare
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Inledning
I MER-planen för 2018 med ekonomisk plan för 2019-2020 finns medel avsatta 2020 
för en investering i skollokaler motsvarande 130 mnkr. I styrgruppen för kommunala 
byggnationer har sedan ett arbete skett för att bereda investeringen i skollokaler. 

Kultur- och bildningsnämnden fattade den 15 maj 2018 beslut om att samla 
grundskoleverksamheten i Fjugesta till området vid Lekebergsskolan.

Inom ramen för arbetet i styrgruppen för kommunala byggnationer har skisser tagits 
fram för att säkerställa att investeringsutrymmet på 130 miljoner ska räcka till så 
mycket som möjligt för att tillgodose behoven av lokaler som 
grundskoleverksamheten i Fjugesta har. Arbetet i styrgruppen har haft stort fokus på 
trafiksäkerhet och en attraktiv utomhusmiljö samt att både matsal och idrottshall 
även ska anpassas för det prognostiserade elevantalet.

Befintliga skollokaler  i Fjugesta
Vid en analys av grundskoleverksamhetens befintliga lokaler kan man konstatera att 
det finns skillnader i både utrymme och kostnader för de olika byggnaderna.

Befintliga hyreskontrakt för grundskoleverksamheten i Lekebergs kommun

Årshyra 
(tkr)

Yta 
(kvm)

Antal 
barn 
(st)

kr/kvm kvm/barn
ref. 10-15 
kvm/barn

kr/barn

Mullhyttans skola 1304 2255 122 578 19 10 689

Hidinge skola 9567 6155 233 1554 26 41 060

Tulpanen 1727 2273 258 760 9 6 694

Tulpanen 1250 1905 656

Tulpanen fsk 477 368 1296

Lekebergsskolan 8376 10528 412 796 26 20 330

Lekebergsskolan bollhall 880 2120 415

Lekebergsskolan 4-6 1357 2984 455

Lekebergsskolan 7-9 4612 4624 997

Lekebergsskolan centralkök 1218 650 1873

Lekebergsskolan fritids 309 150 2059
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Tulpanens 9kvm/barn är under referensvärden 15-16 kvm/barn som generellt 
används vid nybyggnation av skollokaler. Siffrorna visar också skillnader i 
kvadratmeterhyra där nya lokaler generellt är dyrare per kvadratmeter än äldre 
lokaler. Disponibel yta och kvadratmeterhyran leder tillsammans till skillnader i 
lokalernas kostnad per inskrivet barn i verksamheten. 

I samband med den genomförda förstudien har det kommunala bolaget, Lekebergs 
kommunfastigheter AB som äger de skollokaler som kommunen hyr genomfört en 
inventering av skollokalerna i Fjugesta. Inventeringen visar på att även befintliga 
lokaler har behov av renovering och reinvestering för att långsiktigt kunna uppfylla 
de krav som kommunen har på skollokaler i Fjugesta.

Prognos för elever i grundskoleålder i Fjugesta
Prognosen visar på en modest ökning av antalet barn i åldrarna 6-9 år i Fjugesta fram 
till 2030. Antalet barn i mellanstadieålder kommer att öka med cirka 20% under 
prognosperioden. Även barnen i 13-15-årsåldern kommer att öka men nästan 100 
barn vilket motsvarar ungefär 30%. I åldrarna 13-15 år visar också analysen att av 
antalet folkbokförda barn i kommunen går knappt 10%.

Tabell 1 Prognos för antalet barn i lågstadieålder i Fjugesta. *jämförelse med faktiskt utfall.

SCB prognos 2018-2030 antal barn Fjugesta

6-åringar 7-åringar 8-åringar 9-åringar Summa

2017 56/59* 79/82* 50/59* 59/60* 244/260*

2018 49 57 80 50 236

2019 54 50 59 79 242

2020 59 55 51 59 224

2021 56 60 57 52 225

2022 57 57 61 57 232

2023 61 57 58 61 237

2024 58 62 59 58 237

2025 59 59 63 59 240

2030 61 61 63 62 247

Tabell 2 Prognos för antalet barn i mellanstadieålder i Fjugesta. *jämförelse med faktiskt utfall.

SCB prognos 2018-2013 antal barn i Fjugesta
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10-åringar 11-åringar 12-åringar Summa

2017 49/48* 49/51* 51/51* 149/147*

2018 59 51 49 159

2019 50 60 50 160

2020 78 51 59 188

2021 59 79 51 189

2022 51 60 77 188

2023 57 53 59 169

2024 61 58 52 171

2025 58 62 57 177

2030 61 61 60 182

Tabell 3 Prognos för antalet barn i högstadieålder i Lekebergs kommun. *jämförelse med faktiskt utfall

Slutsats
Grundskolan i Fjugesta är i behov av nya lokaler dels för att få mer ändamålsenliga 
lokaler då mellanstadiet idag delvis inryms i lokaler med låg tillgänglighet och 

SCB prognos 2018-2030 antal barn i Lekebergs kommun

13-åringar 14-åringar 15-åringar Summa

2017 82/72* 98/93* 94/95* 274/260*

2018 99 83 96 278

2019 94 97 81 272

2020 104 94 97 295

2021 120 103 92 315

2022 111 119 101 331

2023 138 109 117 364

2024 130 137 109 376

2025 105 127 133 365

2030 132 118 119 369
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anpassning för den skolverksamhet som idag bedriv i lokalerna. Samt att flera av de 
befintliga skollokalerna i Fjugesta har behov av renovering och reinvestering. 

Prognosen visar även att barnkullarna i Fjugesta kommer att öka ytterligare de 
närmsta 15-åren vilket gör det i de nuvarande lokalerna blir svårt att inrymma alla 
tillkommande elever. En ny- om- och tillbyggnad av skollokaler i Fjugesta behöver ha 
en kapacitet för 830 elever, vilket även gäller för matsal och idrottshall.

I enlighet med inriktningen som styrgruppen för kommunala byggnationer angett 
behöver fokus ligga på trafiksäkerhet och en attraktiv utomhusmiljö.
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Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats Plats
13:00-15:45 Multen, kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Linda Kirrander (utredningssekreterare)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Cecilia Berglöf (Ekonom)
Anna Windal (Lokal och upphandlingsansvarig)
Therese Larsson (C) (politisk lärling)
Esko Söderberg (S) (politisk lärling)

Protokollet innehåller paragraferna §71

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Jette Bergström

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

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

Beslutande ledamöter
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Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
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Sammanträdesdatum 2018-08-28

Datum för överklagan 2018-08-28 till och med 2018-09-19

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander

Sida 2 av 4
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Justerare signatur

§71 - Byggnation av nya Lekebergsskolan f-9 (KUB 18-740)
Ärendebeskrivning
Befolkningsprognoser visar att antalet barn i grundskoleålder kommer att öka i Fjugesta, år 
2030 kommer det finnas knappt 830 barn i grundskoleålder. 

Inom ramen för arbetet i styrgruppen för kommunala byggnationer har skisser tagits fram för 
att säkerställa att investeringsutrymmet på 130 miljoner ska räcka till så mycket som möjligt 
för att tillgodose behoven av lokaler som grundskoleverksamheten i Fjugesta har. Den 
framtagna förstudien visar att en skolbyggnation är möjlig inom budgetramen på 130 miljoner 
kronor.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1.Fastställer behovet för en ny Lekebergsskola (f-9) till att kunna inrymma 830 elever, vilket 
även innefattar kapacitet i matsal och bollhall.

2.Framställer till kommunfullmäktige att genomföra ett skolbygge och avsätta medel för en 
investering i skollokaler i Fjugesta i enlighet med den behovsanalys som tagits fram.

Ärendets behandling i arbetsutskottet
Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att beslutssats två förtydligas enligt följande: 2.Framställer till 
kommunfullmäktige att genomföra ett skolbygge och att medel för detta avsätts i enlighet 
med de av KF fastställda "MER-plan 2018, med planåren 2019-2020" för en investering i 
skollokaler i Fjugesta i enlighet med den behovsanalys som tagits fram.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet ställer sig bakom Håkan Söderman (M) yrkande och 
finner att de gör så.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden
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Justerare signatur

1. fastställer behovet för en ny Lekebergsskola (f-9) till att kunna inrymma 830 elever, vilket 
även innefattar kapacitet i matsal och bollhall.

2. framställer till kommunfullmäktige att genomföra ett skolbygge och att medel för detta 
avsätts i enlighet med den av KF fastställda "MER-plan 2018, med planåren 2019-2020" för 
en investering i skollokaler i Fjugesta i enlighet med den behovsanalys som tagits fram.

Beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. fastställer behovet för en ny Lekebergsskola (f-9) till att kunna inrymma 830 elever, vilket 
även innefattar kapacitet i matsal och bollhall.

2. framställer till kommunfullmäktige att genomföra ett skolbygge och att medel för detta 
avsätts i enlighet med den av KF fastställda "MER-plan 2018, med planåren 2019-2020" för 
en investering i skollokaler i Fjugesta i enlighet med den behovsanalys som tagits fram.

3. justerar ärendet omedelbart.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Byggnation av nya Lekebergsskolan f-9 - (KUB 18-740-1)
 §66 KUB-AU Byggnation av nya Lekebergsskolan f-9 - (KUB 18-740-2)
 Behovsanalys - skollokaler i Fjugesta - (KUB 18-740-11)

Expedieras till 

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige
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Inledning
I MER-planen för 2018 med ekonomisk plan för 2019-2020 finns medel avsatta 2020 
för en investering i skollokaler motsvarande 130 mnkr. I styrgruppen för kommunala 
byggnationer har sedan ett arbete skett för att bereda investeringen i skollokaler. 

Kultur- och bildningsnämnden fattade den 15 maj 2018 beslut om att samla 
grundskoleverksamheten i Fjugesta till området vid Lekebergsskolan.

Inom ramen för arbetet i styrgruppen för kommunala byggnationer har skisser tagits 
fram för att säkerställa att investeringsutrymmet på 130 miljoner ska räcka till så 
mycket som möjligt för att tillgodose behoven av lokaler som 
grundskoleverksamheten i Fjugesta har. Arbetet i styrgruppen har haft stort fokus på 
trafiksäkerhet och en attraktiv utomhusmiljö samt att både matsal och idrottshall 
även ska anpassas för det prognostiserade elevantalet.

Befintliga skollokaler  i Fjugesta
Vid en analys av grundskoleverksamhetens befintliga lokaler kan man konstatera att 
det finns skillnader i både utrymme och kostnader för de olika byggnaderna.

Befintliga hyreskontrakt för grundskoleverksamheten i Lekebergs kommun

Årshyra 
(tkr)

Yta 
(kvm)

Antal 
barn 
(st)

kr/kvm kvm/barn
ref. 10-15 
kvm/barn

kr/barn

Mullhyttans skola 1304 2255 122 578 19 10 689

Hidinge skola 9567 6155 233 1554 26 41 060

Tulpanen 1727 2273 258 760 9 6 694

Tulpanen 1250 1905 656

Tulpanen fsk 477 368 1296

Lekebergsskolan 8376 10528 412 796 26 20 330

Lekebergsskolan bollhall 880 2120 415

Lekebergsskolan 4-6 1357 2984 455

Lekebergsskolan 7-9 4612 4624 997

Lekebergsskolan centralkök 1218 650 1873

Lekebergsskolan fritids 309 150 2059
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Tulpanens 9kvm/barn är under referensvärden 15-16 kvm/barn som generellt 
används vid nybyggnation av skollokaler. Siffrorna visar också skillnader i 
kvadratmeterhyra där nya lokaler generellt är dyrare per kvadratmeter än äldre 
lokaler. Disponibel yta och kvadratmeterhyran leder tillsammans till skillnader i 
lokalernas kostnad per inskrivet barn i verksamheten. 

I samband med den genomförda förstudien har det kommunala bolaget, Lekebergs 
kommunfastigheter AB som äger de skollokaler som kommunen hyr genomfört en 
inventering av skollokalerna i Fjugesta. Inventeringen visar på att även befintliga 
lokaler har behov av renovering och reinvestering för att långsiktigt kunna uppfylla 
de krav som kommunen har på skollokaler i Fjugesta.

Prognos för elever i grundskoleålder i Fjugesta
Prognosen visar på en modest ökning av antalet barn i åldrarna 6-9 år i Fjugesta fram 
till 2030. Antalet barn i mellanstadieålder kommer att öka med cirka 20% under 
prognosperioden. Även barnen i 13-15-årsåldern kommer att öka men nästan 100 
barn vilket motsvarar ungefär 30%. I åldrarna 13-15 år visar också analysen att av 
antalet folkbokförda barn i kommunen går knappt 10%.

Tabell 1 Prognos för antalet barn i lågstadieålder i Fjugesta. *jämförelse med faktiskt utfall.

SCB prognos 2018-2030 antal barn Fjugesta

6-åringar 7-åringar 8-åringar 9-åringar Summa

2017 56/59* 79/82* 50/59* 59/60* 244/260*

2018 49 57 80 50 236

2019 54 50 59 79 242

2020 59 55 51 59 224

2021 56 60 57 52 225

2022 57 57 61 57 232

2023 61 57 58 61 237

2024 58 62 59 58 237

2025 59 59 63 59 240

2030 61 61 63 62 247

Tabell 2 Prognos för antalet barn i mellanstadieålder i Fjugesta. *jämförelse med faktiskt utfall.

SCB prognos 2018-2013 antal barn i Fjugesta
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10-åringar 11-åringar 12-åringar Summa

2017 49/48* 49/51* 51/51* 149/147*

2018 59 51 49 159

2019 50 60 50 160

2020 78 51 59 188

2021 59 79 51 189

2022 51 60 77 188

2023 57 53 59 169

2024 61 58 52 171

2025 58 62 57 177

2030 61 61 60 182

Tabell 3 Prognos för antalet barn i högstadieålder i Lekebergs kommun. *jämförelse med faktiskt utfall

Slutsats
Grundskolan i Fjugesta är i behov av nya lokaler dels för att få mer ändamålsenliga 
lokaler då mellanstadiet idag delvis inryms i lokaler med låg tillgänglighet och 

SCB prognos 2018-2030 antal barn i Lekebergs kommun

13-åringar 14-åringar 15-åringar Summa

2017 82/72* 98/93* 94/95* 274/260*

2018 99 83 96 278

2019 94 97 81 272

2020 104 94 97 295

2021 120 103 92 315

2022 111 119 101 331

2023 138 109 117 364

2024 130 137 109 376

2025 105 127 133 365

2030 132 118 119 369
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anpassning för den skolverksamhet som idag bedriv i lokalerna. Samt att flera av de 
befintliga skollokalerna i Fjugesta har behov av renovering och reinvestering. 

Prognosen visar även att barnkullarna i Fjugesta kommer att öka ytterligare de 
närmsta 15-åren vilket gör det i de nuvarande lokalerna blir svårt att inrymma alla 
tillkommande elever. En ny- om- och tillbyggnad av skollokaler i Fjugesta behöver ha 
en kapacitet för 830 elever, vilket även gäller för matsal och idrottshall.

I enlighet med inriktningen som styrgruppen för kommunala byggnationer angett 
behöver fokus ligga på trafiksäkerhet och en attraktiv utomhusmiljö.
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Tjänsteskrivelse - Byggnation av nya Lekebergsskolan f-
9

Ärendebeskrivning
Befolkningsprognoser visar att antalet barn i grundskoleålder kommer att öka i 
Fjugesta, år 2030 kommer det finnas knappt 830 barn i grundskoleålder.  

Inom ramen för arbetet i styrgruppen för kommunala byggnationer har skisser tagits 
fram för att säkerställa att investeringsutrymmet på 130 miljoner ska räcka till så 
mycket som möjligt för att tillgodose behoven av lokaler som 
grundskoleverksamheten i Fjugesta har. Den framtagna förstudien visar att en 
skolbyggnation är möjlig inom budgetramen på 130 miljoner kronor.

1 Bakgrund
I MER-planen för 2018 med ekonomisk plan för 2019-2020 finns medel avsatta 2020 
för en investering i skollokaler motsvarande 130 mnkr. I styrgruppen för kommunala 
byggnationer har sedan ett arbete skett för att bereda investeringen i skollokaler. 
Grundskolan i Fjugesta är i behov av nya lokaler dels för att få mer ändamålsenliga 
lokaler då mellanstadiet idag delvis inryms i lokaler från förra sekelskiftet med låg 
tillgänglighet och anpassning för den skolverksamhet som idag bedriv i lokalerna. 
Prognosen visar även att barnkullarna i Fjugesta kommer att öka ytterligare de 
närmsta 15-åren vilket gör att framförallt lågstadiets befintliga lokaler inte kommer 
kunna inrymma alla elever i f-3.

Inom ramen för arbetet i styrgruppen för kommunala byggnationer har skisser tagits 
fram för att säkerställa att investeringsutrymmet på 130 miljoner ska räcka till så 
mycket som möjligt för att tillgodose behoven av lokaler som 
grundskoleverksamheten i Fjugesta har. Den framtagna förstudien visar att en 
skolbyggnation är möjlig inom budgetramen på 130 miljoner kronor.
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2 Analys av befintliga lokaler samt antalet barn i 
grundskoleålder i Fjugesta

Vid en analys av grundskoleverksamhetens befintliga lokaler kan man konstatera att 
det finns skillnader i både utrymme och kostnader för de olika byggnaderna.

Befintliga hyreskontrakt för grundskoleverksamheten i Lekebergs kommun

Årshyra 
(tkr)

Yta 
(kvm)

Antal 
barn 
(st)

kr/kvm kvm/barn
ref. 10-15 
kvm/barn

kr/barn

Mullhyttans skola 1304 2255 122 578 19 10 689

Hidinge skola 9567 6155 233 1554 26 41 060

Tulpanen 1727 2273 258 760 9 6 694

Tulpanen 1250 1905 656

Tulpanen fsk 477 368 1296

Lekebergsskolan 8376 10528 412 796 26 20 330

Lekebergsskolan bollhall 880 2120 415

Lekebergsskolan 4-6 1357 2984 455

Lekebergsskolan 7-9 4612 4624 997

Lekebergsskolan centralkök 1218 650 1873

Lekebergsskolan fritids 309 150 2059

Tulpanens 9kvm/barn är under referensvärden 15-16 kvm/barn som generellt 
används vid nybyggnation av skollokaler. Siffrorna visar också skillnader i 
kvadratmeterhyra där nya lokaler generellt är dyrare per kvadratmeter än äldre 
lokaler. Disponibel yta och kvadratmeterhyran leder tillsammans till skillnader i 
lokalernas kostnad per inskrivet barn i verksamheten. 

