
Protokoll 2018-02-13

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:50 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Per Gustavsson (Enhetschef) §23
Gustav Olofsson (Administrativ chef) §§14-23
Peter Brändholm (Personalchef) §19
Inger Sundblad (Ekonom) §22
Mats Turesson (Teknisk chef) §17
Martin Willén (Kommundirektör)
Anna Alkman (Utredningssekreterare)
Helen Ekman (Administrativ handläggare) §21

Protokollet innehåller paragraferna §§14-25, §§27-37

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Mikael Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Alkman

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C) §§14-23
John Hägglöf (M)
Britt Åhsling (M)
Kerstin Leijonborg (FL) §§14-25

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Kjell Edlund (S)
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Protokoll 2018-02-13

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-02-13

Datum för överklagan 2018-02-15 till och med 2018-03-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Alkman
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Protokoll 2018-02-13

Justerare signatur

Ärendelista
§14 Val av justerare
§15 Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund.
§16 Information - Kommundirektören
§17 Information - Åtgärdsvalstudie (ÅVS) väg 204 och annan relaterad trafikinformation
§18 Information - Medarbetarenkät
§19 Månadsuppföljning december 2017
§20 Revidering av sammanträdestider 2018
§21 Uppföljning av intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen
§22 Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2017

§23 Bidrag för boendekostnader för ensamkommande barn som under asylprocessen 
fyllt, eller blivit uppskrivna till 18 år

§24 Organisationsförändring kultur- och bildningsförvaltningen
§25 Handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor
§27 Beslut om upphandling av va-anläggning för verksamhetsområde Vretavägen

§28 Justering av budgetramar avseende 2018 års hyresökning samt begäran om 
underhållsplaner

§29 Revidering av reglemente för taxe- och avgiftsnämnden
§30 Årsredovisning FINSAM 2016

§31 Avtal om samverkan mellan Region Örebro län och Lekebergs kommun för 
samverkan inom patientnämndsverksamhet

§32 Samverkansprotokoll för kännedom
§33 Synpunkter och klagomål
§34 Meddelanden
§35 Redovisning av delegationsbeslut
§36 Val av 1 ombud och 1 ersättare till Kommuninvest 2018
§37 Utbetalning av partistöd för 2018
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Justerare signatur

§14- Val av justerare
Ärendebeskrivning

Justering sker den 15 februari kl. 8.00.

Förslag till beslut

Mikael Bergdahl (S) utses till justerare med Håkan Söderman (M) som ersättare.

Beslut

Mikael Bergdahl (S) utses till justerare med Håkan Söderman (M) som ersättare.
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Justerare signatur

§15- Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund.
Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar representanter för nämnder, bolag och kommunalförbundet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tom handling för anteckningar - (53423)
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Justerare signatur

§16- Information - Kommundirektören
Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar kommundirektören.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tom handling för anteckningar - (53423)
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Justerare signatur

§17 - Information - Åtgärdsvalstudie (ÅVS) väg 204 och annan 
relaterad trafikinformation (KS 16-398)
Ärendebeskrivning

Information om slutrapport ÅVS och annan relaterad trafikinformation.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Rapport Åtgärdsvalsstudie Väg 204 Fjugesta-Lanna slutversion - (KS 16-398-1)
 §20 KSAU Information - Åtgärdsvalstudie (ÅVS) väg 204 och annan relaterad information - 

(KS 16-398-2)
 Information till KS 2018-02-13 - (54700)
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Justerare signatur

§18 - Information - Medarbetarenkät (KS 17-886)
Ärendebeskrivning

Kommundirektören informerar om resultatet i medarbetarenkäten 2017.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Frågor för kommunspecifik medarbetarenkät Lekebergs kommun - (54608)
 §19 KSAU Information - Medarbetarenkät - (KS 17-886-1)
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Justerare signatur

§19 - Månadsuppföljning december 2017 (KS 18-50)
Ärendebeskrivning
Redovisning av ekonomi, sjukskrivningar och befolkningsutveckling. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Månadsuppföljning december 2017 - (KS 18-50-1)
 §17 KSAU Månadsuppföljning december 2017 - (KS 18-50-2)
 Sjukfrånvaro 2017-2016 Jan-dec - (KS 18-50-3)
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Justerare signatur