I samband med den genomförda förstudien har det kommunala bolaget, Lekebergs 
kommunfastigheter AB som äger de skollokaler som kommunen hyr genomfört en 
inventering av skollokalerna i Fjugesta. Inventeringen visar på att även befintliga 
lokaler har behov av renovering och reinvestering för att långsiktigt kunna uppfylla 
de krav som kommunen har på skollokaler i Fjugesta.
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SCB prognos 2018-2030 antal barn Fjugesta

6-åringar 7-åringar 8-åringar 9-åringar Summa

2017 56/59 79/82 50/59 59/60 244/260

2018 49 57 80 50 236

2019 54 50 59 79 242

2020 59 55 51 59 224

2021 56 60 57 52 225

2022 57 57 61 57 232

2023 61 57 58 61 237

2024 58 62 59 58 237

2025 59 59 63 59 240

2030 61 61 63 62 247

SCB prognos 2018-2013 antal barn i Fjugesta

10-åringar 11-åringar 12-åringar Summa

2017 49/48 49/51 51/51 149/147

2018 59 51 49 159

2019 50 60 50 160

2020 78 51 59 188

2021 59 79 51 189

2022 51 60 77 188

2023 57 53 59 169

2024 61 58 52 171

2025 58 62 57 177

2030 61 61 60 182
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Prognosen visar på en modest ökning av antalet barn i åldrarna 6-9 år i Fjugesta fram 
till 2030. Antalet barn i mellanstadieålder kommer att öka med cirka 20% under 
prognosperioden. Även barnen i 13-15-årsåldern kommer att öka men nästan 100 
barn vilket motsvarar ungefär 30%. I åldrarna 13-15 år visar också analysen att av 
antalet folkbokförda barn i kommunen går knappt 10% i skola utanför kommunen.

3 Slutsats
Grundskoleverksamheten i Fjugesta är i behov av nya ändamålsenliga lokaler, med 
fokus på trafiksäkerhet och en attraktiv utomhusmiljö, för att möta det ökande 
elevantalet. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 

1. Fastställer behovet för en ny Lekebergsskola (f-9) till att kunna inrymma 830 
elever, vilket även innefattar kapacitet i matsal och bollhall.

2. Framställer till kommunfullmäktige att genomföra ett skolbygge och avsätta 
medel för en investering i skollokaler i Fjugesta i enlighet med den 
behovsanalys som tagits fram.

LEKEBERGS KOMMUN
 

SCB prognos 2018-2030 antal barn i Lekebergs kommun

13-åringar 14-åringar 15-åringar Summa

2017 82/72 (75) 98/93 (102) 94/95 (108) 274/260 (285) diff. 4%

2018 99 83 96 278

2019 94 97 81 272

2020 104 94 97 295

2021 120 103 92 315

2022 111 119 101 331

2023 138 109 117 364

2024 130 137 109 376

2025 105 127 133 365

2030 132 118 119 369
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Monica Skantz Anna Windal
Förvaltningschef Handläggare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-16:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Anna Windal (Lokal-och upphandlingsansvarig )

Protokollet innehåller paragraferna §113

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
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 2018-09-03

Datum för överklagan 2018-09-04 till och med 2018-09-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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§113 - Beställning av investering samt borgensåtagande för 
Lekebergsskolan f-9 och tillagningskök med servering och 
samlingssal på Linden (KS 18-694)
Ärendebeskrivning
I MER-planen för 2018 med ekonomisk plan för 2019-2020 finns medel avsatta 2020 för en 
investering i skollokaler motsvarande 130 mnkr. I styrgruppen för kommunala byggnationer 
har sedan ett arbete skett för att bereda investeringen i skollokaler.

Grundskolan i Fjugesta är i behov av nya lokaler dels för att få mer ändamålsenliga lokaler då 
mellanstadiet idag delvis inryms i lokaler från förra sekelskiftet med låg tillgänglighet och 
anpassning för den skolverksamhet som idag bedrivs i lokalerna. Prognosen visar även att 
barnkullarna i Fjugesta kommer att öka ytterligare de närmsta 15-åren.

Kommunstyrelsen har i samband med arbetet inför MER-planen 2019 med prognos för 2020-
2021 fastställt ytterligare ett investeringsutrymme på 20 miljoner kronor och beslutat att detta 
utrymme ska användas för att tillskapa ett tillagningskök med tillhörande servering och 
samlingssal vid Linden.

Kommunfullmäktige föreslås därför fatta beslut om att bygga en ny skola i Fjugesta samt ett 
tillagningskök vid Linden. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1.beställer investering och genomförande av en ny skola f-9 vid Lekebergsskolan för upp till 
130 miljoner kronor av Lekebergs Kommunfastigheter (LeKo).

2.beställer investering och genomförande av ett tillagningskök för äldrematen med tillhörande 
servering och samlingssal vid Linden för upp till 20 miljoner kronor av Lekebergs Bostäder 
AB.

3.ingår borgen för Lekebergs Kommunfastigheter ABs räkning upp till totalt lånebelopp om 
490 640 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska 
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp och utökar därmed 
borgensåtagandet med 130 mnkr.

4.ingår borgen för Lekebergs Bostäder ABs räkning upp till totalt lånebelopp om 287 500 000 
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 
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Justerare signatur

skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp och utökar därmed borgensåtagandet med 
20 mnkr.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - (61758)
 Behovsanalys - skollokaler i Fjugesta - (62172)
 §71 KUB nämnd Byggnation av nya Lekebergsskolan f-9 - (KS 18-694-3)
 KUB Behovsanalys - skollokaler i Fjugesta - (KS 18-694-2)
 KUB Tjänsteskrivelse - Byggnation av nya Lekebergsskolan f-9 - (KS 18-694-1)
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Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund
Anna Windal

Protokollet innehåller paragraferna §127

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)
Britt Åhsling (M)

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)
Kjell Edlund (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Anette Bergdahl 
(S)
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LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-09-11

Datum för överklagan 2018-09-13 till och med 2018-10-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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§127 - Beställning av investering samt borgensåtagande för 
Lekebergsskolan f-9 och tillagningskök med servering och 
samlingssal på Linden (KS 18-694)
Ärendebeskrivning
I MER-planen för 2018 med ekonomisk plan för 2019-2020 finns medel avsatta 2020 för en 
investering i skollokaler motsvarande 130 mnkr. I styrgruppen för kommunala byggnationer 
har sedan ett arbete skett för att bereda investeringen i skollokaler.

Grundskolan i Fjugesta är i behov av nya lokaler dels för att få mer ändamålsenliga lokaler då 
mellanstadiet idag delvis inryms i lokaler från förra sekelskiftet med låg tillgänglighet och 
anpassning för den skolverksamhet som idag bedrivs i lokalerna. Prognosen visar även att 
barnkullarna i Fjugesta kommer att öka ytterligare de närmsta 15-åren.

Kommunstyrelsen har i samband med arbetet inför MER-planen 2019 med prognos för 2020-
2021 fastställt ytterligare ett investeringsutrymme på 20 miljoner kronor och beslutat att detta 
utrymme ska användas för att tillskapa ett tillagningskök med tillhörande servering och 
samlingssal vid Linden.

Kommunfullmäktige föreslås därför fatta beslut om att bygga en ny skola i Fjugesta samt ett 
tillagningskök vid Linden. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1.beställer investering och genomförande av en ny skola f-9 vid Lekebergsskolan för upp till 
130 miljoner kronor av Lekebergs Kommunfastigheter (LeKo).

2.beställer investering och genomförande av ett tillagningskök för äldrematen med tillhörande 
servering och samlingssal vid Linden för upp till 20 miljoner kronor av Lekebergs Bostäder 
AB.

3.ingår borgen för Lekebergs Kommunfastigheter ABs räkning upp till totalt lånebelopp om 
490 640 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska 
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp och utökar därmed 
borgensåtagandet med 130 mnkr.

4.ingår borgen för Lekebergs Bostäder ABs räkning upp till totalt lånebelopp om 287 500 000 
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på  

Sida 3 av 5



Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp och utökar därmed borgensåtagandet med 
20 mnkr.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar bifall till förslaget.
Astrid Söderqvist (C) yrkar bifall till förslaget.
Elin Nilsson (L) yrkar bifall till förslaget.
Pia Frohman (MP) yrkar bifall till förslaget.
Jonas Hansen (KD) yrkar bifall till förslaget.
Berth Falk (S) Yrkar bifall till förslaget.
Kjell Edlund (S) yrkar bifall till förslaget.
Ewonne Granberg (S) yrkar bifall till förslaget.
Jette Bergström (S) yrkar bifall till förslaget.

Anmälan om icke deltagande

Kerstin Lejionborg (FL) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Reservationer

Gerry Milton (SD) reserverar sig och lämnar ett särskilt yttrande:

"Sverigedemokraterna Lekeberg har tidigare bifallit beslut om att en ny skola ska byggas men 
vi vill ha en tydligare linje på att säkra upp att den tänkta nya skolans utformning inte 
påverkar de yngre barnens trygghet. Därför reserverar sig Sverigedemokraterna Lekeberg i 
hemställandet till KF om fortsatt beredning i ärendet."

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beställning av investering samt borgensåtagande för Lekebergsskolan f-9 

och tillagningskök med servering och samlingssal på Linden - (KS 18-694-5)
 Behovsanalys - skollokaler i Fjugesta - (KS 18-694-6)
 §71 KUB nämnd Byggnation av nya Lekebergsskolan f-9 - (KS 18-694-3)
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 KUB Behovsanalys - skollokaler i Fjugesta - (KS 18-694-2)
 KUB Tjänsteskrivelse - Byggnation av nya Lekebergsskolan f-9 - (KS 18-694-1)
 §113 KSAU Beställning av investering samt borgensåtagande för Lekebergsskolan f-9 och 

tillagningskök med servering och samlingssal på Linden - (KS 18-694-4)
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Beslut om felparkeringsavgift i Lekebergs kommun

Ärendebeskrivning
Enligt Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift, § 2 a ska ”Kommunen fastställa 
felparkeringsavgiftens belopp”. Enligt samma paragraf får belopp fastställas till lägst 
sjuttiofem och högst ettusentrehundra kronor. (Förordning 1993:1354).
I syfte att kunna meddela ekonomiska sanktioner (ge felparkeringsbot) då fordon 
parkeras mot gällande trafikföreskrifter måste kommunen fastställa belopp för 
felparkeringsavgift.

Förslaget är därför att kommunfullmäktige fastställer felparkeringsavgifter enligt 
förslag till beslut.  

1 Bakgrund
Enligt Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift, § 2 a ska ”Kommunen fastställa 
felparkeringsavgiftens belopp”. Enligt samma paragraf får belopp fastställas till lägst 
sjuttiofem och högst ettusentrehundra kronor. (Förordning 1993:1354).

I syfte att kunna meddela ekonomiska sanktioner (ge felparkeringsbot) då fordon 
parkeras mot gällande trafikföreskrifter måste kommunen fastställa belopp för 
felparkeringsavgift.

2 Analys
Kommunen har inte beslutat om felparkeringsavgiftens belopp enligt Förordning 
(1975:1128) om felparkeringsavgift. Detta innebär att det inte kan utdelas 
ekonomiska sanktioner (böter) i de fall bilar parkeras fel.

Tyvärr förekommer det kontinuerligt att fordon felparkeras, i huvudsak i kommunens 
tätorter, och detta medför trafikfara och hindrar/försämrar framkomlighet för annan 
trafik.
Att besluta om felparkeringsavgiften belopp, och därmed möjliggöra ekonomiska 
sanktioner för de som parkerar fel, bedöms bidra till ökad trafiksäkerhet och 
tillgänglighet.

Regeringen beslutar om lägsta och högsta nivå för belopp avseende felparkerings-
avgift, se text ovan under rubriken bakgrund. Beloppen skiljer sig åt mellan olika 
kommuner, generellt är de högre i stora kommuner med omfattande trafik.

I jämförbara kommuner är belopp mellan 300-600 kr förekommande. Inom 
Samhällsförbundet Bergslagen är beloppsnivåerna föreslagna till 400 respektive 600 
kr beroende på typ av felparkering.
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3 Slutsats
Kommunen bör, enligt Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift, besluta om 
felparkeringsavgiftens belopp.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiga fastställer 

1. Felparkeringsavgift på 400 kr utom vid tillfällen enligt punkt två och tre.
2. Felparkeringsavgift på 600 kr där förbud att stanna gäller samt vid parkering 

utan giltigt tillstånd på handikapparkering.
3. Felparkeringsavgift på 200 kr vid utebliven parkeringsskiva eller då 

tidsbestämd tillåten parkeringstid är överskriden på allmän parkeringsplats 
där tidsbestämd parkering med parkeringsskiva beslutats.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Mats Turesson
Kommundirektör Teknisk chef



Protokoll 2018-09-03

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

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §106

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)

Sida 1 av 3



Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-03

Datum för överklagan 2018-09-04 till och med 2018-09-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund

Sida 2 av 3



Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

§106 - Beslut om felparkeringsavgift i Lekebergs kommun (KS 18-
660)
Ärendebeskrivning
Enligt Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift, § 2 a ska ”Kommunen fastställa 
felparkeringsavgiftens belopp”. Enligt samma paragraf får belopp fastställas till lägst 
sjuttiofem och högst ettusentrehundra kronor. (Förordning 1993:1354).
I syfte att kunna meddela ekonomiska sanktioner (ge felparkeringsbot) då fordon parkeras 
mot gällande trafikföreskrifter måste kommunen fastställa belopp för felparkeringsavgift.

Förslaget är därför att kommunfullmäktige fastställer felparkeringsavgifter enligt förslag till 
beslut. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer

1.Felparkeringsavgift på 400 kr utom vid tillfällen enligt punkt två och tre.

2.Felparkeringsavgift på 600 kr där förbud att stanna gäller samt vid parkering utan giltigt 
tillstånd på handikapparkering.

3.Felparkeringsavgift på 200 kr vid utebliven parkeringsskiva eller då tidsbestämd tillåten 
parkeringstid är överskriden på allmän parkeringsplats där tidsbestämd parkering med 
parkeringsskiva beslutats.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om felparkeringsavgift i Lekebergs kommun - (KS 18-660-1)

Sida 3 av 3



Protokoll 2018-09-11

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund

Protokollet innehåller paragraferna §130

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)
Britt Åhsling (M)

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)
Kjell Edlund (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Anette Bergdahl 
(S)

Sida 1 av 4



Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-09-11

Datum för överklagan 2018-09-13 till och med 2018-10-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund

Sida 2 av 4



Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

§130 - Beslut om felparkeringsavgift i Lekebergs kommun (KS 18-
660)
Ärendebeskrivning

Enligt Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift, § 2 a ska ”Kommunen fastställa 
felparkeringsavgiftens belopp”. Enligt samma paragraf får belopp fastställas till lägst 
sjuttiofem och högst ettusentrehundra kronor. (Förordning 1993:1354).
I syfte att kunna meddela ekonomiska sanktioner (ge felparkeringsbot) då fordon parkeras 
mot gällande trafikföreskrifter måste kommunen fastställa belopp för felparkeringsavgift.

Förslaget är därför att kommunfullmäktige fastställer felparkeringsavgifter enligt förslag till 
beslut.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer

1.Felparkeringsavgift på 400 kr utom vid tillfällen enligt punkt två och tre.

2.Felparkeringsavgift på 600 kr där förbud att stanna gäller samt vid parkering utan giltigt 
tillstånd på handikapparkering.

3.Felparkeringsavgift på 200 kr vid utebliven parkeringsskiva eller då tidsbestämd tillåten 
parkeringstid är överskriden på allmän parkeringsplats där tidsbestämd parkering med 
parkeringsskiva beslutats.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om felparkeringsavgift i Lekebergs kommun - (KS 18-660-1)
 §106 KSAU Beslut om felparkeringsavgift i Lekebergs kommun - (KS 18-660-2)

Sida 3 av 4
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Justerare signatur

Sida 4 av 4



Inrättande av en gemensam överförmyndarnämnd i Sydnärke

§59

KS 18-549
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Dnr: KS 18-549

   

Tjänsteskrivelse – Gemensam överförmyndarnämnd

Ärendebeskrivning
Sedan 2010 bedrivs överförmyndarverksamheten i Lekebergs kommun inom ramen 
för ett gemensamt överförmyndarkansli i Sydnärke. Kansliet har haft sin placering i 
Kumla kommun och samarbetet har skett genom avtalssamverkan. På detta sätt har 
alla deltagande kommuner kunnat stärka sin kompetens och minska sårbarheten 
jämfört med om varje enskild kommun skulle sköta dessa uppgifter själv. 

För att förbättra samarbetet ytterligare föreslås att en gemensam 
överförmyndarnämnd bildas med representanter från varje kommun, något som 
även revisionen påtalat genom förslag i sin granskning. Detta har utretts under våren 
2018 och nu läggs förslag att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för 
kommunerna Askersund, Lekeberg, Laxå, Hallsberg och Kumla. Det finns flera 
fördelar med att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd. Exempelvis bör en 
gemensam nämnd bidra till en mer enhetlig och tydlig handläggning vilket ökar 
rättssäkerheten. 

Handläggare och förtroendevalda som fått tillfälle att lämna synpunkter under 
utredningen är övervägande positiva till en gemensam nämnd, även om det också 
uttrycks farhågor från vissa håll. Den samlade bedömningen är dock att en 
gemensam överförmyndarnämnd bör inrättas, se bifogad utredning och tillhörande
dokumentation

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 

1. Beslutar att, under förutsättning fullmäktige i övriga fyra kommuner fattar 
samma beslut, inrätta en överförmyndarnämnd med Askersund, Hallsberg, 
Kumla, Laxå och Lekebergs kommuner från och med 1 januari 2019.

2. antar reglemente för Sydnärke överförmyndarnämnd.
3. godkänner överenskommelse om gemensam överförmyndarnämnd.
4. uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att 

underteckna överenskommelsen som gäller från och med 1 januari 2019 och 
ersätter tidigare avtal om samverkan (Samarbetsavtal om gemensam 
organisation för överförmyndarnas verksamhet).

LEKEBERGS KOMMUN
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Martin Willén Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef
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2018-04-16 KS 2018/103

Kommunfullmäktige

Frågan om gemensam överförmyndarnämnd i sydnärke 
från 1 januari 2019

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis finns flera fördelar med att inrätta en gemensam 
överförmyndarnämnd. Exempelvis bör en gemensam nämnd bidra till en mer 
enhetlig och tydlig handläggning vilket ökar rättssäkerheten. Handläggare och 
förtroendevalda som fått tillfälle att lämna synpunkter under utredningen är 
övervägande positiva till en gemensam nämnd, även om det också uttrycks 
farhågor från vissa håll. Den samlade bedömningen är dock att en gemensam 
överförmyndarnämnd bör inrättas. 

Bakgrund
Sydnärkegruppen har gett kommundirektörerna i uppdrag att utreda möjligheter 
för en gemensam överförmyndarnämnd i sydnärke från och med 1 januari 2019. 
Uppdraget har lämnats från kommundirektörsgruppen i sydnärke till Kumla 
kommun och administrativ chef Caroline Olofsson. Utredningen ska belysa 
förutsättningar för inrättande av en gemensam överförmyndarnämnd i sydnärke 
från 1 januari 2019.

Utredningen ska belysa möjligheter och utmaningar med inrättande av en 
gemensam överförmyndarnämnd i sydnärke samt förslag på lösning. 
Tillsammans med utredningens rapport ska relevanta styrdokument för att 
möjliggöra inrättande av en gemensam överförmyndarnämnd bifogas. 

Nuläge
Sydnärkegruppen genomförde under 2008 en förstudie för att utreda möjligheter 
att samverka kring överförmyndarverksamhet. Förstudien resulterade i ett 
samarbete mellan Askersund, Kumla, Lekeberg, Laxå och Hallsbergs kommuner. 
Samarbetet innebär att det för kommunerna finns ett gemensamt 
överförmyndarkansli, placerat i Kumla kommun, med överförmyndare för 
respektive kommun, förutom i Hallsbergs kommun där det finns en 
överförmyndarnämnd. 

Idag består sydnärkes överförmyndarkansli av 6.0 årsarbetare inklusive en 
teamledare. Kansliet leds av administrativ chef.

Revisorerna i Kumla och i Hallsberg har relativt nyligen genomfört granskningar 
av överförmyndarverksamheten och från båda håll lyfts frågan om gemensam 
överförmyndarnämnd. Granskningen i Kumla visade på otydligheter beträffande 
roller och ansvar. I teorin kan nuvarande organisation, enligt granskningen, 
innebära att kansliet måste arbeta på fem olika sätt, exempelvis gällande 
internkontrollen. Bara att den problematiken skulle kunna uppstå utgör enligt 
revisorerna skäl nog för att se över organisationsformen1.  Den andra rapporten 

1 Revisionsrapport Granskning av kommunens överförmyndarverksamhet, Kumla 
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gör gällande att en gemensam nämnd skulle kunna bidra till att skapa en 
tydligare och mer rationell styrning av verksamhetens planering och 
uppföljning.2

Vad säger lagstiftaren? 
En lagändring 2006 klargjorde att det är möjligt för kommuner att samverka 
genom gemensamma överförmyndarnämnder för att fullgöra 
överförmyndaruppgifterna.3 Det kan nämligen vara svårt för mindre kommuner 
att få tillgång till nödvändig kompetens på överförmyndarområdet. Genom en 
gemensam överförmyndarnämnd kan kommuner organisera verksamheten på 
ett mer rationellt sätt. Det ger bättre förutsättningar för att stärka framför allt 
den juridiska kompetensen inom överförmyndarverksamheten. Vidare torde 
förutsättningarna förbättras för att snabbt avgöra sådana ärenden som kräver 
särskild skyndsamhet, som till exempel att utse god man för ett ensamkommande 
barn. I och med att varje samverkande kommun skall vara representerad i den 
gemensamma nämnden finns det enligt regeringen en tillräcklig garanti för att 
den lokala anknytningen och närheten behålls.

Det bör också nämnas att regeringen anser att överförmyndarnämnd är att 
föredra framför en enskild överförmyndare.4 Sköts uppgifterna av en enda 
person, en överförmyndare, riskerar man kompetensförluster när 
majoritetsförhållandena i kommunen ändras vid val och leder till byte på posten. 
Med överförmyndarnämnd kan en kontinuerlig sakkunskap lättare upprätthållas. 
En kombination av en sådan nämnd och en ganska omfattande beslutsdelegation 
till tjänstemän utgör en god avvägning mellan önskemål om lekmannainflytande 
och ren professionell handläggning. 

Gällande rätt
Bestämmelser om överförmyndare finns i 19 kap. föräldrabalken (1949:381), FB. 
I 19 kap. 1 och 2 §§ framgår att det ska finnas en överförmyndare eller 
överförmyndarnämnd i varje kommun. 

Bestämmelsen i 19 kap. 16 § FB gör det möjligt för kommuner att besluta om 
gemensam överförmyndarnämnd. 

Utöver bestämmelserna i föräldrabalken gäller även kommunallagens 
(2017:725), KL, bestämmelser om nämnder och gemensam nämnd. Dessa 
bestämmelser finns i  3 kap. 9 § och 9 kap. 19-36 §§ KL. Utöver dessa 
bestämmelser gäller även 6 kap. i tillämpliga delar. 

En gemensam nämnd innebär att alla samverkande parter behåller ett reellt 
politiskt inflytande över den verksamhet som nämnden ansvarar för. Den 
gemensamma nämnden blir en egen myndighet liksom övriga nämnder, men inte 
någon ny juridisk person.5 

kommun, 7 november 2016
2 Revisionsrapport Granskning av överförmyndarnämndens styrning, uppföljning och 
kontroll, Hallsbergs kommun, November 2017 
3 Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägregistret m.m., prop. 
2005/06:117, s. 27-29 och 35-36
4 Förmynderskapsrättsliga frågor, prop. 2007/08:150, s. 57
5 Ny kommunallag, prop. 2016/17:171 s. 410 f
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Nämnden tillsätts i någon av de samverkande kommunerna och ingår i denna 
kommuns organisation (9 kap. 20 § KL). 

Ledamöter och ersättare väljs av fullmäktige i de samverkande kommunerna. 
Alla kommuner ska vara representerade med minst en ledamot och en ersättare 
(19 kap. 5 § FB och 9 kap. 24 § KL). Antalet ledamöter i en överförmyndarnämnd 
får inte understiga tre. 

Förtroendevalda i en gemensam nämnd får ersättning av den kommun som valt 
dem (9 kap. 25 § KL). Det är den kommun som valt ledamoten som bestämmer 
vilken ersättning som ska utgå för uppdraget6. 

Ordförande och vice ordförande i en gemensam nämnd utses av fullmäktige i 
den kommun som inrättat nämnden7. Ordförande och vice ordförande ska väljas 
bland ledamöterna i nämnden, och kan således väljas från vilken som helst av de 
samverkande kommunerna. Ordförandena kan väljas för samma tid som 
nämnden, men valet kan också ske för kortare perioder, exempelvis årligen.

Budget ska upprättas av den kommun som tillsatt nämnden, men den ska 
upprättas efter samråd med de övriga samverkande kommunerna (9 kap. 26 § 
KL). Övriga kommuner måste i sina respektive budgetar ta upp en post för den 
gemensamma nämnden8. Beslut om ersättning till ställföreträdare fattas i den 
gemensamma nämnden men respektive kommun betalar ut ersättningen.  

En överförmyndarnämnd har långtgående möjligheter att delegera 
beslutsfattandet till en ledamot, en ersättare som kallats till tjänstgöring eller till 
en kommunal tjänsteperson (se 19 kap. 14 § FB). I föräldrabalken pekas vissa 
typer av beslut ut som icke möjliga att delegera. Delegationsbeslut enligt 
föräldrabalken behöver inte anmälas för nämnden. 

Hur fungerar det idag? 
Inom ramen för denna utredning har samtal förts med ett par 
överförmyndarhandläggare. Överförmyndarna samt ledamöterna i Hallsbergs 
överförmyndarnämnd har getts möjlighet att lämna synpunkter. 

Överförmyndarhandläggarna ser fördelar med att inrätta en gemensam 
överförmyndarnämnd. Skälen till detta är följande.

 Handläggningen skulle bli mer enhetlig och tydlig (ett arbetssätt istället 
för fem).

 Tidssparande då handläggarna inte behöver träffa fem olika parter 
månadsvis, utan träffar en nämnd. Det är också lättare att rapportera till 
en nämnd än till fem olika parter med delvis olika krav. 

 Mer rättvisande statistik till länsstyrelsen (statistik lämnas per 
överförmyndare eller överförmyndarnämnd). 

 Smidigare handläggning av ärenden som rör personer som flyttar mellan 
samverkande kommuner. 

6 prop. 2016/17:171 s. 412
7 a prop. s. 421 och 369
8 a prop. s. 413
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 En personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Det är idag 
svårt att särskilja vilka personuppgifter som hör till vilken 
personuppgiftsansvarig (varje överförmyndare och 
överförmyndarnämnd är personuppgiftsansvarig). 

En nackdel med gemensam nämnd är att man tappar den smidighet som finns i 
dag med överförmyndare. Det finns en enkelhet i att kunna vända sig till 
överförmyndarna för snabba beslut, istället för att behöva lyfta ärenden till en 
nämnd med den nämndadministration det innebär. 

De synpunkter som inkommit från överförmyndarna och ledamöterna i 
Hallsbergs överförmyndarnämnd har varit övervägande positiva. Alla kommuner 
skulle behandlas lika och överförmyndarkansliet skulle få en part att vända sig 
till istället för fem olika. Kansliet skulle vidare bara behöva ha en 
internkontrollplan, en verksamhetsberättelse och så vidare. 
Ärendehandläggningen skulle bli mer likriktad och rättssäker. 

En större nämnd skulle också ge bättre förutsättningar att diskutera ärenden och 
ledamöterna skulle därigenom också få ta del av fler ärenden, vilket i sin tur kan 
ha en kompetenshöjande effekt. Någon har dock framfört farhågor om risken för 
bristande kompetens i nämnden, då överförmyndarfrågor sällan är prioriterat 
och att det ibland kan saknas engagemang bland de förtroendevalda. Utbildning 
och intresse för uppgiften är dock av vikt oavsett om det är en gemensam 
överförmyndarnämnd eller om varje kommun sköter uppgiften själv.

Överförmyndarna kan också uppleva att de skulle tappa bestämmanderätten om 
en hel nämnd, som dessutom till största delen består av ledamöter från andra 
kommuner, skulle besluta i ”deras” ärenden. 

Ett par överförmyndare har framfört att en gemensam nämnd sannolikt inte 
skulle innebära några ekonomiska fördelar. Nämnden måste sammanträda 
regelbundet och nämndadministrationen kostar pengar. Det ska dock framhållas 
att det redan idag finns en nämndadministration och utöver det administration 
för fyra olika överförmyndare. 

Om nämnden sammanträder för sällan och om delegationsbeslut inte behöver 
anmälas finns en risk för tjänstepersonsstyre. Det kan dock motverkas genom att 
nämnden beslutar att delegationsbeslut ska anmälas och att nämnden planerar 
för tillräckligt många möten per år.  

En annan aspekt som framförts är att överförmyndarna genom centraliseringen 
tappat närheten till de ställföreträdare som bor på respektive ort, vilket kan 
komma att bli än mer märkbart med en gemensam nämnd. Ställföreträdare kan 
idag vända sig direkt till överförmyndaren, men en överförmyndare ser en risk i 
att den möjligheten minskar med en gemensam nämnd. Rekrytering av nya 
ställföreträdare måste även fortsatt riktas brett så att alla kommuner i möjligaste 
mån finns representerade bland ställföreträdarna.

Det finns i dag också en lokal förankring genom nära kontakt med 
kommunstyrelsen och kommundirektören i respektive kommun, vilket kan 
tappas med en gemensam nämnd. Det finns även en risk i att ordföranden i 
nämnden får en närmare relation till kansliet jämfört med de övriga ledamöterna 
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(särskilt om ordföranden är hemmahörande i Kumla). Det här är risker som bör 
tas i beaktande om en gemensam nämnd inrättas.

Konkreta förslag
Utifrån det ovan anförda föreslås att en gemensam nämnd inrättas. 

Eftersom överförmyndarkansliet idag finns i Kumla kommun är det lämpligt att 
Kumla kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden.  

Förslagsvis utser varje samverkande kommun en ledamot och en ersättare till 
den gemensamma överförmyndarnämnden. Vid förfall för en ledamot bör denne 
ersättas med en förtroendevald från samma kommun som ledamoten. Endast i 
undantagsfall får förtroendevald från annan kommun ersätta ledamoten. 

Om kommunfullmäktige i kommunerna beslutar att inrätta en gemensam nämnd 
rekommenderas att de samverkande kommunerna att samverka kring budgeten 
för 2019 under tidig höst 2018. 

Idag är i stort sett allt som går att delegera också delegerat till 
överförmyndarkansliets handläggare. Förslaget är att det fortsätter vara så och 
att delegationsbeslut anmäls till nämnden. 

Nämndadministrationen bör i den mån det är möjligt följa de rutiner som 
framgår av Kumla kommuns ärendehandbok. Där framgår till exempel 
nämndsekreterarens ansvar att upprätta kallelser, distribuera möteshandlingar 
och tillkännage protokoll. Utdrag från ärendehandboken, s. 29-30 biläggs denna 
skrivelse (bilaga 1). 

Nämndadministrationen bör i stort kunna följa nämnda rutin. När det gäller 
distribution av möteshandlingar bör dessa kunna skickas digitalt till 
ledamöterna. För en gemensam nämnd krävs emellertid att protokollet 
tillkännages på var och en av de samverkande kommunernas anslagstavlor (9 
kap. 32 § KL). Hur det praktiskt ska hanteras får lösas om det blir aktuellt med 
gemensam nämnd.  

Nämndsekreterare bör utses i Kumla kommun och kostnaderna fördelas mellan 
samverkanskommunerna. 

Det är viktigt att ledamöterna i nämnden får information om utbildningstillfällen 
och konferenser som rör överförmyndarfrågor. Regeringen har påtalat att det 
finns ett behov av att ledamöter i överförmyndarnämnder får en god utbildning 
för uppgifterna som åvilar dem genom arbetet i nämnden9.  

Nödvändig dokumentation
Den dokumentation som behöver upprättas för en gemensam nämnd är följande.

 Överenskommelse mellan berörda kommuner (9 kap. 22 § KL), se bilaga 
2. 

 Reglemente som antas av fullmäktige i var och en av de samverkande 
kommunerna (9 kap. 33 § och 6 kap. 44 § KL), se bilaga 3. 

9 prop. 2007/08:150
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 Delegationsordning (19 kap. 14 § FB), se bilaga 4. Förslaget är att det som 
går att delegera också delegeras, samt att delegationsbeslut anmäls till 
nämnden vid nästa sammanträde. Observera att om en gemensam nämnd 
inrättas bör nämnden sammanträda snarast efter 1 januari 2019 för att 
besluta om delegationsordning. Innan den är beslutad kan inga beslut 
fattas på delegation. 

 En gemensam nämnd är en egen myndighet och därmed också 
arkivansvarig för de allmänna handlingarna från myndigheten (jmf. 3 § 
arkivlagen, 1990:782). För utkast till dokumenthanteringsplan, se bilaga 
5.  

Omvärldsbevakning
Det finns för närvarande 21 gemensamma överförmyndarnämnder med 3-6 
kommuner i varje nämnd, totalt 76 kommuner. Överförmyndare finns i 117 
kommuner och övriga 97 kommuner har en överförmyndarnämnd. 

I vår närmaste omgivning finns exempelvis i norra länsdelen en gemensam 
överförmyndarnämnd, Bergslagens överförmyndarnämnd. Det finns också en 
gemensam nämnd i Östra Värmland. 

Analys
Många av de fördelar som förutsågs med gemensamma överförmyndarnämnder 
har nog redan uppnåtts genom att våra kommuner redan idag har ett gemensamt 
överförmyndarkansli där all handläggning och mycket beslutsfattande sker. De 
ytterligare fördelar som har påtalats av överförmyndarhandläggarna samt 
överförmyndarna och ledamöterna i Hallsbergs överförmyndarnämnd talar för 
att även ha en gemensam nämnd. 

En mer enhetlig och tydlig handläggning ökar rättssäkerheten. En smidigare 
administration, där hanteringen är enhetlig, borgar också för effektivitetsvinster. 
En gemensam nämnd kommer sannolikt inte att leda till nämnvärt högre 
kostnader, och man ser det i ett större perspektiv. Förvisso krävs 
nämndadministration, men redan idag finns nämndadministration i en kommun 
och till det kommer viss administration gentemot de fyra övriga 
överförmyndarna. Kostnaderna för ledamöter och ersättare finns redan liksom 
kostnaderna för kansliet och ställföreträdarna. 

Andra fördelar är statistikhantering och ett mer renodlat personuppgiftsansvar, 
vilket beskrivits ovan. 

Den lokala förankringen bibehålls i vart fall i någon mån genom att alla 
kommuner är representerade i en gemensam nämnd. Anmälan av 
delegationsbeslut ger också ledamöterna god inblick i de ärenden som hör till 
respektive kommun. 

För att undvika en snedvridning mot Kumla kommun, bör ordförandeskap och 
vice ordförandeskap innehas av olika kommuner, se förslag i reglementet. 

För ställföreträdare och huvudmän bör en gemensam nämnd inte innebära någon 
större påverkan eftersom överförmyndarkansliet redan är centraliserat till 
Kumla kommun. Överförmyndarkansliet bör fortsätta bjuda in till träffar med 
ställföreträdarna även på andra orter än Kumla kommun. Det bör också även 
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fortsättningsvis vara möjligt att boka möten med handläggarna på andra orter än 
Kumla. 

Problemet med att ta fram kommunspecifik information skulle minska i 
betydelse om alla delegationsbeslut anmäldes till en gemensam nämnd. Då 
behöver inte handläggarna sortera bland ärendena inför nämndsammanträdena 
eftersom alla kommuner genom sina ledamöter är representerade. 

För att minska risken för tjänstepersonstyre bör nämnden också sammanträda 
minst 2-3 gånger per termin.

Sammanfattningsvis är förslaget att bilda en gemensam överförmyndarnämnd. 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Caroline Olofsson Ann-Charlotta Brandett
Administrativ chef Kommunjurist

Bilagor: 
Bilaga 1 Utdrag från Kumla kommuns ärendehandbok, s. 29-30
Bilaga 2 Förslag till överenskommelse enligt 9 kap. 22 § KL
Bilaga 3 Förslag till reglemente enligt 9 kap. 33 § KL
Bilaga 4 Förslag till delegeringsordning
Bilaga 5 Förslag till dokumenthanteringsplan 
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Inledning 

Vad är delegering?

De lagliga förutsättningarna för delegering för överförmyndarverksamheten finns i föräldrabalken (1949:381), FB. 

Av 19 kap. 16 § FB framgår att det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725), KL, även gäller 
överförmyndarnämnd med undantag för det som förskrivs i 19 kap FB. 