§20 - Revidering av sammanträdestider 2018 (KS 17-753)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2017 om sammanträdestider för kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens arbetsutskott 2018. Efter beslut fattats har det framkommit att 
regionfullmäktige sammanträder den 5 november 2018, då vi beslutat att kommunstyrelsens 
arbetsutskott ska sammanträda. Det har även framkommit att MER-beredningen den 9 maj krockar 
med en företagsfrukost.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 5 november 2018 flyttas till den 24 oktober 
2018. MER-beredningen den 9 maj flyttas till den 8 maj, kl. 10-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 5 november 2018 flyttas till den 24 oktober 
2018. MER-beredningen den 9 maj flyttas till den 8 maj, kl. 10-16.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av sammanträdestider 2018 - (KS 17-753-4)
 §16 KSAU Revidering av sammanträdestider 2018 - (KS 17-753-5)

Expedieras till 

Samtliga ledamöter i kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen
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Justerare signatur

§21 - Uppföljning av intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen 
(KS 17-846)
Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Resultatet av 
uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till 
nämnden i den omfattning som fastställs i intern kontrollplan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen - (KS 17-846-23)
 Uppföljning av intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen - (KS 17-846-24)
 Kommunstyrelsens intern kontrollplan för 2017 - (KS 17-846-25)
 §13 KSAU Uppföljning av intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen - (KS 17-846-26)

Expedieras till 

Ekonomiavdelningen

Personalavdelningen

Administrativa avdelningen

Teknik- och serviceavdelningen
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Justerare signatur

§22 - Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2017 (KS 18-
51)
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse för 2017 beskriver de stora händelserna för kommunstyrelsens verksamheter 
och redovisar utfall för mål och ekonomi.

Kommunstyrelsens måluppfyllelse 2017 stannade på 28 %. Två av de uppsatta nämndmålen nås helt, 
fem nås delvis. Ekonomiskt gör kommunstyrelsen ett överskott med 5 339 tkr, vilket till stor del beror 
på ett överskott på kommunens budget för oförutsedda kostnader, men även investeringar som är 
fördröjda inom gator och vägar vilket leder till lägre kapitalkostnader i år.
VA-verksamheten gör ett överskott med 1 181 tkr och beror till stor del på lägre kapitalkostnader, då 
vissa investeringsprojekt är fördröjda och överförs till 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar verksamhetsberättelsen för 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslut

Kommunstyrelsen antar verksamhetsberättelsen för 2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2017 - (KS 18-51-2)
 Kommunstyrelsen verksamhetsberättelse för 2017 - (KS 18-51-1)
 §14 KSAU Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2017 - (KS 18-51-3)

Expedieras till 

Ekonomiavdelningen

Personalavdelningen

Administrativa avdelningen

Teknik- och serviceavdelningen
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Justerare signatur

§23 - Bidrag för boendekostnader för ensamkommande barn som 
under asylprocessen fyllt, eller blivit uppskrivna till 18 år (KS 18-
79)
Ärendebeskrivning
Regeringen har beslutat om ett tillfälligt kommunbidrag för att kunna ge kommuner möjlighet att 
låta ensamkommande ungdomar bo kvar.

”Varför ett tillfälligt kommunbidrag?
Under 2015 kom mer än 35 000 ensamkommande barn och unga till Sverige för att söka asyl. Detta 
har medfört att många av de som kommit har fått vänta länge på ett slutgiltigt besked om de får 
stanna i Sverige och hunnit rota sig i den kommun där de bott under väntetiden” (Regeringskansliet, 
2017-07-05).

Därför vill regeringen via det tillfälliga kommunbidraget erbjuda stöd till de vistelse kommuner som 
vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen att bo kvar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar regelverk för bidrag för boendekostnader för ensamkommande barn som 
under asylprocessen fyllt eller blivit uppskrivna till 18 år i enlighet med tjänsteskrivelse KS 18-79-1.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkanden

Anette Bergdahl (S), Berth Falk (S), Ewonne Granberg (S), Jette Bergström (S), Mikael Bergdahl (S) och 
Håkan Söderman (M) yrkar bifall till förslaget.

Gerry Milton (SD) yrkar på att kommunen inte ska stödja boenden och skicka tillbaka pengar till 
Migrationsverket.
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Justerare signatur

Propositionsordning

Ordförande föreslår följande propositionsordning:

Gerry Miltons (SD) yrkande, att kommunen inte ska stödja boenden och skicka tillbaka pengar till 
Migrationsverket, mot liggande förslag och finner att kommunstyrelsen godkänner 
propositionsordningen.

Ordförande ställer Gerry Miltons (SD) yrkande mot liggande förslag och finner att kommunstyrelsen 
antar liggande förslag.

Reservationer

Gerry Milton (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande, att kommunen inte ska 
stödja boenden och skicka tillbaka pengar till Migrationsverket.

Beslut
Kommunstyrelsen antar regelverk för bidrag för boendekostnader för ensamkommande barn som 
under asylprocessen fyllt eller blivit uppskrivna till 18 år i enlighet med tjänsteskrivelse KS 18-79-1.

Beslutsunderlag
 Bidrag för boendekostnader för ensamkommande barn som under asylprocessen fyllt, eller 

blivit uppskrivna till 18 år. - (KS 18-79-1)
 §15 KSAU  Bidrag för boendekostnader för ensamkommande barn som under asylprocessen 

fyllt, eller blivit uppskrivna till 18 år - (KS 18-79-2)

Expedieras till 

Arbetsmarknads- och integrationsenheten

Socialförvaltningen

Ekonomiavdelningen
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Justerare signatur

§24 - Organisationsförändring kultur- och bildningsförvaltningen 
(KS 18-35)
Ärendebeskrivning
Maria Bäcklin, förvaltningschef för kultur- och bildningsförvaltningen, inkom under hösten 2017 med 
sin uppsägning. I väntan på att ny förvaltningschef för kultur- och bildningsförvaltningen ska 
rekryteras utsåg kommunstyrelsen Jan-Åke Stolt Karlsson till tillförordnad förvaltningschef den 19 
december 2017. Jan-Åke Stolt Karlsson är tillförordnad förvaltningschef till dess förvaltningschef 
anställs.

Kultur och bildningsnämnden föreslår en organisationsförändring som innebär att en ny enhet 
skapas där ansvaret för Gymnasiet, vuxenutbildning, SFI och administration för hela förvaltningen 
ingår. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer kultur- och bildningsförvaltningens organisation enligt ovan förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer kultur- och bildningsförvaltningens organisation enligt ovan förslag. 

 
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Organisationsförändring kultur- och bildningsförvaltningen - (KS 18-35-1)
 §24 KSAU Omorganisering av kultur- och bildningsförvaltningen - (KS 18-35-2)

Expedieras till 

Kultur- och bildningsnämnden

Personalavdelningen
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Justerare signatur

§25 - Handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor (KS 16-
618)
Ärendebeskrivning
Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) är kommunen skyldig att ha en handlingsplan för 
arbete med skydd mot olyckor. 

Lekebergs kommun ingår i räddningstjänstförbundet Nerikes Brandkår som skriver ett 
handlingsprogram för de åtta medlemskommunerna gällande den förebyggande verksamhet samt 
den operativa verksamheten. Den här handlingsplanen ska komplettera Nerikes Brandkårs 
handlingsprogram samt kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Kommunens handlingsplan 
innehåller den förebyggande verksamheten som föreligger den enskilda kommunen gällande 
”vardagsolyckor” såsom barnolycksfall, fallolyckor och drunkning. 

Syftet med handlingsplanen är att samordna och utveckla kommunens säkerhetsarbete samt att 
uppfylla de krav som lagstiftningen ställer på kommunen. Målet är att öka invånarnas trygghet och 
säkerhet, sänka antalet skadade och minska skadekostnaderna för människor, egendom och miljö. 
Handlingsplanen ska vara ett levande dokument som utvärderas och följs upp varje år. Åtgärderna i 
planen är bered med förvaltningarna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen antar handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor.

Beslutsunderlag
 Handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor - (51756)
 Tjänsteskrivelse - Handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor - (KS 16-618-1)
 §23 KSAU Handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor - (KS 16-618-2)

Expedieras till 

Säkerhetsstrategen
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Justerare signatur

§27 - Beslut om upphandling av va-anläggning för 
verksamhetsområde Vretavägen (KS 18-47)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att bilda VA-verksamhetsområde Vretavägen (enl KS 
15-580). Det bör fattas ett kompletterande beslut om upphandling och utförande på grund av 
bedömt förändrad kostnad.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att påbörja upphandling av utförarentreprenad för 
va-anläggning inom va-verksamhetsområde Vretavägen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att påbörja upphandling av utförarentreprenad för 
va-anläggning inom va-verksamhetsområde Vretavägen.