Rätten för överförmyndarnämnd att vidaredelegera beslutanderätten framgår av 19 kap. 14 § FB. I bestämmelsen stadgas att 
överförmyndarnämnden får uppdra åt en ledamot, en ersättare som tjänstgör eller en kommunal tjänsteman med den kompetens som 
behövs att på nämndens vägnar avgöra vissa grupper av ärenden.

De ärenden som inte får delegeras och framgår av 19 kap. 14 § FB är följande:

 En framställning eller yttrande till kommunfullmäktige

 Beslut enligt 11 kap. 20 § FB att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från uppdraget

 Beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo

 Att förelägga vite

 Ett avslagsbeslut eller om avgörandet är tveksamt.

Verkställighet och delegering

Ärenden som regleras i lag eller andra föreskrifter och inte ger utrymme för självständiga bedömningar betraktas inte som beslut, 
utan som ren verkställighet. Dessa upptas därmed inte i delegationsordningen. 



Delgeringsordningens beslutsstruktur

När en delegat är frånvarande övergår delegationen till den person som utsetts att vara ersättare. Om ingen ersättare finns utsedd för 
tjänstepersonen övergår delegationen till överordnad chef. Överförmyndarnämnden har befogenhet att när som helst återkalla en 
lämnad delegering. Återkallelse kan exempelvis bero på missbruk av delegeringsbefogenheten. Återkallelse av tjänstepersons 
delegering kan göras generellt eller i ett särskilt ärende. 

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av fattade delegeringsbeslut ska ske så snart det är möjligt vid nästkommande sammanträde. Anmälan sker på det sätt som 
överförmyndarnämnden har bestämt.

Överklagandetid

Överklagande ska ha kommit in till överförmyndarkansliet inom tre veckor från att berörd person tog del av beslutet, i enlighet med 
44 § förvaltningslagen (2017:900, träder i kraft 1 juli 2018), FL (s.k. förvaltningsbesvär). 

Om ärendet överklagas med stöd av 13 kap. KL (s.k. laglighetsprövning) räknas tiden för överklagande från den dag protokollet från 
sammanträdet vid vilket beslutet anmäldes eller fattades, tillkännagavs på kommunens anslagstavla. Ett överklagande enligt 
kommunallagen ska ges in till förvaltningsrätten inom tre veckor från tillkännagivandet. 

Jäv 

Reglerna om jäv i 6 kap. 28-32 §§ KL gäller också vid delegationsbeslut som fattas av anställd (7 kap. 4 § KL). Delegat får därför inte 
fatta delegationsbeslut i ärende där delegaten är jävig. Ärendet ska istället överlämnas till annan behörig delegat eller till 
överförmyndarnämnden för beslut



Förkortningar

Lagar/avtal Beslutsorgan/ Delegater

ArkL Arkivlagen KF Kommunfullmäktige

OSL Offentlighets- och sekretesslag KS Kommunstyrelsen

DSF Den allmänna dataskyddsförordningen KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott

DSL Dataskyddslagen KSO Kommunstyrelsens ordförande

KL Kommunallagen Kommundirektör Kommundirektör i Kumla kommun 

FL Förvaltningslagen Förvaltningschef Administrativ chef i Kumla kommun

FB Föräldrabalken Ekonomichef Ekonomichef i Kumla kommun

EKB Lag om god man för ensamkommande barn IT-chef Chef för IT-serviceavdelningen i Kumla kommun

AB Allmänna bestämmelser, personal Personalchef Personalchef i Kumla kommun 

LAS Lagen om anställningsskydd Överförmyndarnämnd Gemensam nämnd för Askersund, Hallsberg, Laxå, 
Lekeberg och Kumla kommuner (Sydnärke 
överförmyndarnämnd)

Överförmyndarhandläggare Handläggare vid överförmyndarkansliet i Kumla 
kommun



Teamledare Sydnärkes överförmyndarkansli

Kommunjurist Kommunjurist i Kumla kommun

Förvaltningsekonom Förvaltningsekonom för 
kommunledningsförvaltningen i Kumla kommun 



A. Allmänna frågor 

A Allmänna frågor Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

A1 Remiss av ärenden som ska behandlas av 
kommunfullmäktige 

KL KSAU Arbetsordning för 
Kommunfullmäkt
ige

B. Juridik

B Allmänna juridiska ärenden Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

B1 Beslut om att föra kommunens talan i ärenden 
eller mål vid allmän domstol, 
förvaltningsdomstol, myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag. 

Ordföranden i 
överförmyndarnämnden

B2 Rättidsprövning av inkommen överklagan. 45 § FL Överförmyndarhandläggare/  
teamledare var för sig

B3 Avvisning av försent inkommen överklagan. 45 § FL Överförmyndarhandläggare/ 
teamledare var för sig

Överförmyndarnämnd

B4 Rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande 
förbiseende.

36 § FL Överförmyndarhandläggare 
och teamledare var för sig

Överförmyndarnämnd



B5 Omprövning av beslut 37-38 §§ 
FL

Överförmyndarhandläggare/ 
teamledare var för sig

Överförmyndarnämnd

B6 Beslut om förlikning i skadeståndsärenden, 
upp till ett halvt basbelopp

Kommunjurist Kommundirektör

B7 Beslut om förlikning i skadeståndsärenden, 
upp till ett basbelopp

Kommundirektör KSO

C. Allmän handling och personuppgifter

C Allmän handling och personuppgifter Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

C1 Prövning av fråga om utlämnande av allmän 
handling. 

OSL 6 
kap. 3 § 

Överförmyndarhandläggare 
eller teamledare som har 
vården av handlingen som 
begärs ut 

C2 Utnämna  dataskyddsombud. Artikel 
37 DSF

Överförmyndarnämnd TA BORT

C3 Beslut om förbehåll vid utlämnande av 
sekretessbelagd allmän handling.

10 kap. 4 
och 14 §§ 
OSL

Överförmyndarhandläggare 
och teamledare var för sig

Överförmyndarnämnd

C4 Prövning av fråga om utlämnande av allmän 
handling i tveksamma fall, eller om den 
handläggare/teamledare vägrar lämna ut 
handlingen eller lämnar ut den med förbehåll 

6 kap. 3 § 
OSL 

Teamledare Förvaltningschef



som inskränker en enskilds rätt att röja 
innehållet eller annars förfoga över handlingen, 
eller om  den enskilde begär myndighetens 
prövning.

D. Återsökning

D Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

D1 Ansöka hos Migrationsverket om 
ersättning för ensamkommande 
flyktingbarn. 

Förordning 
(2010:1122)  
om statlig 
ersättning för 
insatser för 
vissa 
utlänningar

Förvaltningsekonom Överförmyndarhandläggare/ 
teamledare var för sig

E. Ekonomi

E Ekonomi Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

Beslutsattestanter

E Utse/ändra beslutsattestanter samt ersättare 
för dessa

Förvaltningschef

Omdisponering av anslag



E Omdisponering av anslag inom eget och 
underlydande chefs ansvarsområde

Förvaltningschef

F. Personalärenden

F Personalärenden Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

Anställningar

F1 Tillsättande av tillsvidareanställningar och 
visstidsanställningar för 
överförmyndarkansliet 

LAS Teamledare Förvaltningsch
ef

Lönefrågor

F2 Löneplacering Interna riktlinjer Teamledare Förvaltningsch
ef

Chef fattar beslut efter samråd 
med 
personalchef/personalhandläggar
e

Ledigheter 

F3 Godkännande av semester och 
kompensationsledighet. 

Semesterlag (1977:480)
AB § 27, § 20

Teamledare Förvaltningsch
ef



F4 Beslut om tjänstledighet utan lön upp till 
sex månader. 

Interna riktlinjer Förvaltningsch
ef

Teamledare

F5 Beslut om fortlöpande ledighet med lön 
enligt förtroendemannalagen 

7 § lagen om facklig 
förtroendemans 
ställning på 
arbetsplatsen 

AB § 31

Personalchef Personalhandlä
ggare

F6 Beslut om tjänstledighet utan lön vid 
föräldraledighet, studieledighet m.m. 

Föräldraledighetslag 
(1995:584), Lagen om 
arbetstagares rätt till 
ledighet för utbildning 
(1974:981)

Teamledare Förvaltningsch
ef

F7 Beslut om tjänstledighet med lön för besök 
hos läkare, MVC m.m. 

AB §§ 28-29

Interna riktlinjer

Teamledare Förvaltningsch
ef

F8 Beslut om tjänstledighet med lön för enskild 
angelägenhet. 

AB §  32

Interna riktlinjer

Personalchef Personalhandlä
ggare

Uppsägning

F9 Beviljande av uppsägning. AB § 33 Teamledare Förvaltningsch
ef

F10 Avbrytande av provanställning enligt AB AB § 4 Teamledare Förvaltningsch
ef



F11 Uppsägning från arbetsgivare av 
visstidsanställd (dock ej provanställd) och 
tillsvidareanställd personal. 

LAS 

AB § 33

Personalchef

F12 Avskedande 18 § LAS Personalchef

F13 Avstängning och disciplinpåföljd AB §§ 10-11 Förvaltningsch
ef

Teamledare

Pension

F14 Underrättelse om arbetstagarens 
avgångsskyldighet vid 67 år

33 § LAS Personalchef

F15 Underrättelse om arbetstagarens lämnande 
av anställning i samband med beslut om hel 
sjukersättning

33 § LAS Personalchef

F16 Beslut om särskild avtalspension efter 
samråd med personalchefen och berörd 
förvaltningschef. 

KAP-KL

AKAP-KL

Personalchef



Arbetsmiljö

F17 Ansvaret för arbetsmiljöuppgifter inom 
respektive verksamhet hos Ks, med 
möjlighet för vidare fördelning. 

AML

AFS 2001:1

KSO KSO fördelar 
arbetsmiljöuppgifter till 
kommundirektör som 
fördelar vidare ner i linjen. 

Övrigt

F18 Bidrag till fritidsstudier. KS § 94/95. Personalhandläggar
e

F19 Beslut om lönebidragsanställning. Personalchef

F20 Beviljande av bisyssla. AB § 8, 7 § LOA Personalchef

F21 Förbud av bisyssla. AB § 8, 7 § LOA Personalchef

G. Föräldrabalken

G Allmänna frågor Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

G 9 kap föräldrabalken 

G1 Samtycke att omhänderta underårigs 
(över 16 år) egendom som denne 
förvärvat genom eget arbete.

9 kap. 3 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd



G2 Samtycke att omhänderta underårigs 
(över 16 år) egendom som denne 
förvärvat genom gåva, testamente eller 
förmånstagarförordnande vid försäkring 
eller pensionssparande enligt lagen 
(1993:931) om individuellt 
pensionssparande. 

9 kap. 4 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G3 Tillstånd för förmyndaren att omhänderta 
underårigs egna insättningar hos bank, 
kreditmarknadsföretag m.fl. 

9 kap. 8 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

 10 kap föräldrabalken 

G4 Förslag till rätten på person lämplig som 
förmyndare.

10 kap. 14 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G5 Ansökan om förordnande eller 
entledigande av förmyndare och 
medförmyndare

10 kap. 18 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

11 kap föräldrabalken 

G6 Förordna god man i förmyndarens ställe. 11 kap. 1 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd



G7 Förordna god man när förmyndaren (eller 
dennes make/sambo) har del i samma 
dödsbo.

11 kap. 2 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G8 Förordna god man vid rättshandling 
mellan förmyndaren (eller dennes 
make/sambo) och den underårige.

Förordna god man när den underårige är 
part i rättegång och inte kan företrädas av 
förmyndaren

11 kap.  2 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G9 Förordna god man vid motstridiga 
intressen mellan, förmyndaren, 
vårdnadshavaren (make/sambo) och den 
underårige i andra fall.

11 kap. 2 § 3 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G10 1p. Förordna god man om det vid dödsfall 
finns en känd arvinge med okänd adress.

2p. Förordna god man om det vid dödsfall 
inte kan 

Utredas om det finns en arvinge före 
allmänna arvsfonden eller att det finns 
arvinge men känner varken namn eller 
adress.  

3p. Förordna god man om en 
testamentstagare är på okänd ort. 

11 kap. 3 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd



4p. Förordna god man om en 
bortovarandes rätt måste bevakas eller 
bortovarandes egendom måste förvaltas.  

5p. Förordna god man då det ännu inte är 
klart vem som är testamentstagare och det 
krävs att den blivande ägarens rätt 
bevakas. 

6p. Förordna god man om egendom enligt 
särskild föreskrift skall förvaltas av god 
man.

G11 Förordna god man i annat fall (än 
tingsrättens beslut) på grund av ett beslut 
enligt första stycket. (Byte av god man).

11 kap. 4 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G12 Bestämma omfattningen av förvaltarskap. 11 kap.7 § 3 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G13 Förordna förvaltare i annat fall (än 
tingsrättens beslut) på grund av ett beslut 
enligt första stycket.(Byte av förvaltare). 

11 kap 7 § 4 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G14 Ansökan om förordnande av god man, 
11:4, eller förvaltare, 11:7.

11 kap. 15 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 

Överförmyndarn
ämnd

 



teamledare var för 
sig

G15 Infordra yttrande i ärende om 
förordnande av god man eller förvaltare 
för någon som har fyllt 16 år.

11 kap. 16 § 1 st. FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G16 Rätt att avge yttrande till rätten. 11 kap. 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G17 Inhämtande av yttrande i ärende om 
anordnande av god man enligt 11:4 eller 
förvaltarskap.

11 kap. 16 3 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G18 Inhämta yttrande och utredning i fråga om 
anordnande av godmanskap eller 
förvaltarskap.

11 kap. 17a § 3 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G19 Beslut om att entlediga god man som 
förordnats enligt 3§ 1-5.

11 kap. 19 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G20 Upphörande av godmanskap och 
entledigande av en god man avseende 
byten och tillfälliga godmanskap. 

11 kap. 19b § FB Överförmyndarhan
dläggare och 

Överförmyndarn
ämnd



teamledare var för 
sig

G21 Ansökan om entledigande av godmanskap 
eller förvaltarskap. 

11 kap. 21 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G22 Ansökan om jämkning av godmanskap 
eller förvaltarskap.

11 kap. 23 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G23 Avge yttrande till rätten i ärende om 
jämkning av godmanskap eller 
förvaltarskap.

11 kap. 23 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G24 Beslut om eventuell jämkning av 
godmanskap enligt 11:1-3. 

Ansökan om interimistiskt beslut om 
jämkning av 

godmanskap, 11.4 eller förvaltarskap, 
11:7.

11 kap. 23 § 4 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G25 Infordra yttrande i ärende om 
förordnande eller

entledigande av god man eller förvaltare.

11 kap. 24 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd



12 kap. föräldrabalken 

G26 Samtycke i efterhand till ingånget avtal. 12 kap. 10 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G27 Begäran om upplysningar av förmyndare, 
gode män och förvaltare.

12 kap 9 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G28 Beslut om fördelning av förvaltning mellan 
flera förmyndare, gode män eller 
förvaltare.

12 kap 12 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G29 Beslut vid oenighet om förvaltning mellan 
förmyndare, gode män eller förvaltare

12 kap. 12 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G30 Beslut om ställande av säkerhet. 12 kap. 13 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G31 Beslut av arvode och ersättning för utgifter 
till förordnade förmyndare, gode män och 
förvaltare. 

12 kap. 16 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd



Beslut av i vad mån arvode och ersättning 
för utgift skall utgå av den enskildes 
medel.

G32 Beslut av arvode och ersättning för utgifter 
till föräldrar som är förmyndare.

12 kap. 17 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

13 kap. föräldrabalken 

G33 Samtycke till placering av omyndigs 
tillgångar i aktier eller på annat sätt.

13 kap 6 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G34 Tillstånd till uttag av omyndigs spärrade 
bankmedel.

FB 13 kap 8 § Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G35 Beslut att överförmyndarkontroll ska 
upphöra.

FB 13 kap. 9 § 1 st Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G36 Beslut om lättnader i 
överförmyndarkontrollen.

FB 13 kap. 9 § 3 st Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd



G37 Samtycke till föräldrarna att ta hand om 
uppräknade frågor kring fast egendom 
m.m.

13 kap. 10 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G38 Samtycke för föräldrar att använda den 
omyndiges inkomster till understöd åt 
anhöriga.

13 kap 11 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G39 Samtycke att föräldrar för den omyndiges 
räkning får ta upp lån eller företa någon 
annan rättshandling som innebär att den 
omyndige sätts i skuld, ingå 
borgensförbindelse eller ställa den 
omyndiges egendom som säkerhet för den 
omyndiges eller någon annan förbindelse.

13 kap. 12 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G40 Tillstånd för den omyndige att själv driva 
rörelse. Tillstånd för föräldrarna att för 
den omyndiges räkning driva rörelse.

13 kap. 13 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G41 Beslut om befrielse för föräldrarna att 
lämna årsräkning eller sluträkning.

Beslut att sådana räkningar får lämnas i 
förenklad form. 

13 kap. 16 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd



G42 Bestämmande av ny tid för avlämnande av 
förteckning, årsräkning eller sluträkning.

13 kap. 17 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G43 Föreläggande för föräldrarna att i 
årsräkning eller på annat sätt redogöra för 
sin förvaltning.

13 kap. 18 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G44 1p. Beslut om att 13 kap. 3-7 § ska 
tillämpas även i annat fall än som följer av 
2 § i samma kap.

2p. Begränsning av möjligheten att ta ut 
pengar på bank.

3p. Beslut att värdehandlingar ska 
förvaras och förvaltas av ett 
värdepappersinstitut eller ett 
motsvarande utländskt institut.

4p. Begränsa föräldrars möjlighet att 
förfoga över rättigheter som registreras 
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring 
av finansiella instrument. 

5p. Beslut att den som ska betala pengar 
till en omyndig ska sätta in dessa hos bank. 

13 kap. 19 § 1 st. FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd



G45 Godkänna avtal som föräldrar träffat med 
ett värdepappersinstitut.

13 kap. 19 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G46 Bestämma tid och plats för granskning av 
föräldrarnas förvaltning.

13 kap. 21 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

14 kap. föräldrabalken 

G47 Samtycke till placering av den enskildes 
tillgångar i aktier eller på något annat sätt.

14 kap. 6 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G48 Tillstånd för god man eller förvaltare att ta 
ut pengar från spärrat konto.

14 kap. 8 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G50 Beslut om undantag från bestämmelserna i 
14:4-8.

14 kap. 10 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G51 Samtycke till en förordnad förmyndare, 
god man eller förvaltare att ta hand om 
uppräknade frågor kring fast egendom 
m.m.

14 kap. 11 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd



G52 Samtycke till understöd åt anhöriga eller 
andra som står den enskilde nära. 

14 kap. 12 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G53 Samtycke till upptagande av lån eller att 
ingå annan skuldförbindelse, ingå 
borgensförbindelse eller att ställa den 
enskildes egendom som säkerhet för den 
enskildes eller någon annans förbindelse.

14 kap. 13 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G54 Samtycke till att den enskilde driver 
rörelse. 

Samtycke till att gode mannen eller 
förvaltaren driver rörelse för den 
enskildes räkning.

14 kap. 14 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G55 Beslut om att förordnad förmyndare, god 
man eller förvaltare i särskild ordning 
skall redogöra för den del av den enskildes 
tillgångar och skulder som inte omfattas 
av ställföreträdarens förvaltning.

14 kap. 16 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G56 Befrielse för ställföreträdaren från 
skyldigheten att lämna årsräkning eller 
sluträkning.  Beslut om att sådana 
räkningar får lämnas i förenklad form.

14 kap. 19 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd



G57 Bestämmande av ny tid för inlämning av 
förteckning, årsräkning eller sluträkning.

14 kap. 20 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G58 1p. Begränsa möjligheten att ta ut pengar 
på bank. 

2p. Bestämma att värdehandlingar ska 
förvaras och

förvaltas av ett värdepappersinstitut eller 
ett motsvarande utländskt institut. 

3p. Meddela den som ska betala pengar till 
den enskilde att pengarna ska sättas in hos 
bank.

4p. Begränsa ställföreträdarens 
möjligheter att förfoga över rättigheter 
som regleras i  lagen (1998:1479) om 
kontoföring av finansiella instrument.

14 kap. 21 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G59 Godkänna avtal som ställföreträdaren 
träffat med värdepappersinstitut.

14 kap. 21 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G60 Bestämmande av tid och plats för 
granskning av 

14 kap. 23 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd



förordnad förmyndares, god mans eller 
förvaltares förvaltning.

G61 Befrielse för ställföreträdares dödsbo från 
skyldigheten att inkomma med års- eller 
sluträkning. Beslut om att sådana 
räkningar får lämnas i förenklad form.

14 kap. 24 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G62 Beslut om arvode till dödsboet efter 
förordnade 

förmyndare, gode män eller förvaltare.

14 kap. 25 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

15 kap. föräldrabalken 

G63 Bestämmande av särskild tid för 
avgivande av redogörelse för hinder mot 
skifte av dödsbo.

15 kap. 3 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G64 Samtycke till rättshandling vid 
dödsboförvaltning.

15 kap. 4 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G65 Samtycke till egendomens fördelning vid 
bodelning eller skifte.

15 kap. 5 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd



G66 Samtycke till överlåtelse av den enskildes 
andel i dödsbo.

15 kap. 5 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G67 Samtycke till arvsavstående enligt 3 kap. 9 
§ ÄB. 

15 kap. 6 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G68 Samtycke till avtal om sammanlevnad i 
oskiftat dödsbo.

15 kap. 7 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G69 Bestämmande om ny tid för avgivande av 
årsuppgift.

15 kap. 8 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

16 kap. föräldrabalken

G70 Granska förmyndares, gode mäns och 
förvaltares verksamhet.

16 kap. 3 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G71 Överförmyndaren eller den som 
överförmyndaren utser har rätt att gå 
igenom förmyndares, gode mäns och 
förvaltares räkenskaper och anteckningar 
samt de värdehandlingar som 

16 kap. 3 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd



ställföreträdaren förvarar. Bestämmande 
av tid och plats där ställföreträdaren ska 
hålla handlingar tillgängliga.

G72 Att på förteckningar, årsräkningar, 
sluträkningar och redogörelser för hinder 
mot skifte samt årsuppgifter göra 
anteckningar om verkställd granskning.

16 kap. 4 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G73 Bestämmande av tid för yttrande över 
granskningsanmärkning

16 kap. 5 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G74 Beslut om granskningsanmärkning. 

Att pröva om beslut enligt några 
bestämmelser i 13 eller 14kap. behöver 
meddelas eller om ställföreträdaren bör 
entledigas eller någon annan åtgärd 
vidtagas.

16 kap. 9 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G75 Inhämtande av yttrande från den 
omyndige, om han eller hon har fyllt 16 år, 
eller den som har god man eller förvaltare 
samt den enskildes make eller sambo och 
närmaste släktingar ifråga om en 
förvaltningsåtgärd av större vikt.

16 kap. 9 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd



G76 Återkallande av samtycke till beslut som 
fattats enligt delegation.

16 kap. 9 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G77 Inhämtande av uppgifter från 
socialnämnder och andra myndigheter.

16 kap. 10 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G78 Inhämtande av uppgifter från bank, 
kreditmarknadsföretag, 
värdepappersbolag m.fl

16 kap. 10 a § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G79 Förelägga en förmyndare, god man eller 
förvaltare vid vite att fullgöra sina 
skyldigheter enligt 3 § 2 st eller 8 § 3 st i 
detta kapitel eller enligt 12 kap. 13 §, 13 
kap. 3, 14, 15 eller 18-21 §, 14 kap. 1, 2, 15, 
16, 18 eller 21- 23 § eller 15 kap. 3 eller 8 
§. 

16 kap. 13 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

G80 Samtycke, tillstånd eller förordnande i 
andra fall, än de i delegeringsordningen 
upptagna, där samtycket, tillståndet eller 
förordnandet framstår som självklart och 
tveksamhet ej kan råda om att 
huvudmannen ej missgynnas eller skadas 
på grund av beslutet.

Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd 



H. Förmynderskapsförordningen

H1 Ansökan hos rätten om anordnande eller 
upphörande av godmanskap eller 
förvaltarskap. 

Granskning och omprövning av 
förvaltarskap.

5 § Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

H2 Överflyttning av förmynderskap, 
godmanskap eller förvaltarskap.

6 § Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

H3 Yttrande på begäran av rätten. 7 § Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn

I1 Beslut om att förordna god man. 2 § Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd



I2 Självmant ta upp frågan om förordnande 
av god man.

3 § Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

I3 Beslut om upphörande av godmanskap. 5 § Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

I4 Beslut om entledigande av god man 6 § Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd 

I5 Beslut om entledigande av god man då 
föräldrarna eller någon annan vuxen anses 
ha trätt i föräldrarnas ställe. Samt ge 
barnet tillfälle att yttra sig.

7 § Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

I6 Ge barnet rätt att yttra sig innan 
entledigande av god man.

7 § 2 st Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

I7 Tillfälle att yttra sig innan god man 
förordnas eller entledigas.

9 § Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd



I8 Underrätta socialnämnden om beviljat 
uppehållstillstånd

10 § Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

J. Förordning om belastningsregister (1999:1134)

J1 Begära uppgifter ur belastningsregistret 
om brott som lett till någon annan påföljd 
än penningböter.

11 § p. 14 Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

K. Patientsäkerhetslagen (2010:659)

K1 Begära läkarintyg/läkarutlåtande. 6 kap. 9 § Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd



L. Lagen (2017:310) om framtidsfullmakter

L1 Yttrande till rätten om ansökan om 
framtidsfullmakt

13 § 2 st Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

L2 Förordna god man i det fall 
fullmaktshavaren inte har rätt att företräda 
fullmaktsgivaren

17 § 2 st Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

L3 Begära in redovisning samt övriga 
upplysningar om fullmaktsförhållandet 

25 § Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

L4 Beslut om att framtidsfullmakt helt eller 
delvis inte längre får brukas av 
fullmaktshavaren.

26 § Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

M. Lag (1935:46) om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, Finland, Island eller 
Norge

M1 Tillsyn över gode mannens uppdrag och 
beslut i anledning därav.

2 § Överförmyndarhan
dläggare och 

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd



teamledare var för 
sig



Vision

Program

Policy

Regler

Handlingsplan

Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

Reglemente
för Sydnärke överförmyndarnämnd
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Sydnärke överförmyndarnämnds uppgifter 

1 § Allmänt

Kumla, Lekeberg, Askersund, Hallsberg och Laxå kommuner har i avtal kommit 
överens om att från och med 1 januari 2019 inrätta en gemensam nämnd, kallad 
Sydnärke överförmyndarnämnd, för samverkan inom överförmyndarområdet. 

Detta reglemente är antaget av kommunfullmäktige i Kumla, Lekeberg, 
Askersund, Hallsberg och Laxå kommun och gäller från och med 1 januari 2019. 

Antaget av Kommunfullmäktige i Askersunds kommun (KF 2018-xx-xx, §)
Antaget av Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun (KF 2018-xx-xx, §)
Antaget av Kommunfullmäktige i Laxå kommun (KF 2018-xx-xx, §)
Antaget av Kommunfullmäktige i Lekebergs kommun (KF 2018-xx-xx, §)
Antaget av Kommunfullmäktige i Kumla kommun (KF 2018-xx-xx, §)

Kumla kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i 
värdkommunens organisation. Nämndens verksamhet bedrivs genom 
överförmyndarkansliet i Kumla kommun. 

Utöver vad som gäller om nämnder och gemensamma nämnder enligt 6 kap. och 
9 kap. 19-36 §§ kommunallagen (2017:725), KL, samt om överförmyndarnämnd 
enligt 19 kap. föräldrabalken (1949:381), FB, ska mellan kommunerna tecknad 
överenskommelse och detta reglemente gälla för den gemensamma nämnden.

2 § Uppgifter m.m. 

Sydnärke Överförmyndarnämnd fullgör de samverkande kommunernas 
uppgifter enligt nedan angivna lagar jämte föreskrifter rörande 
verksamhetsområdet i andra författningar. 

1. Föräldrabalken (1949:381), FB, i de delar som avser 
överförmyndarverksamheten 
2. Förmynderskapsförordningen (1995:379) 
3. Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de mål och riktlinjer som de ingående 
kommunernas fullmäktige bestämt.

Nämnden skall vid behov samråda med kommunerna samt med andra 
myndigheter.

Sydnärke Överförmyndarnämnd får väcka ärende hos fullmäktige i respektive 
kommun. 

Nämnden ska inom sitt förvaltningsområde avge de yttranden och lämna de 
upplysningar som kan begäras av fullmäktige, kommunstyrelsen och de 
samverkande kommunernas övriga nämnder. 



Nämnden får begära yttranden och upplysningar från övriga nämnder om det 
behövs för att nämnden ska kunna utföra sina uppgifter. 

Sydnärke Överförmyndarnämnd har det övergripande ansvaret för strategiska, 
operativa och verkställande frågor inom sitt uppdragsområde. 

Sydnärke överförmyndarnämnd ansvarar även för att

1. rekrytera ställföreträdare,
2. verka för en rättssäker hantering och handläggning inom verksamheten, 
3. fastställa och följa upp framtagen internkontrollplan, 
4. informera allmänheten om den egna verksamheten,
5. verka för förenkling av regler inom nämndens ansvarsområde,
6. verka för att samråd sker med de som nyttjar nämndens tjänster,
7. inom sitt verksamhetsområde eftersträva samverkan med andra 

kommuner, regionen, andra offentliga organ samt föreningar och 
organisationer,

8. vid fullgörandet av sina uppgifter samverka med kommunstyrelsen och 
övriga nämnder genom att exempelvis ställa personal till förfogande för 
deltagande i projektgrupper och utredningar, 

9. delta i arbetet med frågor om tillgänglighet,
10. bevaka och ansöka om statsbidrag inom nämndens ansvarsområde,
11. äga och utveckla nämndens IT-system,
12. för kommunens räkning sluta upphandlingsavtal inom nämndens 

ansvarsområde,
13. följa samhällsutvecklingen och ta de initiativ och vidta de åtgärder som 

krävs inom sitt uppdragsområde

3 § Delegering från kommunfullmäktige 

Sydnärke Överförmyndarnämnd får inom sitt verksamhetsområde och utan 
kommunfullmäktige i de samverkande kommunernas särskilda godkännande, 
under förutsättning  att ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av 
större vikt

1. själv eller genom ombud föra nämndens talan i alla mål och ärenden som 
faller inom nämndens verksamhetsområde, med rätt att å 
samverkanskommunernas vägnar träffa överenskommelse om betalning, 
ingå förlikning, och sluta annat ekonomiskt avtal.

2. lämna yttranden i offentliga utredningar, promemorior, lagförslag och 
motsvarande i de fall frågan endast berör nämndens verksamhetsområde 
och inte bedöms vara av strategisk betydelse för samverkanskommun av 
dess kommunstyrelse. 

4 § Personalansvar

Kommunstyrelsen i värdkommunen är anställningsmyndighet för 
överförmyndarkansliets personal.



5 § Krisledning och höjd beredskap 

Nämnden ska ingå i respektive kommuns krisorganisation utifrån respektive 
kommuns behov. 

6 § Personuppgiftsansvar

Sydnärke överförmyndarnämnd är personuppgiftsansvarig för de behandlingar 
av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.

Kommunstyrelsen i Kumla kommun är personuppgiftsbiträde för behandling av 
personuppgifter inom personaladministrativ verksamhet, IT-stöd, 
ekonomihantering och nämndshantering och behandlar personuppgifter för 
Sydnärke överförmyndarnämnds räkning i dessa avseenden. Sydnärke 
lönenämnd är personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter inom 
löneadministrativ verksamhet och behandlar personuppgifter för Sydnärke 
Överförmyndarnämnd i detta avseende. Av bilaga till detta reglemente framgår 
för vilka personuppgiftsbehandlingar kommunstyrelsen respektive Sydnärke 
lönenämnd är personuppgiftsbiträde.

7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

Sydnärke Överförmyndarnämnd ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige i 
samverkanskommunerna hur den fullgjort de uppdrag som fullmäktige lämnat 
till dem. Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till dem fullgjorts. Rapporteringen ska även omfatta hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.
 
Redovisning enligt första stycket ska ske enligt riktlinjer som fastställts av 
fullmäktige i värdkommunen. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen i de 
samverkande kommunerna som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
 
Nämnden ska också fullgöra den rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt 
speciallag. 

Fullmäktige i respektive samverkanskommun har rätt att få upplysningar från 
nämnden. Ordföranden och vice ordföranden i nämnden samt de anställda i 
överförmyndarkansliet är skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäktiges 
sammanträden, om det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess. 

Den gemensamma nämnden svarar också för att, på eget initiativ, informera 
kommunstyrelsen i respektive kommun om principiella händelser eller andra 
händelser av större vikt för nämnden eller någon av dess medlemmar. 



8 § Information och samråd 

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska 
i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de 
behöver i sin verksamhet. Rätten till information omfattar inte uppgift för vilken 
sekretess råder.
 
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samråd.

Arbetsformer 

9 § Sammansättning och val 

Sydnärke Överförmyndarnämnd ska ha fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare 
som utses av respektive kommunfullmäktige enligt följande: 

Ledamöter Ersättare

Kumla 1 st. 1 st. 
Askersund 1 st. 1 st.
Lekeberg 1 st. 1 st.
Laxå 1 st. 1 st.
Hallsberg 1 st. 1 st.

Nämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. Dessa väljs av fullmäktige 
i Kumla kommun för hela mandatperioden. 

Posten som ordförande ska rotera mellan kommunerna i följande ordning: 
Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg, om inte kommunerna är 
överens om annat. 

På samma sätt ska vice ordförande rotera i ordningen: Hallsberg, Kumla, Laxå, 
Lekeberg och Askersund.  

Mandatperioden ska vara fyra (4) år räknat från den 1 januari året efter det år 
allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet.

10 § Tidpunkt för sammanträden 

Sydnärke överförmyndarnämnd sammanträder på dag och tid som nämnden 
bestämmer.

Nämnden sammanträder i Kumla kommun om inte nämnden själv bestämmer 
annat.

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 



sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det 
eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om det inte finns hinder, samråda med vice ordföranden om 
tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dag eller tid för sammanträde. Om det inte finns hinder ska samråd ske 
med vice ordförande.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dag eller tid 
ändras, ska ordföranden se till att ledamöter och ersättare snarast underrättas 
om beslutet. 

11 § Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas ledamöter och ersättare senast tre dagar före 
sammanträdesdagen. I det fall ordföranden beslutar att ytterligare ärenden ska 
behandlas efter att kallelsen fastställts ska ledamöter och ersättare meddelas 
detta snarast. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

12 § Offentliga sammanträden 

Sydnärke Överförmyndarnämnd får besluta att nämndens sammanträde ska vara 
offentligt med de undantag som anges i kommunallagen.

13 § Sammanträde på distans

Sydnärke Överförmyndarnämnd får om särskilda skäl föreligger sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller 
ljud.



Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar i förväg anmäla detta 
till överförmyndarkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Sydnärke Överförmyndarnämnd får bestämma vad som närmare ska gälla om 
deltagande på distans.

14 § Närvarorätt 

Sydnärke Överförmyndarnämnd får medge förtroendevald som inte är ledamot 
eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde för att lämna 
upplysningar. 

Närvarorätten enligt första stycket gäller inte ärenden som rör 
myndighetsutövning mot någon enskild. 

Nämnden får utöver detta bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden.

När Sydnärke Överförmyndarnämnd har fått i uppdrag att besvara ett 
medborgarförslag har förslagsställaren/förslagsställarna rätt att närvara när 
nämnden behandlar förslaget. 

15 § Presidium 

Sydnärke Överförmyndarnämnds presidium ska bestå av ordföranden och vice 
ordföranden. Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera 
och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

16 § Ordföranden 

Det åligger ordföranden att

- leda Sydnärke Överförmyndarnämnds arbete och sammanträden,

- kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,

- kalla ersättare,

- att inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i 
nämnden vid behov är utredda,

- se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden.

17 § Ersättare för ordföranden och vice ordförandena 

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 
eller del av sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit 



ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid 
fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet på grund av sjukdom 
eller annan anledning inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid. 
Ersättaren fullgör samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

18 § Förhinder 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska snarast anmäla detta till Sydnärke överförmyndarnämnds 
sekreterare eller någon annan anställd vid överförmyndarkansliet. Kansliet ska 
underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.

19 § Ersättares tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. I första hand ska ersättare kallas in 
från den kommun vars ledamot är förhindrad att delta. I övrigt gäller att den 
ersättare ska kallas in som inte redan kallats in. 

En ledamot som kommer under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättare har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte 
tjänstgör.

20 § Jäv, avbruten tjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats.

21 § Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före 
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 
gäller vid omedelbar justering.

22 § Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Sydnärke överförmyndarnämnd kan besluta att en paragraf i protokollet ska 
justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och 
justeras av ordföranden och en ledamot. 



Nämndens protokoll ska anslås på var och en av de samverkande kommunernas 
anslagstavlor. 