 
Beslutsunderlag

 Beslut om upphandling av va-anläggning Vretavägen - (KS 18-47-1)
 §22 KSAU Beslut om upphandling av va-anläggning för verksamhetsområde Vretavägen - (KS 

18-47-2)

Expedieras till 

Teknik- och serviceavdelningen
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Justerare signatur

§28 - Justering av budgetramar avseende 2018 års hyresökning 
samt begäran om underhållsplaner (KS 18-31)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017 om budgetramar för kommunens nämnder 
2018. Då beslutades också att 2018 års hyresökningskostnader beräknade till 2 %, motsvarande 
1 232 tkr, budgeterades i en post under kommunstyrelsens eftersom diskussionerna med Lekebergs 
kommunfastigheter AB inte var slutförda. Redan på de första hyresavierna för 2018 var hyrorna 
uppräknade med 2 % och därför behöver resurserna fördelas från kommunstyrelsen till de andra 
nämnderna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1.begär underhållsplaner av LEBO/LEKO som beskriver det invändiga och utvändiga 
underhållsbehovet över tid, samt kostnadsuppskattningar för redovisade åtgärder, för de 
fastigheter som kommunen hyr av LEBO/LEKO.

Kommunfullmäktige

1.justerar budgetramarna för 2018 motsvarande 125 000 kronor till kommunstyrelsen, 682 000 
kronor till kultur- och bildningsnämnden och 425 000 kronor till socialnämnden

2. fastställer nya ramar enligt följande: kommunstyrelsen 92 821 000 kronor, kultur- och 
bildningsnämnden 200 706 000 kronor samt socialnämnden 153 916 000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen

1.begär underhållsplaner av LEBO/LEKO som beskriver det invändiga och utvändiga 
underhållsbehovet över tid, samt kostnadsuppskattningar för redovisade åtgärder, för de 
fastigheter som kommunen hyr av LEBO/LEKO.

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige

1.justerar budgetramarna för 2018 motsvarande 125 000 kronor till kommunstyrelsen, 682 000 
kronor till kultur- och bildningsnämnden och 425 000 kronor till socialnämnden

2. fastställer nya ramar enligt följande: kommunstyrelsen 92 821 000 kronor, kultur- och 
bildningsnämnden 200 706 000 kronor samt socialnämnden 153 916 000 kronor.
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Justerare signatur

Beslutsunderlag
 Ombudgetering av budgetramar 2018 pga hyresökning - (KS 18-31-1)
 §18 KSAU Justering av budgetramar avseende 2018 års hyresökning samt begäran om 

underhållsplaner - (KS 18-31-2)

Expedieras till 

Lekebergsbostäder AB/Lekebergs kommunfastigheter AB

Ekonomiavdelningen

Lokal- och upphandlingsansvarig
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Justerare signatur

§29 - Revidering av reglemente för taxe- och avgiftsnämnden (KS 
17-714)
Ärendebeskrivning
Kommunerna Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, Kumla, Degerfors och Vingåker samverkar i den 
gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden. Dess värdkommun är Hallsbergs kommun.

Hallsbergs kommun har beslutat att föreslå kommunfullmäktige i samtliga kommuner att göra en 
mindre justering i reglementet under punkt 17 och handlar om den organisatoriska placeringen.

Ny lydelse föreslås vara: Hallsbergs kommun är värdkommun och den gemensamma Taxe- och 
avgiftsnämnden ingår i Hallsbergs kommuns organisation med placering i 
kommunstyrelseförvaltningen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för Taxe- och avgiftsnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut. 

 
Beslutsunderlag

 Följebrev till Ny organisationstillhörighet för Taxe- och avgiftsnämnden - (KS 17-714-1)
 Reglemente för taxe- och avgiftsnämnden - (KS 17-714-1.1)
 Laxå §179/2017 Revidering av  reglemente  för Taxe- och avgiftsnämnden - (KS 17-714-3)
 Tjänsteskrivelse - revidering av reglemente för taxe- och avgiftsnämnden - (KS 17-714-4)
 §27 KSAU Revidering av reglemente för taxe- och avgiftsnämnden - (KS 17-714-5)
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Justerare signatur

§30 - Årsredovisning FINSAM 2016 (KS 17-788)
Ärendebeskrivning
Finsam Lekebergs och Örebro har inkommit med årsredovisning för år 2016. 

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Finsam Lekeberg och Örebro bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att 
den interna kontrollen varit tillräcklig. 