23 § Delgivning 

Delgivning med Sydnärke överförmyndarnämnd sker med ordföranden, 
förvaltningschefen, eller annan anställd som nämnden beslutar.

24 § Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och 
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer 
nämnden vem som skall underteckna handlingar.

25 § Arkiv

Sydnärke Överförmyndarnämnd är arkivansvarig inom sitt verksamhetsområde.



Bilaga – Personuppgiftsbiträden 

Kommunstyrelsen 

Personaladministration

Ändamål Personaladministrativa ändamål, såsom 
rekryteringsprocess, anställning och upphörande av 
anställning, systematiskt arbetsmiljöarbete, 
löneöversyn, rehabilitering samt 
kompetensutveckling.

Kategorier av 
registrerade

Anställda

Kategorier av 
personuppgifter

I huvudsak namn, adress, telefonnummer, e-
postadress, personnummer, anställningsuppgifter, 
löneuppgifter, befattning, eventuell facktillhörighet, 
anhöriguppgifter, omdömen,

Tekniska och 
organisatoriska 
säkerhetsåtgärder

Behörighetsstyrning i de system som används, låsta 
arkiv med fysiska personakter

Gallring Personuppgifter och handlingar gallras eller bevaras 
i enlighet med kommunstyrelsens 
dokumenthanteringsplan. 

IT-stöd 

Ändamål Identitetshantering och infrastrukturleverans

Kategorier av 
registrerade

Anställda och förtroendevalda

Kategorier av 
personuppgifter

IP-adress och användarnamn samt 
användningsmönster. 

Anställda: Personnummer, namn, användarnamn, 
adress, e-post, placering i organisationen, senaste 
inloggning, tillgång till postlådor, 
behörighetsgrupper, befattning/titel, startdatum för 
nuvarande anställning. 

Förtroendevalda: personnummer, namn, 
säkerhetsfrågor, telefonnummer, 
behörighetsgrupper



Tekniska och 
organisatoriska 
säkerhetsåtgärder

Automatisk gallring, spårbara förändringar. 

Standardloggar sparas, eventloggar från servern

Gallring Personuppgifter och handlingar gallras eller bevaras 
i enlighet med kommunstyrelsens 
dokumenthanteringsplan. 

Ekonomihantering

Ändamål Föra kund- och leverantörsregister, administrera 
användare i ekonomisystemet, attestförteckning och 
delegationsbeslut. Fakturering och ta emot fakturor. 
Analysera och budgetera personalkostnader. 
Utbetalning till privat kontonummer m.m. 

Kategorier av 
registrerade

Anställda och förtroendevalda, företag, allmänhet 

Kategorier av 
personuppgifter

Personuppgifter som förekommer är namn, 
förvaltning, användar-id, kostnadsställe, referenskod, 
personnummer, adress, anställningsgrad, 
sjukfrånvaro, semesterlön, fakturanummer, 
kundnummer, 

Tekniska och 
organisatoriska 
säkerhetsåtgärder

Behörighetsstyrning. I vissa fall förvaras handlingar i 
pärm på låst kontorsrum. 

Gallring Personuppgifter och handlingar gallras eller bevaras 
i enlighet med kommunstyrelsens 
dokumenthanteringsplan. 

Nämndshantering

Ändamål Att genomföra nämndsammanträden

Kategorier av 
registrerade

Anställda, förtroendevalda, ställföreträdare, 
huvudmän

Kategorier av 
personuppgifter

Anställda: Namn, e-postadress, telefonnummer, 
befattning. 

Förtroendevalda: namn, e-postadress, 
partitillhörighet. 

Huvudmän: namn, personnummer, adress, uppgifter 
om personliga förhållanden (social utredning, 
läkarintyg), namn och tjänsteställe för läkare som 
skrivit läkarintyg, förekomst 



Ställföreträdare: namn, personnummer, adress, 
uppgifter om förekomst i belastningsregistret, 
Kronofogdemyndighetens register och 
socialregistret. 

Tekniska och 
organisatoriska 
säkerhetsåtgärder

Behörighetsstyrning

Gallring Personuppgifter och handlingar gallras eller bevaras 
i enlighet med kommunstyrelsens 
dokumenthanteringsplan. 

Sydnärke lönenämnd 

Sydnärke lönenämnd ingår i Kumla kommuns organisation och är 
personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter inom löneadministrativ 
verksamhet. 

Ändamål Löneutbetalning och pensionsberäkning

Kategorier av 
registrerade

Anställda, förtroendevalda, ställföreträdare 

Kategorier av 
personuppgifter

Anställda: Namn, personnummer, adressuppgifter, 
telefonnummer, närmast anhörig/barn, skattetabell, 
löneavdrag, pensionsuppgifter, anställningsuppgifter, 
anställningstid, uppgifter om arbetstid och flextid, 
arbetsplats, löneuppgifter, uppgifter om 
datumperioder och andel för frånvaro, lönetillägg

Förtroendevalda: Namn, personnummer, 
adressuppgifter, telefonnummer, arvodesuppgifter

Ställföreträdare: namn, personnummer, adress, 
arvode, datumperiod som arvodet gäller för

Tekniska och 
organisatoriska 
säkerhetsåtgärder

Behörighetsstyrning

Gallring Personuppgifter och handlingar gallras eller bevaras 
i enlighet med lönenämndens 
dokumenthanteringsplan. 



Överenskommelse 1(6)

2018-03-06

Överenskommelse om gemensam överförmyndarnämnd

Bakgrund
Askersunds kommun (org.nr. 21200-1983), Hallsbergs kommun (org.nr. 212000-
1926), Laxå kommun (org.nr. 212000-1918), Lekebergs kommun (org.nr. 
212000-2981) och Kumla kommun (org.nr. 212000-1975) har kommit överens 
om att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd, kallad Sydnärke 
överförmyndarnämnd, från och med 1 januari 2019. 
 
Detta avtal reglerar den gemensamma nämndens uppgifter och ersätter tidigare 
avtal om samverkan (Samarbetsavtal om gemensam organisation för 
överförmyndarnas verksamhet). 

Kumla kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden. 

1 § Uppgifter 
Sydnärke överförmyndarnämnd ska från och med 1 januari 2019 fullgöra de 
uppgifter som framgår av 16 och 19 kap. föräldrabalken (1949:381), FB, eller i 
annan författning som hänvisas till i nämnda bestämmelser, och som ankommer 
på överförmyndare eller överförmyndarnämnd. 

Utöver vad som följer av lag eller annan författning ska den gemensamma 
nämnden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med nämndens reglemente, 
denna överenskommelse och de mål och riktlinjer för verksamheten som 
kommunfullmäktige i värdkommunen har bestämt. 

Överförmyndarkansliet ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens 
beslut samt planerar och administrerar nämndens verksamhet. 

2 § Nämndens sammansättning 
Vad gäller nämndens formalia och arbetsformer anges detta i reglemente för den 
gemensamma nämnden. 

3 § Revision
Enligt 9 kap. 34 § kommunallagen (2017:725), KL, ska nämnden granskas av 
revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna. 

Frågan om ansvarsfrihet ska prövas av kommunfullmäktige i var och en av de 
samverkande kommunerna.

Revisorerna i respektive kommun kan bestämma att revisionen kan ingå i en 
samlad revision hos de samverkande kommunerna men kan också ske särskilt. 
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4 § Personal och bemanning 
Kumla kommun är anställningsmyndighet för personalen i 
överförmyndarkansliet och personalen har sitt arbetsställe i 
kommunledningsförvaltningen, Kumla kommun. 

Anställningsförfarandet ska utföras i samråd mellan de samverkande 
kommunerna. 

Överförmyndarkansliet ska bemannas med 6,0 heltidstjänster, varav en tjänst 
också är teamledare. 

Förvaltningschef för överförmyndarkansliet är den administrativa chefen i Kumla 
kommun. 

Kumla kommun ansvarar för att tillhandahålla en nämndsekreterare och denne 
ingår inte i överförmyndarkansliets bemanning. 

5 § Expeditionstider
Överförmyndarkansliet har telefontid varje vardag kl. 10-12. Besökare tas emot i 
stadshuset i Kumla under kontorstid. 

Vid behov ska bokade besök tas emot i respektive samverkanskommun.  

6 § Akter 
Akter förvaras av värdkommunen i för ändamålet lämpliga aktskåp. 
Värdkommunen ska bevara handlingarna i enlighet med nämndens 
dokumenthanteringsplan.  

Datasystem och register som förs av överförmyndarkansliet ska ständigt 
ajourhållas. 

Värdkommunen svarar för att akterna och registren, både fysiska och digitala, 
hålls ordnade och strukturerade på så sätt att de utan omfattande åtgärder kan 
återbördas till respektive samverkanskommun vid t.ex. samverkansavtalets 
upphörande.

7 § Arkiv
Värdkommunen är arkivansvarig för alla handlingar och dokument som 
framställs från och med 1 januari 2019 i den gemensamma nämndens 
verksamhet. 

8 § Budget
Budget för Sydnärke överförmyndarnämnd upprättas och fastställs av Kumla 
kommun i enlighet med 9 kap. 26 § KL. 

Innan budgeten upprättas och fastställs ska Kumla kommun samråda med de 
övriga samverkande kommunerna. Askersund, Laxå, Lekeberg och Hallsberg 
kommuner ska i sina respektive budgetar ta upp en post för den gemensamma 
nämnden. 

Förslag till budget ska tillställas samverkanskommunerna senast 1 maj varje år. 
Samråd kring budgeten ska ske senast 30 september varje år. 
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9 § Underlag för kostnadsfördelning
Kumla kommun upplåter erforderliga lokaler och utrustning samt svarar för 
erforderliga investeringar avseende lös egendom. 

I underlag för budget ska de kostnader/investeringar tas upp som ska fördelas 
mellan de samverkande kommunerna. Detta är följande kostnader

 Lön och personalomkostnader
 Personaladministration, inklusive kostnader för nämndadministration
 Ekonomiadministration
 IT (exklusive kostnader för läsplattor)
 Telefoni
 Företagshälsovård
 Ansvarsförsäkring
 Lokaler/hyra
 Resor
 Litteratur
 Kompetensutveckling

Förtroendevalda i den gemensamma nämnden får ersättning av den kommun 
som valt dem. Den kommun som valt ledamoten bestämmer vilken ersättning 
som ska utgå för uppdraget. Varje kommun förser sina ledamöter och ersättare 
med läsplattor. 

Arvoden och ersättningar till ställföreträdare betalas ut av Sydnärke lönenämnd 
och ersätts av respektive kommun. 

10 § Kostnadsfördelning
Kostnaderna för den gemensamma nämnden ska fördelas mellan 
samarbetskommunerna baserat på en fördelningsnyckel som bygger på antalet 
huvudmän (inkluderat förmynderskap och ensamkommande barn). 
Fördelningsnyckeln justeras årligen inför nästkommande års budget. 

Anser någon av samarbetskommunerna att fördelningsnyckeln enligt ovan är 
oskälig äger vederbörande kommun uppta förhandlingar med de övriga 
kommunerna i denna fråga (se 17 §). 

Träffas överenskommelse om annan fördelning av organisationens kostnader 
efter det att part begärt förhandlingar i frågan, anses avtalet inte uppsagt utan 
löper vidare med tidigare eller ny överenskommen fördelning. Kan 
överenskommelse inte träffas gäller vad som stadgas i 20 §.

11 § Ersättning 
Ersättning ska av de övriga samverkande kommunerna betalas till 
värdkommunen halvårsvis i förskott. 

Verksamhetens kostnader ska slutregleras före februari månads utgång året efter 
verksamhetsåret.  

12 § Ekonomisk redovisning och överskott
Värdkommunen ska årligen till de övriga samverkanskommunerna senast före 
februari månads utgång redovisa föregående års räkenskaper. 
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Vid överskott överförs detta till kommande år. Vid underskott fördelas 
kostnaderna enligt vad som anges i detta avtal avseende kostnadsfördelning 
enligt 10 §. 

Om över- eller underskott uppstår och någon samverkanskommun anser att 
över- eller underskottet är orimligt stort ska vad som stadgas i 17 § om 
utvärdering och omförhandling. 

13 § Försäkring
Den kommun som innehar äganderätten till fastigheter och fasta inventarier ska 
hålla dem försäkrade i enlighet med vad som är standard för liknande 
verksamheter. Nämnden ska se till att försäkring finns för den egendom som 
tillhör nämnden. 

14 § Utökning av verksamhetens omfattning
Utökning av omfattningen (1 §) enligt detta avtal ska ske efter samråd och 
godkännande av samverkanskommunerna. 

15 § Utökning av samverkanskommuner
Om utökning med samverkanskommuner aktualiseras ska samtliga befintliga 
samverkanskommuner sammankallas. Det är samverkanskommunerna, som 
efter samråd och i samförstånd, har att besluta om utökning av antalet 
samverkanskommuner ska göras eller inte samt villkor för en utökning. 

16 § Rekrytering och utredning av ställföreträdare
Ledamöterna i respektive samverkanskommun har bäst personkännedom om sin 
egen kommun, och ansvarar för rekrytering av nya ställföreträdare. 

Överförmyndarkansliet gör därefter en utredning av den föreslagna 
ställföreträdaren i syfte att se om denne är lämplig för uppdraget.

17 § Utvärdering och omförhandling
Avtalet ska utvärderas årligen. Vid utvärderingen ska särskilt beaktas att 
verksamheten bedrivs med hög kvalitet och rättssäkerhet. Verksamheten ska 
också bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt. Det är 
samverkanskommunernas gemensamma ansvar att säkerställa att årlig 
utvärdering sker. 

Administrativa chefer och förvaltningschefen för överförmyndarkansliet ska 
sammanträda två gånger per år (vår och höst) för att utvärdera verksamheten 
och avtalet. Förvaltningschefen är sammankallande. 

Om en samverkanskommun anser att avtalet behöver omförhandlas i någon del 
ska detta framföras skriftligen till överförmyndarkansliet. Omförhandling eller 
ändringar i avtalet kan endast göras om samtliga samverkanskommuner är 
överens om det. 

Om samverkanskommunerna efter omförhandling inte kan enas om ändringar 
eller tillägg till avtalet, gäller avtalet med oförändrade villkor till dess att avtalet 
upphör för samverkanskommun enligt vad som sägs i bestämmelsen om 
uppsägning (22 §).  

18 § Tillägg och ändringar
Tillägg och ändringar av detta avtal ska vara skriftliga för att vara gällande. 
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19 § Överlåtelse av avtal
Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt medgivande från samtliga 
samverkanskommuner. 

20 § Tvist
Tvist ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om detta inte 
är möjligt ska tvist prövas av allmän domstol. 

21 § Force majeure
Part är befriad från att fullgöra skyldighet enligt detta avtal endast om utförande 
hindras eller oskäligt betungas på grund av händelser utanför partens kontroll 
samt att dessa händelser inte kunnat förutses. Sådan befrielsegrund kan utgöras 
av exempelvis naturkatastrof, krigsutbrott eller strejker bortom partens kontroll. 

Befrielsegrund får inte åberopas utan att parten kan visa att alla skäliga åtgärder 
för att undanröja eller begränsa hindrets verkan vidtagits och att part efter att 
hindret undanröjts försökt fullgöra sitt åtagande. 

22 § Avtalstid och uppsägning
Detta avtal gäller från och med 1 januari 2019 till och med 31 december 2022 
(sammanfaller med förtroendevaldas mandatperiod). Om samarbetsavtalet inte 
sägs upp av samverkanskommun senast 18 månader före avtalstidens utgång 
förlängs avtalet med fyra år för varje gång med 18 månaders uppsägning. 

Uppsägning av avtalet gäller endast för den samverkanskommun som säger upp 
avtalet. För övriga fortsätter avtalet att gälla såvida omständigheterna inte är 
sådana att samverkan uppenbarligen inte kan fortsätta. 

Uppsägningstiden om 18 månader ska ses mot bakgrund av att värdkommunen 
ska få rimlig tid för anpassning av sina personalresurser. 

23 § Samverkans upphörande
I det fall den gemensamma nämnden upphör fördelas tillgångar och 
avvecklingskostnader på samma sätt som kostnaderna för 
överförmyndarkansliets verksamhet enligt 10 §. 

Då överförmyndarkansliets personal är anställd av värdkommunen åligger det 
övriga samverkande kommuner att vid avtalets upphörande, om de avser att 
anställa personal för handläggning av överförmyndarärenden, att erbjuda 
handläggare i det gemensamma överförmyndarkansliet anställning. 

Det åvilar den gemensamma nämnden att till respektive kommun överlämna 
personakter och register vid samarbetets upphörande. 

Om en kommun vill avsluta samverkan ska den utträdande kommunen stå för de 
eventuella kostnader som är förenade med att flytta uppgifter från det 
gemensamma verksamhetssystemet till ett eget system.

24 § Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning att erforderliga beslut fattas i samtliga 
samverkande kommuner och besluten har vunnit laga kraft. 

25 § Originalavtal
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Detta avtal har upprättats i fem likalydande exemplar, av vilka parterna tagit 
varsitt.  

För Askersunds kommun DATUM 

___________________________________________ ___________________________________________
Kommunstyrelsens ordförande xx Kommundirektören xx

För Hallsbergs kommun DATUM 

___________________________________________ ___________________________________________
Kommunstyrelsens ordförande xx Kommundirektören xx

För Kumla kommun DATUM 

___________________________________________ ___________________________________________
Kommunstyrelsens ordförande xx Kommundirektören xx  

För Laxå kommun DATUM 

___________________________________________ ___________________________________________
Kommunstyrelsens ordförande xx Kommundirektören xx

För Lekebergs kommun DATUM 

___________________________________________ ___________________________________________
Kommunstyrelsens ordförande xx Kommundirektören xx



Protokoll                           2018-06-18
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 83 - Gemensam överförmyndarnämnd i Sydnärke 
(18KS40)

Ärendebeskrivning
Sedan 2010 bedrivs överförmyndarverksamheten i Askersunds kommun inom ramen för ett 
gemensamt överförmyndarkansli i Sydnärke. Kansliet har haft sin placering i Kumla kommun 
och samarbetet har skett genom avtalssamverkan. På detta sätt har alla deltagande kommuner 
kunnat stärka sin kompetens och minska sårbarheten jämfört med om varje enskild kommun 
skulle sköta dessa uppgifter själv. För att förbättra samarbetet ytterligare föreslås att en 
gemensam överförmyndarnämnd bildas med representanter från varje kommun, något som 
även revisionen påtalat genom förslag i sin granskning. Detta har utretts under våren 2018 och 
nu läggs förslag att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Askersund, 
Lekeberg, Laxå, Hallsberg och Kumla. Det finns flera fördelar med att inrätta en gemensam 
överförmyndarnämnd. Exempelvis bör en gemensam nämnd bidra till en mer enhetlig och 
tydlig handläggning vilket ökar rättssäkerheten. Handläggare och förtroendevalda som fått 
tillfälle att lämna synpunkter under utredningen är övervägande positiva till en gemensam 
nämnd, även om det också uttrycks farhågor från vissa håll. Den samlade bedömningen är 
dock att en gemensam överförmyndarnämnd bör inrättas, se bifogad utredning och tillhörande 
dokumentation.

Beslutsunderlag
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Bilaga 1 - Utdrag ärendehandbok Kumla kommun
Bilaga 3 - Förslag till reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Sydnärke
Bilaga 4 - Förslag till delegeringsordning för gemensam överförmyndarnämnd i Sydnärke
Utredning avseende gemensam överförmyndarnämnd i Sydnärke
Bilaga 5 - Förslag till dokumenthanteringsplan för gemensam överförmyndarnämnd i Sydnärke
Bilaga 2 - Förlag till överenskommelse

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. att under förutsättning fullmäktige i övriga fyra kommuner fattar samma beslut inrätta en 
överförmyndarnämnd med Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekebergs kommuner 
från och med 1 januari 2019,
2. att anta reglemente för Sydnärke överförmyndarnämnd,
3. att godkänna överenskommelse om gemensam överförmyndarnämnd,
4. att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson och kommunchefen Madeleine 
Andersson att underteckna överenskommelsen som gäller från och med 1 januari 2019 och 
ersätter tidigare avtal om samverkan (Samarbetsavtal om gemensam organisation för 
överförmyndarnas verksamhet).
________
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Protokoll                           2018-06-18
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Expedieras till 
Hallsbergs kommun

Laxå kommun

Kumla kommun

Lekebergs kommun

Överförmyndarkansliet

Överförmyndaren

Administrativa chefen
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Protokoll 2018-09-03

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

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §110

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)

Sida 1 av 4



Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-03

Datum för överklagan 2018-09-04 till och med 2018-09-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund

Sida 2 av 4



Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

§110 - Inrättande av en gemensam överförmyndarnämnd i 
Sydnärke (KS 18-549)
Ärendebeskrivning
Sedan 2010 bedrivs överförmyndarverksamheten i Lekebergs kommun inom ramen för ett 
gemensamt överförmyndarkansli i Sydnärke. Kansliet har haft sin placering i Kumla kommun 
och samarbetet har skett genom avtalssamverkan. På detta sätt har alla deltagande kommuner 
kunnat stärka sin kompetens och minska sårbarheten jämfört med om varje enskild kommun 
skulle sköta dessa uppgifter själv. 

För att förbättra samarbetet ytterligare föreslås att en gemensam överförmyndarnämnd bildas 
med representanter från varje kommun, något som även revisionen påtalat genom förslag i sin 
granskning. Detta har utretts under våren 2018 och nu läggs förslag att bilda en gemensam 
överförmyndarnämnd för kommunerna Askersund, Lekeberg, Laxå, Hallsberg och Kumla. 
Det finns flera fördelar med att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd. Exempelvis bör 
en gemensam nämnd bidra till en mer enhetlig och tydlig handläggning vilket ökar 
rättssäkerheten. 

Handläggare och förtroendevalda som fått tillfälle att lämna synpunkter under utredningen är 
övervägande positiva till en gemensam nämnd, även om det också uttrycks farhågor från vissa 
håll. Den samlade bedömningen är att en gemensam överförmyndarnämnd bör inrättas, se 
bifogad utredning och tillhörande
dokumentation

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1.beslutar att, under förutsättning fullmäktige i övriga fyra kommuner fattar samma beslut, 
inrätta en överförmyndarnämnd med Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekebergs 
kommuner från och med 1 januari 2019.

2.antar reglemente för Sydnärke överförmyndarnämnd.

3.godkänner överenskommelse om gemensam överförmyndarnämnd.

4.uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att underteckna 
överenskommelsen som gäller från och med 1 januari 2019 och ersätter tidigare avtal om 
samverkan (Samarbetsavtal om gemensam organisation för överförmyndarnas verksamhet).

Sida 3 av 4



Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Gemensam  överförmyndarnämnd i Sydnärke - (KS 18-549-4)
 Utredning om att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd - (KS 18-549-1.7)
 Förslag delegeringsordning - (KS 18-549-1.3)
 Förslag reglemente - (KS 18-549-1.4)
 Bilaga 2 förslag överenskommelse reviderad 180806 - (61658)
 KF Askersund § 83 Gemensam överförmyndarnämnd i Sydnärke - (KS 18-549-2)

Sida 4 av 4



Protokoll 2018-09-11

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund

Protokollet innehåller paragraferna §136

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)
Britt Åhsling (M)

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)
Kjell Edlund (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Anette Bergdahl 
(S)

Sida 1 av 4



Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-09-11

Datum för överklagan 2018-09-13 till och med 2018-10-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund

Sida 2 av 4



Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

§136 - Inrättande av en gemensam överförmyndarnämnd i 
Sydnärke (KS 18-549)
Ärendebeskrivning
Sedan 2010 bedrivs överförmyndarverksamheten i Lekebergs kommun inom ramen för ett 
gemensamt överförmyndarkansli i Sydnärke. Kansliet har haft sin placering i Kumla kommun 
och samarbetet har skett genom avtalssamverkan. På detta sätt har alla deltagande kommuner 
kunnat stärka sin kompetens och minska sårbarheten jämfört med om varje enskild kommun 
skulle sköta dessa uppgifter själv. 

För att förbättra samarbetet ytterligare föreslås att en gemensam överförmyndarnämnd bildas 
med representanter från varje kommun, något som även revisionen påtalat genom förslag i sin 
granskning. Detta har utretts under våren 2018 och nu läggs förslag att bilda en gemensam 
överförmyndarnämnd för kommunerna Askersund, Lekeberg, Laxå, Hallsberg och Kumla. 
Det finns flera fördelar med att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd. Exempelvis bör 
en gemensam nämnd bidra till en mer enhetlig och tydlig handläggning vilket ökar 
rättssäkerheten. 

Handläggare och förtroendevalda som fått tillfälle att lämna synpunkter under utredningen är 
övervägande positiva till en gemensam nämnd, även om det också uttrycks farhågor från vissa 
håll. Den samlade bedömningen är att en gemensam överförmyndarnämnd bör inrättas, se 
bifogad utredning och tillhörande
dokumentation

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1.beslutar att, under förutsättning fullmäktige i övriga fyra kommuner fattar samma beslut, 
inrätta en överförmyndarnämnd med Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekebergs 
kommuner från och med 1 januari 2019.

2.antar reglemente för Sydnärke överförmyndarnämnd.

3.godkänner överenskommelse om gemensam överförmyndarnämnd.

4.uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att underteckna 
överenskommelsen som gäller från och med 1 januari 2019 och ersätter tidigare avtal om 
samverkan (Samarbetsavtal om gemensam organisation för överförmyndarnas verksamhet).
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Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Gemensam  överförmyndarnämnd i Sydnärke - (KS 18-549-4)
 Utredning om att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd - (KS 18-549-1.7)
 Förslag delegeringsordning - (KS 18-549-1.3)
 Förslag reglemente - (KS 18-549-1.4)
 Bilaga 2 förslag överenskommelse reviderad 180806 - (61658)
 KF Askersund § 83 Gemensam överförmyndarnämnd i Sydnärke - (KS 18-549-2)
 §110 KSAU Inrättande av en gemensam överförmyndarnämnd i Sydnärke - (KS 18-549-5)
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Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019

§60

KS 18-695

   



Tjänsteskrivelse 2018-08-27 1 (2)

Dnr: KS 18-695

   

Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2019

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2019. Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det 
ekonomiska årshjulet. Ingen hänsyn är tagen till Region Örebro läns 
sammanträdestider eftersom dessa inte är beslutade ännu. 

1 Bakgrund
Kommunfullmäktige antar sina sammanträdestider hösten innan nytt år. Efter 
kommunfullmäktiges beslut om sammanträdestider tar varje nämnd sina egna 
sammanträdestider. Om kommunfullmäktige väljer att inte besluta oms 
sammanträdestider på sammanträdet i september kommer nämnderna inte ha 
möjlighet att besluta om sina sammanträdestider förens sista sammanträdet innan 
jul.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar följande sammanträdestider för år 2019:

Datum Tid

25 februari 18.30

29 april 18.30

10 juni 18.30

23 september 18.30

25 november 18.30

LEKEBERGS KOMMUN



Tjänsteskrivelse 2018-08-27 2 (2)

Dnr: KS 18-695

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare



Protokoll 2018-09-03

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

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §111

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-03

Datum för överklagan 2018-09-04 till och med 2018-09-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund

Sida 2 av 3



Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

§111 - Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 (KS 18-
695)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2019. Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det 
ekonomiska årshjulet. Ingen hänsyn är tagen till Region Örebro läns sammanträdestider 
eftersom dessa inte är beslutade ännu. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar följande sammanträdestider för år 2019:

 

Datum Tid

25 februari 18.30

29 april 18.30

10 juni 18.30

23 september 18.30

25 november 18.30

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 - (KS 18-695-1)
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Protokoll 2018-09-11

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund

Protokollet innehåller paragraferna §137

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)
Britt Åhsling (M)

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)
Kjell Edlund (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Anette Bergdahl 
(S)
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Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-09-11

Datum för överklagan 2018-09-13 till och med 2018-10-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund

Sida 2 av 3



Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

§137 - Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 (KS 18-
695)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2019. Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det 
ekonomiska årshjulet. Ingen hänsyn är tagen till Region Örebro läns sammanträdestider 
eftersom dessa inte är beslutade ännu.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar följande sammanträdestider för år 2019:

Datum Tid

25 februari 18.30

29 april 18.30

10 juni 18.30

23 september 18.30

25 november 18.30

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 - (KS 18-695-1)
 §111 KSAU Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 - (KS 18-695-2)
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Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 3, 2017

§61

KS 17-765

   



Tjänsteskrivelse 2018-09-04 1 (1)

Dnr: KS 17-765

   

Tjänsteskrivelse – Rapportering av ej verkställda beslut 
för kvartal 3, 2017

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) 
så ska socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § 
LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 
Rapporteringen ska enligt 16 kap 6f § ske till Inspektionen för vård och omsorg, 6h § 
till kommunfullmäktige samt 6f § till kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten 
för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för 
dröjsmålet.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 21 maj 2018 
återremitterade redovisningen för kvartal 3, 2018 till socialnämnden för 
komplettering av redovisningen för att det tydligt ska framgå, orsak, tid för beslut 
och planerade åtgärder. Ärendet behandlades av socialnämnden den 27 augusti 
2018. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3 
2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare



Protokoll 2018-09-11

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund

Protokollet innehåller paragraferna §120

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Britt Åhsling (M)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C)  ersätter Elin Nilsson (L) pga 
jäv
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Anette Bergdahl 
(S)
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Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-09-11

Datum för överklagan 2018-09-13 till och med 2018-10-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

§120 - Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 3, 2017 
(KS 17-765)
Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) så 
ska socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som 
inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska enligt 16 kap 
6f § ske till Inspektionen för vård och omsorg, 6h § till kommunfullmäktige samt 6f § till 
kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för 
beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 21 maj 2018 återremitterade 
redovisningen för kvartal 3, 2018 till socialnämnden för komplettering av redovisningen för 
att det tydligt ska framgå, orsak, tid för beslut och planerade åtgärder. Ärendet behandlades av 
socialnämnden den 27 augusti 2018. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2017.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Anmälan om jäv

Elin Nilsson (L) anmäler jäv.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3, 2017 - (KS 17-765-10)
 §97 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 2017 - (KS 

17-765-9)
 §58 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3 2017 - (KS 

17-765-8)
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Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

 Reviderad tjänsteskrivelse -  Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, 
kvartal 3, 2017 - (KS 17-765-7)

 §97 SONAU Ej verkställda beslut kvartal 3 2017 - (KS 17-765-6)
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 

2017 - (KS 17-765-3)
 §90 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 2017 - (KS 

17-765-5)
 §75/2017 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 2017 

- (KS 17-765-1)
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 3, 

2017 - (KS 17-765-4)
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Protokoll 2018-09-03

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

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §97

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-03

Datum för överklagan 2018-09-04 till och med 2018-09-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

§97 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 3, 2017 (KS 17-765)
Ärendebeskrivning

Enligt 16 kap 6f § SoL samt 28 f-g § LSS så ska socialnämnden rapportera alla gynnande 
beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för beslutet. Rapporteringen ska enligt 16 kap 6f § ske till Inspektionen för vård och omsorg, 
6h § till kommunfullmäktige samt 6f § till kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för 
beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 21 maj 2018 återremitterades 
redovisningen för kvartal 3, 2017 till socialnämnden för komplettering av redovisningen där 
det tydligt ska framgå, orsak, tid för beslut och planerade åtgärder.

Ärendet har behandlats av socialnämnden den 27 augusti 2018 och inkommit till 
kommunstyrelsen.

 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3, 2017.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 

2017 - (KS 17-765-3)
 §75/2017 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 2017 

- (KS 17-765-1)
 §90 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 2017 - (KS 

17-765-5)
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Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 3, 
2017 - (KS 17-765-4)

 §97 SONAU Ej verkställda beslut kvartal 3 2017 - (KS 17-765-6)
 Reviderad tjänsteskrivelse -  Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, 

kvartal 3, 2017 - (KS 17-765-7)
 §58 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3 2017 - (KS 

17-765-8)
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Protokoll 2018-08-27

Socialnämnden
Tid Plats Plats
13:00-16:05 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta
Location  

Övriga
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Tf. förvaltningschef)
Tina Jansson (IFO-chef)

Protokollet innehåller paragraferna §58

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättare
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Lennart M Pettersson (S)
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande) (Ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Palmroth (S)
Gerry Milton (SD)
Barbro Göransson (C)  ersätter Göran Östling 
(M)
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Protokoll 2018-08-27

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-08-27

Datum för överklagan 2018-08-29 till och med 2018-09-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-08-27

Justerare signatur

§58 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 3 2017 (SON 17-325)
Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).
Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare 
kvartal.

Ej verkställda beslut:                                                               Anledning:
Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 kap 1§ SoL     Resursbrist och svårighet att
                                                                                                    matcha behovet, Fortsatta 
                   
                                                                                                     försök görs för att hitta 
                      
                                                                                                     lämplig kontaktperson        

Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 kap 1§ SoL     Resursbrist och svårighet att
                                                                                                    matcha behovet, 
Fortsatta                   
                                                                                                     försök görs för att 
hitta                      
                                                                                                     lämplig 
kontaktperson                                                                                          
                                                                                  
  
Beslut om särskilt boende för äldre enligt 4 kap 1§ SoL   Ingen ledig boendeplats,
                                                                                                     står fortsatt i kö för att få 
                                                                                                     boendeplats.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Socialnämnden

1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4-2017.
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Protokoll 2018-08-27

Justerare signatur

2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att till nämnden göra en tydlig 
sammanställning av ej verkställda beslut.

 

Beslut

Socialnämnden

1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4-2017.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut kvartal 3 2017 - (SON 17-325-11)
 Kvartalsrapport - Individrapport - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 

IVO, kvartal 3, 2017 (Vuxenenheten) - (SON 17-325-2)
 Kvartalsrapport till IVO - ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 2017 - (SON 17-

325-3)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 17-325-1)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 17-325-4)
 §90 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 2017 - 

(SON 17-325-10)
 §97 SONAU Ej verkställda beslut kvartal 3 2017 - (SON 17-325-12)
 Reviderad tjänsteskrivelse -  Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, 

kvartal 3, 2017 - (SON 17-325-13)

Expedieras till 

Kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3 2017

Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 
4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 
Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut 
från tidigare kvartal.

Ej verkställda beslut:                                                               Anledning:
Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 kap 1§ SoL     Resursbrist och svårighet att 
                                                                                                    matcha behovet, Fortsatta                    
                                                                                                     försök görs för att hitta                       
                                                                                                     lämplig kontaktperson        

Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 kap 1§ SoL     Resursbrist och svårighet att 
                                                                                                    matcha behovet, Fortsatta                    
                                                                                                     försök görs för att hitta                       
                                                                                                     lämplig kontaktperson                                                                                                                                                                            
   
Beslut om särskilt boende för äldre enligt 4 kap 1§ SoL   Ingen ledig boendeplats, 
                                                                                                     står fortsatt i kö för att få  
                                                                                                     boendeplats. 

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Socialnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3-2017 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Thomas Andersson Tina Jansson
Tf förvaltningschef Enhetschef



Protokoll 2018-08-20

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Tomas Andersson (tf. förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §97

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gustav Olofsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)

Sida 1 av 4



Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-08-20

Datum för överklagan 2018-08-21 till och med 2018-09-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson

Sida 2 av 4



Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

§97 - Ej verkställda beslut kvartal 3 2017 (SON 17-325)
Ärendebeskrivning

Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller 
såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet vid sammanträde i maj 2018 till socialnämnden för 
komplettering av redovisningen med instruktionen att det i redovisningen tydligt ska framgå 
orsak, tid för beslut och planerade åtgärder.

Någon skriftlig rutin för redovisning av ej verkställda beslut har inte funnits tidigare men har 
nu tillskapats. Avsikten är att detta ska bidra till att inrapportering till såväl Inspektionen för 
vård och omsorg som till Socialnämnd säkerställs.

För kvartal 3, 2017 finns på Individ och familjeomsorgen, 2 ej verkställda beslut att 
rapportera in till IVO. Besluten fattades 2017-05-18 respektive 2017-05-26 och avser 
kontaktperson enl SoL. Orsaken till att besluten inte har verkställts beror på resursbrist. 
Fortsatta försök görs för att finna lämplig person för uppdragen.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Socialnämnden

1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2017.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att till nämnden göra en tydlig 
sammanställning av ej verkställda beslut.

Sida 3 av 4



Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

Beslut

Beslutsunderlag
 §90 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 2017 - 

(SON 17-325-10)
 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut kvartal 3 2017 - (SON 17-325-11)
 Kvartalsrapport - Individrapport - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 

IVO, kvartal 3, 2017 (Vuxenenheten) - (SON 17-325-2)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 17-325-1)
 Kvartalsrapport till IVO - ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 2017 - (SON 17-

325-3)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 17-325-4)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 17-325-5)

Sida 4 av 4



Tjänsteskrivelse 2018-05-14 1 (2)

Dnr: KS 17-765

   

Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 2017

Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt
4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).
Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut 
från tidigare kvartal.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att redovisningen från socialnämnden är 
bristfällig. Redovisningen bör förenklas och förtydligas så att det finns en 
tydligöverblick och föreslår därför att ärendet återremitteras till socialnämnden. 