Enligt Kommunallagen 5 kap 24 § ska kommunfullmäktige vid ett sammanträde besluta om 
ansvarsfrihet. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1.Godkänner årsredovisningen för Finsam Örebro – Lekeberg 2016
2.Beviljar ansvarsfrihet för Finsam Örebro – Lekeberg för 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

 

Beslutsunderlag
 Årsredovisning för Finsam, 2016 - (KS 17-788-1)
 Revisionsberättelse för Finsam, 2016 - (KS 17-788-2)
 Revisionsrapport för år 2016 FINSAM - (KS 17-788-4)
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning FINSAM 2016 - (KS 17-788-5)
 §25 KSAU Årsredovisning FINSAM 2016 - (KS 17-788-6)
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Justerare signatur

§31 - Avtal om samverkan mellan Region Örebro län och 
Lekebergs kommun för samverkan inom 
patientnämndsverksamhet (KS 17-830)
Ärendebeskrivning
I varje landsting (eller region) och kommun ska det finnas en eller flera patientnämnder. Kommunen 
får överlåta ovanstående skyldighet till landstinget, om kommunen och landstinget har kommit 
överens om detta.

Örebro läns landstings patientnämnd, nu Region Örebro läns patientnämnd, och samtliga kommuner 
i länet har i tidigare avtal kommit överens om samverkan gällande patientnämndsverksamhet inom 
hälso- och sjukvård i enlighet med lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Den 1 januari 2018 upphävs ovannämnda lag och ersätts av lagen (2017:372) om stöd vid klagomål 
mot hälso- och sjukvården. Med anledning av detta behöver tidigare ingångna avtal mellan 
patientnämnden och kommunerna ersättas av nya avtal från och med 1 januari 2018.

Det nya avtalet har föredragits för kommunchefer vid möte den 12 oktober 2017, därefter har 
patientnämnden beslutat om tecknande av nya avtal vid sammanträde den 24 oktober 2017.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ingår avtal med Region Örebro län gällande samverkan inom 
patientnämndsverksamhet, diarienummer KS 17-830-2.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut. 

Beslutsunderlag
 Följebrev till avtal om samverkan mellan Region Örebro län och Lekebergs kommun för 

samverkan inom patientnämndsverksamhet - (KS 17-830-1)
 Förslag till avtal mellan Region Örebro län och Lekebergs kommun gällande samverkan inom 

patientnämndverksamhet för hälso- och sjukvård - (KS 17-830-2)
 Gällande avtal mellan Lekebergs kommun och Region Örebro län för samverkan inom 

patientnämndverksamhet för hälso- och sjukvård - (KS 17-830-3)
 Protokoll Patientnämnden 2017-10-24 - (KS 17-830-4)
 Tjänsteskrivelse - Avtal om samverkan mellan Region Örebro län och Lekebergs kommun för 

samverkan inom patientnämndsverksamhet - (KS 17-830-5)
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Justerare signatur

 §26 KSAU Avtal om samverkan mellan Region Örebro län och Lekebergs kommun för 
samverkan inom patientnämndsverksamhet - (KS 17-830-6)
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Justerare signatur

§32- Samverkansprotokoll för kännedom
Ärendebeskrivning

Samverkansprotokoll för kännedom.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad  2018-02-07 11.17.11 - (54709)
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Justerare signatur

§33- Synpunkter och klagomål
Ärendebeskrivning

Inkomna synpunkter och klagomål till kommunstyrelsen, till och med 23 januari 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Synpunkter på vindkraft i Kilsbergen - (KS 18-49-1)
 Synpunkter på vegetarisk kost inom förskoleverksamheten i Lekebergs kommun - (KS 18-36-

1)
 Synpunkter på gatubelysningen i Fjugesta - (KS 18-22-1)
 Synpunkter på förbud av fyrverkerier i Fjugesta - (KS 17-898-1)
 Tjänsteanteckning - Svar på synpunkt om kosten - (KS 18-36-2)
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Justerare signatur

§34- Meddelanden
Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden till kommunstyrelsen, till och med 23 januari 2018.

Meddelanden
  Information - Granskning av budget- och uppföljningsprocess - (KS 18-42-1.1)
  Revisionsrapport - Budget- och uppföljningsprocess - (KS 18-42-1)
  Årsredovisning Överförmyndarkansliet 2017 - (KS 18-45-1)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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Justerare signatur

§35- Redovisning av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd uppdra till presidiet, ett utskott, en ledamot eller en 
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
Redovisning av delegationsbeslut till och med 23 januari 2018.