Analys
Kommunstyrelseförvaltningen anser att redovisningen från socialnämnden är 
bristfällig. Redovisningen bör förenklas och förtydligas så att det finns en 
tydligöverblick, tex en lista som nedan, där bland annat orsakerna till att besluten 
inte är verkställda och vad nämnden har vidtagit eller planerar att vidta för att 
verkställa besluten och samt när beslutet tog (hur långt tid har det varit ej verkställt). 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att är ärendet återremitteras till 
socialnämnden för komplettering. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar redovisningen till socialnämnden för 
komplettering av redovisningen där det tydligt ska framgå, orsak, tid för beslut och 
planerade åtgärder. 



Tjänsteskrivelse 2018-05-14 2 (2)

Dnr: KS 17-765

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gustav Olofsson Anna Nilsson
Kommundirektör Administrativ chef Handläggare



Protokoll 2018-05-21

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

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §90

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

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

Sida 1 av 3



Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-21

Datum för överklagan 2018-05-24 till och med 2018-06-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson

Sida 2 av 3



Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

§90 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 3, 2017 (KS 17-765)
Ärendebeskrivning

Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt
4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).
Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare 
kvartal.

Kommunstyrelseförvaltningen anser redovisningen från socialnämnden vara bristfällig. 
Redovisningen bör förenklas och förtydligas så att det finns en tydligöverblick och föreslår 
därför att ärendet återremitteras till socialnämnden. Förvaltningen föreslår att ärendet 
återremitteras för komplettering av redovisningen där det tydligt ska framgå, orsak, tid för 
beslut och planerade åtgärder.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar redovisningen till socialnämnden för 
komplettering av redovisningen där det tydligt ska framgå, orsak, tid för beslut och planerade 
åtgärder. 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar redovisningen till socialnämnden för 
komplettering av redovisningen där det tydligt ska framgå, orsak, tid för beslut och planerade 
åtgärder. 

Beslutsunderlag
 §75/2017 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 2017 

- (KS 17-765-1)
 Kvartalsrapport till IVO - ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 2017 - (KS 17-

765-2)

Sida 3 av 3



Protokoll 2017-11-06

Socialnämnden
Tid Plats
13:00-17:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef)
Anna Alkman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §75

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Wivie Palmroth

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Alkman

Ej tjänstgörande ersättare
Barbro Göransson (C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Lennart M Pettersson (S)
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande) (Ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Palmroth (S)
Gerry Milton (SD)

Sida 1 av 4



Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-11-06

Datum för överklagan 2017-11-07 till och med 2017-11-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Alkman

Sida 2 av 4



Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur

§75 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 3 2017 (SON 17-325)
Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 
4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 
Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare 
kvartal.

För kvartal 3, 2017 finns tre ej verkställda beslut att rapportera in till IVO. 
Det är två ej verkställda beslut enligt SoL inom barn- och familjeenheten och ett beslut enligt SoL 
inom äldreomsorgen. 

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Socialnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3-2017 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för 
kännedom.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3-2017 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för 
kännedom.

 

Beslut

Socialnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3-2017 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för 
kännedom.

 

Sida 3 av 4



Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur

Beslutsunderlag
 Kvartalsrapport - Individrapport - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 

IVO, kvartal 3, 2017 (Vuxenenheten) - (SON 17-325-2)
 Kvartalsrapport till IVO - ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 2017 - (SON 17-

325-3)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 17-325-1)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 17-325-4)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 17-325-5)

Sida 4 av 4



Tjänsteskrivelse 2018-05-15 1 (2)

Dnr: KS 17-765

   

Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 2017

Ärendebeskrivning
 Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt
4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).
Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut 
från tidigare kvartal.

Redovisningen från socialnämnden är bristfällig. Redovisningen bör förenklas och 
förtydligas så att det finns en tydligöverblick och föreslår därför att ärendet 
återremitteras till socialnämnden. 

1 Analys
Redovisningen från socialnämnden är bristfällig. Redovisningen bör förenklas och 
förtydligas så att det finns en tydligöverblick, tex en lista som nedan, där bland annat 
orsakerna till att besluten inte är verkställda och vad nämnden har vidtagit eller 
planerar att vidta för att verkställa besluten och samt när beslutet tog (hur långt tid 
har det varit ej verkställt). 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att är ärendet återremitteras till 
socialnämnden för komplettering. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar redovisningen till socialnämnden för 
komplettering av redovisningen där det tydligt ska framgå, orsak, tid för beslut och 
planerade åtgärder. 



Tjänsteskrivelse 2018-05-15 2 (2)

Dnr: KS 17-765

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gustav Olofsson Anna Nilsson
Kommundirektör Administrativ chef Handläggare



Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 4, 2017

§62

KS 18-720

   



Protokoll 2018-09-11

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund

Protokollet innehåller paragraferna §121

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Britt Åhsling (M)

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

Sida 1 av 4



Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-09-11

Datum för överklagan 2018-09-13 till och med 2018-10-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund

Sida 2 av 4



Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

§121 - Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 4, 2017 
(KS 18-720)
Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) så 
ska socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som 
inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska enligt 16 kap 
6f § ske till Inspektionen för vård och omsorg, 6h § till kommunfullmäktige samt 6f § till 
kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för 
beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Ärendet behandlades av socialnämnden den 27 augusti 2018. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4, 2017.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Anmälan om jäv

Elin Nilsson (L) anmäler jäv.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

 

Beslutsunderlag
 §98 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 4, 2017 - (KS 

18-720-5)
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4, 2017 - (KS 18-720-6)
 §59 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 4, 2017 - (KS 

18-720-4)
 Reviderad tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO 

kvartal 4, 2017 - (KS 18-720-1)
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Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

 §98 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 4, 2017 - 
(KS 18-720-2)

 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut kvartal 4 2017 - (KS 18-720-3)

Sida 4 av 4



Protokoll 2018-09-03

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

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §98

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)

Sida 1 av 3



Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-03

Datum för överklagan 2018-09-04 till och med 2018-09-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund

Sida 2 av 3



Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

§98 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 4, 2017 (KS 18-720)
Ärendebeskrivning

Enligt 16 kap 6f § SoL samt 28 f-g § LSS så ska socialnämnden rapportera alla gynnande 
beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för beslutet. Rapporteringen ska enligt 16 kap 6f § ske till Inspektionen för vård och omsorg, 
6h § till kommunfullmäktige samt 6f § till kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för 
beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Socialnämnden har inkommit med redovisning av ej verkställda beslut för kvartal 4, 2017.

 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4, 2017.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut kvartal 4 2017 - (KS 18-720-3)
 §98 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 4, 2017 - 

(KS 18-720-2)
 Reviderad tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO 

kvartal 4, 2017 - (KS 18-720-1)
 §59 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 4, 2017 - (KS 

18-720-4)
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Tjänsteskrivelse 2018-09-04 1 (1)

Dnr: KS 18-720

   

Tjänsteskrivelse – Rapportering av ej verkställda beslut 
för kvartal 4, 2017

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) 
så ska socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § 
LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 
Rapporteringen ska enligt 16 kap 6f § ske till Inspektionen för vård och omsorg, 6h § 
till kommunfullmäktige samt 6f § till kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten 
för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för 
dröjsmålet.

Ärendet behandlades av socialnämnden den 27 augusti 2018. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4, 
2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare



Protokoll 2018-08-27

Socialnämnden
Tid Plats Plats
13:00-16:05 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta
Location  

Övriga
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Tf. förvaltningschef)
Tina Jansson (IFO-chef)

Protokollet innehåller paragraferna §59

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättare
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Lennart M Pettersson (S)
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande) (Ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Palmroth (S)
Gerry Milton (SD)
Barbro Göransson (C)  ersätter Göran Östling 
(M)

Sida 1 av 4



Protokoll 2018-08-27

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-08-27

Datum för överklagan 2018-08-29 till och med 2018-09-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander

Sida 2 av 4



Protokoll 2018-08-27

Justerare signatur

§59 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 4, 2017 (SON 18-105)
Ärendebeskrivning

Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej 
verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Ej verkställda beslut:                                                               Anledning:
Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 kap 1§ SoL,   Resursbrist och svårighet att
beslutsdatum 2017-05-26                                                     matcha behovet, Fortsatta 
                     
                                                                                                    försök görs för att 
hitta                    
                                                                                                    kontaktperson

Verkställt beslut:                                                                      
Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 kap 1§ SoL, beslutsdatum 2017-05-18, verkställt 
2017-05-26
 

Förslag till beslut

Socialnämnden

1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4-2017.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att till nämnden göra en tydlig 
sammanställning av ej verkställda beslut.

Beslut

Socialnämnden

Sida 3 av 4



Protokoll 2018-08-27

Justerare signatur

1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4-2017.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut kvartal 4 2017 - (SON 18-105-1)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-105-2)
 Reviderad tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO 

kvartal 4, 2017 - (SON 18-105-6)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-105-4)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-105-3)
 §98 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 4, 2017 - 

(SON 18-105-5)
 Reviderad tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO 

kvartal 4, 2017 - (SON 18-105-7)

Expedieras till 

Kommunstyrelsen
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Reviderad tjänsteskrivelse - Rapportering av ej 
verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2017

Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal. 

För kvartal 4, 2017 finns på Ifo barn, 1 ej verkställt beslut att rapportera in till IVO. 
Beslutet fattades 2017-05-26 och avser kontaktperson enl SoL. Orsaken till att 
beslutet inte har verkställts beror på resursbrist och svårighet att matcha behovet. 
Fortsatta försök görs för att finna lämplig person för uppdragen.

1 tidigare ej verkställt beslut, där beslutet fattades 2017-05-18, har verkställts 
2017-11-22 med tillsättande av kontaktperson.

Förslag till beslut
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4-2017.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Tina Jansson
Tf förvaltningschef Enhetschef



Protokoll 2018-08-20

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Tomas Andersson (tf. förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §98

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gustav Olofsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)

Sida 1 av 3



Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-08-20

Datum för överklagan 2018-08-21 till och med 2018-09-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

§98 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 4, 2017 (SON 18-105)
Ärendebeskrivning

Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej 
verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal. 

För kvartal 4, 2017 finns på Individ och familjeomsorgen, 2 ej verkställda beslut att 
rapportera in till IVO. Besluten fattades 2017-05-26 respektive 2017-11-22 och avser 
kontaktperson enligt SoL. Orsaken till att besluten inte har verkställts beror på resursbrist. 
Fortsatta försök görs för att finna lämplig person för uppdragen.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut

Socialnämnden

1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4-2017.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att till nämnden göra en tydlig 
sammanställning av ej verkställda beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut kvartal 4 2017 - (SON 18-105-1)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-105-4)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-105-3)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-105-2)
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2018-08-15 1 (1)

Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS kvartal 4, 2017

Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal. 

För kvartal 4, 2017 finns på Ifo barn, 2 ej verkställda beslut att rapportera in till IVO. 
Besluten fattades 2017-05-26 respektive 2017-11-22 och avser kontaktperson enl 
SoL. Orsaken till att besluten inte har verkställts beror på resursbrist. Fortsatta försök 
görs för att finna lämplig person för uppdragen.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4-2017.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Tina Jansson
Tf förvaltningschef Enhetschef



Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2018

§63

KS 18-721

   



Protokoll 2018-09-11

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund

Protokollet innehåller paragraferna §123

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Britt Åhsling (M)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C)  ersätter Elin Nilsson (L) pga 
jäv
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Anette Bergdahl 
(S)
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Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-09-11

Datum för överklagan 2018-09-13 till och med 2018-10-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

§123 - Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2018 
(KS 18-721)
Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) så 
ska socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som 
inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska enligt 16 kap 
6f § ske till Inspektionen för vård och omsorg, 6h § till kommunfullmäktige samt 6f § till 
kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för 
beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2018.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Anmälan om jäv

Elin Nilsson (L) anmäler jäv.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2018 - (KS 18-721-7)
 §99 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 2, 2018 - (KS 

18-721-6)
 §60 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 2, 2018 - (KS 

18-721-5)
 Reviderad tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 

2018 - (KS 18-721-4)
 Reviderad tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO 

kvartal 2, 2018 - (KS 18-721-3)
 §99 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 2, 2018 - 

(KS 18-721-2)
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 2. - 

(KS 18-721-1)
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Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

Sida 4 av 4



Tjänsteskrivelse 2018-09-04 1 (1)

Dnr: KS 18-721

   

Tjänsteskrivelse – Rapportering av ej verkställda beslut 
för kvartal 2, 2018

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) 
så ska socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § 
LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 
Rapporteringen ska enligt 16 kap 6f § ske till Inspektionen för vård och omsorg, 6h § 
till kommunfullmäktige samt 6f § till kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten 
för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för 
dröjsmålet.

Ej verkställda beslut för kvartal 2, 2018 behandlades på socialnämndens 
sammanträde den 27 augusti 2018. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2, 
2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare



Protokoll 2018-09-03

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

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §99

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-03

Datum för överklagan 2018-09-04 till och med 2018-09-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

§99 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 2, 2018 (KS 18-721)
Ärendebeskrivning

Enligt 16 kap 6f § SoL samt 28 f-g § LSS så ska socialnämnden rapportera alla gynnande 
beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för beslutet. Rapporteringen ska enligt 16 kap 6f § ske till Inspektionen för vård och omsorg, 
6h § till kommunfullmäktige samt 6f § till kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för 
beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Socialnämnden har inkommit med redovisning av ej verkställda beslut för kvartal 3, 2017

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2018.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 2. - 

(KS 18-721-1)
 §99 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 2, 2018 - 

(KS 18-721-2)
 Reviderad tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO 

kvartal 2, 2018 - (KS 18-721-3)
 Reviderad tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 

2018 - (KS 18-721-4)
 §60 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 2, 2018 - (KS 

18-721-5)

Sida 3 av 3



Protokoll 2018-08-27

Socialnämnden
Tid Plats Plats
13:00-16:05 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta
Location  

Övriga
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Tf. förvaltningschef)
Tina Jansson (IFO-chef)

Protokollet innehåller paragraferna §60

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättare
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Lennart M Pettersson (S)
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande) (Ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Palmroth (S)
Gerry Milton (SD)
Barbro Göransson (C)  ersätter Göran Östling 
(M)
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Protokoll 2018-08-27

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-08-27

Datum för överklagan 2018-08-29 till och med 2018-09-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-08-27

Justerare signatur

§60 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 2, 2018 (SON 18-58)
Ärendebeskrivning

Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej 
verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Ej verkställda beslut:                                                               Anledning:
Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 kap 1§ SoL,   Resursbrist och svårighet att
beslutsdatum 2017-05-26                                                     matcha behovet, Fortsatta 
                     
                                                                                                    försök görs för att 
hitta                    
                                                                                                    kontaktperson

Verkställt beslut:                                                                      
Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 kap 1§ SoL, beslutsdatum 2017-05-18, verkställt 
2017-05-26
 

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2018.

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att till nämnden göra en tydlig 
sammanställning av ej verkställda beslut.

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2018.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-58-1)
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Protokoll 2018-08-27

Justerare signatur

 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 2. - 
(SON 18-58-2)

 Reviderad tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO 
kvartal 2, 2018 - (SON 18-58-4)

 §99 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 2, 2018 - 
(SON 18-58-3)

Expedieras till 

Kommunstyrelsen
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2018-08-27 1 (1)

Reviderad tjänsteskrivelse, Rapportering av ej 
verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2018

Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Ej verkställda beslut:                                                               Anledning:
Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 kap 1§ SoL    Resursbrist och svårighet att 
Beslutsdatum 2017-05-26                                                      matcha behovet, utredning                                                   
                                                                                                    av kontaktperson inledd

Beslut om permanent bostad enligt 5 kap 5§                    Resursbrist av permanent 
eller 5 kap 7§ SoL                                                                     bostad, står fortsatt i kö

Beslut om permanent bostad enligt 5 kap 5§                    Resursbrist av permanent 
eller 5 kap 7§ SoL                                                                     bostad, står fortsatt i kö

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2018.

LEKEBERGS KOMMUN 

Thomas Andersson Tina Jansson
Tf förvaltningschef Enhetschef



2018-08-23 1 (1)

Reviderad tjänsteskrivelse, Rapportering av ej 
verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2018

Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 2 har det sedan redovisningen till nämnden 9 april 2018 framkommit att 
det finns 1 ej verkställt beslut inom IFO barn att rapportera in till IVO. Beslutet 
fattades 2017-05-26 och avser kontaktperson enl SoL. Orsaken till att beslutet inte 
har verkställts beror på resursbrist och svårighet att matcha behovet. En eventuell 
lämplig kontaktperson är funnen och utredning pågår. 
Inom vuxen finns 2 ej verkställda beslut att rapportera på grund av resursbrist av 
permanent bostad för äldre enligt 5 kap 5§ eller 5 kap 7§ SoL, varav det ena beslutet 
verkställdes försent, 3 månader och 14 dagar från att beslut fattats. Orsaken till att 
det kvarstående ej verkställda beslutet inte verkställts är att det finns inga lediga 
bostäder.  

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2018.

LEKEBERGS KOMMUN 

Thomas Andersson Tina Jansson
Tf förvaltningschef Enhetschef



Protokoll 2018-08-20

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Tomas Andersson (tf. förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §99

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gustav Olofsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-08-20

Datum för överklagan 2018-08-21 till och med 2018-09-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson

Sida 2 av 3



Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

§99 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 2, 2018 (SON 18-58)
Ärendebeskrivning

Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej 
verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 2 har det sedan redovisningen till nämnden 9 april 2018 framkommit att det finns 
1 ej verkställda beslut inom Individ- och familjeomsorgen att rapportera in till IVO. Beslutet 
fattades 2017-05-26 och avser kontaktperson enl SoL. Orsaken till att beslutet inte har 
verkställts beror på resursbrist. Fortsatta försök görs för att finna lämplig person för 
uppdraget.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2018.

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att till nämnden göra en tydlig 
sammanställning av ej verkställda beslut.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att till nämnden göra en tydlig 
sammanställning av ej verkställda beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 2. - 

(SON 18-58-2)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-58-1)
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Tjänsteskrivelse, Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS kvartal 2, 2018

Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 2 har det sedan redovisningen till nämnden 9 april 2018 framkommit att 
det finns 1 ej verkställda beslut inom Ifo barn att rapportera in till IVO. Beslutet 
fattades 2017-05-26 och avser kontaktperson enl SoL. Orsaken till att beslutet inte 
har verkställts beror på resursbrist. Fortsatta försök görs för att finna lämplig person 
för uppdraget.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Thomas Andersson Tina Jansson
Tf förvaltningschef Enhetschef
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