Delegeringsbeslut
  Deleagtionsbeslut - Teckna avtal - (KS 17-888-2)
  Delegationsbeslut - Beslut om enstaka lönebeslut - (KS 18-18-2)
  Delegationsbeslut - Beslut om förhyrning av kaffemaskin - (KS 18-14-2)
  Delegationsbeslut - Tillsvidareanställning - (KS 18-39-1)
  Delegationsbeslut - Avskrivning utlämnade lån - (KS 18-61-1)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  
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Justerare signatur

§36 - Val av 1 ombud och 1 ersättare till Kommuninvest 2018 (KS 
18-40)
Ärendebeskrivning
Wendla Thorstensson (C) och Berth Falk (S) har inkommit med en begäran om avsägelse från 
uppdraget under år 2018. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Wendla Thorstensson (C) och Berth Falks (S) avsägelser och utser XX 
till ordinarie ombud och XX till ersättare i Kommuninvest under år 2018.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att Håkan Söderman (M) utses till ordinarie ombud och Anette 
Bergdahl (S) till ersättare under 2018.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Wendla Thorstensson (C) och Berth Falks (S) avsägelser och 
utser Håkan Söderman (M) till ordinarie ombud och Anette Bergdahl (S) till ersättare i Kommuninvest 
under år 2018. 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av 1 ombud och 1 ersättare till Kommuninvest 2018 - (KS 18-40-1)
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Justerare signatur

§37 - Utbetalning av partistöd för 2018 (KS 18-90)
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28 , är partistödet uppdelat på grundstöd, mandatstöd 
och utbildningsstöd. Grundstödet är 10 % av prisbasbeloppet per parti, mandatstödet är 15 % av 
prisbasbeloppet per mandat och utbildningsstödet är 12 % av prisbasbeloppet per mandat och år. 

Samtliga partier lämnade in sin redovisning i tid år 2017, därför är alla partier berättigade till 
partistöd för 2018.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2018 enligt följande:

 Socialdemokraterna 127 400 kr 

 Centerpartiet 115 115 kr

 Moderaterna 65 975 kr

 Kristdemokraterna 29 120 kr

 Liberalerna 16 835 kr

 Vänsterpartiet 16 835 kr

 Miljöpartiet 16 835 kr

 Framtidspartiet Lekeberg 29 120 kr

 Sverigedemokraterna 53 690 kr

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utbetalning av partistöd för 2018 - (KS 18-90-1)
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INITIERA 

Bakgrund och syfte   

Väg 204 mellan Fjugesta och Lanna är en utpekad prioriterad brist i länstransportplanen 2014-2025. 

Sträckan har en viktig funktion för pendling mellan Fjugesta och Lanna och vidare mot Örebro. Den 

nuvarande hastighetsgränsen är begränsad till  80 km/h vilket inte motsvarar den, i länstransport-

planen, uppsatta målstandarden på 100 km/h. Med 100km/h skulle tillgängligheten öka och 

pendlingen mot Örebro underlättas. I korsningarna längs sträckan har ett antal olyckor inträffat under 

årens lopp.  

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att skapa samsyn om behov, brister och önskad funktion för aktuell 

sträcka av väg 204 samt att ta fram förslag på åtgärder som minskar identifierade brister samt ger 

samtliga trafikanter ökad säkerhet och tillgänglighet. I och med det har studien inte enbart handlat om 

hur målstandard 100 km/h ska nås utan även belyst andra alternativ. 

Avgränsningar 

Sträckan omfattar en cirka 10 km lång sträcka av väg 204, inklusive korsningar, från södra anslut-

ningen till Fjugesta, väg 564, upp till E18 (se figur 1). Åtgärdsvalsstudien har tillämpat 

fyrstegsprincipen. 
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Figur 1. Geografisk avgränsning av åtgärdsvalsstudien. 
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Aktörer och övriga intressenter 

Åtgärdsvalsstudien har drivits av en arbetsgrupp där följande organisationer och personer har ingått: 

• Trafikverket: Mikael Alm, Anna Kero 

• Lekebergs kommun: Mats Turesson, Ingemar Wennlöf 

• Örebro kommun : Patrik Ståhl, Peter Sundström 

• Region Örebro län: Ingela Berndt, Jan Berglöf 

• Sweco: Lotta Fritz, Anna-Lena Söderlind, Annette Levedahl, Kristina Mattsson 

I arbetet med åtgärdsvalsstudien identifierades nedanstående intressenter. I bilaga 1 framgår vilka av 

intressenterna som kontaktats och vilka av dessa som inkommit med synpunkter.  

• Lokala jordbrukare/lantbrukare 

• Näringslivet (lokala företag) 

• Lanna byalag 

• Lanna Ponnyridskola 

 

Tidigare planeringsunderlag och gällande planer 

Följande planeringsunderlag och gällande planer berör den aktuella sträckan.  

• Länsplan för regional transportinfrastruktur för Örebro län 2014-2025, 

Regionförbundet Örebro, 2013  

I Länsplan för regional transportinfrastruktur för Örebro län är sträckan Lanna-Fjugesta  

(-Gullspång) utpekad som ett viktigt nationellt och regional stråk. Sträckan är i första hand utpekad 

som en funktion för pendling och godstransporter. Vidare framgår att väg 204 bör vara utformad så 

att den tillåter 100 km/h (målstandard) på sträckan Lanna-Fjugesta, att jämföras med dagens 80 

km/h. Väg 204 Lanna – Fjugesta är en prioriterad brist i länsplanen och denna pekar på två större 

brister för väg 204: målstandarden är inte uppnådd på delar av sträckan samt att separat cykelväg 

på delar av sträckan Lanna- Svartå saknas.  

• Regional cykelplan för Region Örebro, remissversion, 2015 

I den regionala cykelplanen för region Örebro län framgår det att en gång- och cykelväg på sträckan 

Lanna – Fjugesta är en prioriterad brist.  
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• Översiktsplan Lekeberg 2014, Lekebergs kommun 

Länsväg 204 ingår i det regionala vägnätet och är betydelsefull för Lekebergs kommun då den 

sammanbinder kommunens tre tätorter och ansluter till E18.  

 

Hastigheten på väg 204 är idag 80 km/h, men Lekebergs kommun anger i översiktsplanen från 

2014 att sträckan Fjugesta-E18 bör mötessäkras och ges hastigheten 100 km/h. Höjd hastighet kan 

påverka bullersituationen, men kommunen anser att den aktuella sträckan ligger långt från 

bostadsbebyggelse utom i något enstaka fall. I översiktsplanen framhåller kommunen att gång- och 

cykeltrafiken måste ges möjlighet till en alternativ sträckning. Utöver förslag på nybyggnation eller 

att använda befintlig väg för gång- och cykelväg påtalas även möjligheten att nyttja banvallen efter 

före detta Svartåbanan.  

• Översiktsplan Örebro 2010, aktualitetsförklarad 2014, Örebro kommun 

I översiktsplanen för Örebro kommun pekas väg 204 och E18 – Fjugesta ut som en viktig väg för 

regional kollektivtrafik samt en sekundär väg för farligt gods.  

• Fördjupad översiktsplan för Vintrosa-Lanna VINNA-området i Lekebergs kommun 

och Örebro kommun, antagandehandling 2012 

Lekebergs kommun och Örebro kommun har tillsammans tagit fram en fördjupad översiktsplan 

över ett planområde som kallas VINNA-området, se figur 2. Vintrosa och Lanna ligger på var sida 

om kommungränsen och denna fördjupade översiktsplan syftar till att genom samarbete mellan 

kommunerna förbättra utbud, service och livskvalitet för dem som bor i området.  

 

 

Figur 2. Karta som visar vägnummer, cykelstråk, nya trafiklänkar, busshållplatser. Källa: FÖP VINNA, 2012 
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• Möjlighetsstudie om snabbtågsförbindelse Oslo – Stockholm genom fem kommuner, 

2016 

Lekebergs kommun har tillsammans med Örebro, Karlskoga, Degerfors och Kristinehamns 

kommuner genomfört en utredning om var det fysiskt skulle vara möjligt att i framtiden bygga en 

ny järnväg mellan Örebro och Kristinehamn (genom åren kallad för Nobelbanan), som en del av 

Stockholm-Oslo-sträckan. Kommunerna har även fattat beslut om att påbörja en gemensam 

process för att komplettera berörda översiktsplaner med ett markreservat för att i framtiden 

möjliggöra en eventuell järnvägsdragning genom kommunerna. En föreslagen sträckning av 

järnvägen genom Lanna kan ses i figur 3 där den skär väg 204 på en bro strax söder om korsning 

väg 691/väg 204. 

 

Figur 3. Föreslagen sträckning för ny järnväg Kristinehamn-Örebro 

 

• Trafikeringsförslag för kollektivtrafik i stråket västra länsdelen – Örebro, 

Länstrafiken Örebro läns landsting, remissversion 2014 

Länstrafiken Örebro läns landsting har arbetat fram ett trafikeringsförslag som innebär förändringar 

för kollektivtrafiken på väg 204. I remissversionen från 2014 föreslås linje 513 ges en ny sträckning 

som blir Fjugesta Letstig – Storgatan – Bergsgatan – väg 204 – via E 18 till Örebro. Det innebär att 

linjen inte kommer att köra genom Lanna utan endast angör hållplatsen vid Lannavägen längs väg 

204. Utredningen föreslår även att en ny hållplats efter väg 204 bör anordnas vid Lanna stationsväg 

med gånganslutning från de nya bostadsområdena i Lanna.  
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Dessa förändringar innebär förändringar i skolskjutstrafiken och infrastrukturåtgärder måste därmed 

vidtas där fokus är att skapa säkra hållplatser och anslutningar för barn/ungdomar. I dagsläget har det 

inte gjorts någon bedömning ur trafiksäkerhetssynpunkt av de hållplatser som kommer att nyttjas av 

skolelever. Detta arbete måste ske i samverkan med väghållarna (kommun, Trafikverket) så snart 

slutlig trafikering fastställts och de platser som identifieras som trafikfarliga måste åtgärdas före 

trafikstart. Om det vid trafikstart finns hållplatser som fortfarande inte uppfyller krav på 

trafiksäkerhet kommer berörda elever att vara i behov av annan resmöjlighet, t.ex. skolskjuts med taxi. 

 

 

Överenskommelse mellan aktörer 
för genomförande av studie, eventuellt: 

Ja   ☐    Nej   ☐   Datum: Klicka här för att ange datum. 

Eventuell kommentar: 
[hjälptext] Om kommentera (aktörer, diarienummer, länk till 
dokumentet etcetera) 

 

Medverkande kompetenser och personer: Mikael Alm, Anna Kero, Trafikverket,  Jan Berglöf, Ingela Berndt 
Region Örebro län, Mats Turesson, Ingemar Wennlöf, Lekebergs kommun, Patrik Ståhl, Örebro kommun, 
Isak Jakobsson, Sofie Fröbom, Lotta Fritz och Anna-Lena Söderlind, Sweco 

Klicka här för att ange namn. 

Eventuell kommentar:  
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FÖRSTÅ SITUATIONEN 

Problem, brister och behov 

Genom åren har flera olyckor inträffat i korsningarna längs sträckan, se bilaga 2 och figur 4. I korsning 

väg 562/vägsamfällighet vid Haga/väg 204 och korsning väg 560/väg 561/väg 204 beror olyckorna 

främst på att förare på anslutande vägar inte har iakttagit väjningsplikt. Olyckor och incidenter har 

ofta inträffat med omkörande fordon, vänstersvängande fordon och på grund av dålig sikt i 

korsningarna, men även allvarligare olyckor mellan motorfordon och oskyddade trafikanter har 

förekommit. 

Vägens utformning är dimensionerad för hastigheten 90 km/h, men hastighetsgränsen har sänkts till 

80 km/h.  Målstandarden är, enligt länsplanen 2014-2025, 100 km/h. Med 100km/h skulle 

tillgängligheten öka och pendlingen mot Örebro underlättas. 

Väg 204, som ingår i ett identifierat regionalt cykelstråk, har bristande gång- och cykelförbindelser vad 

gäller tillgänglighet och trafiksäkerhet. Oskyddade trafikanter har också ett behov av att passera vägen 

på flera ställen, framför allt i de större korsningarna och i anslutning till busshållplatserna. 

Busshållplatserna längs vägen har brister vad gäller standard och placering, både utifrån nuläget och 

den framtida planerade trafikeringen. 

I figur 4 redovisas en sammanställning över samtliga brister och behov. Dessa kommer från planer, 

åtgärdsvalsstudiens arbetsgrupp samt från intervjuer, som genomförts inom ramen för 

åtgärdsvalsstudien. 

Olyckor med personskador 

Under perioden 2006-2015 inträffade totalt 22 olyckor med personskador på den aktuella vägsträckan. 

Av dessa var två dödsolyckor, en (1) olycka med allvarligt skadade och två olyckor med måttligt 

skadade (se bilaga 2). 

Dödsolyckorna inträffade i korsningen väg 204/väg 562/vägsamfällighet vid Haga respektive på 

vägsträckan i höjd med Östa. Olyckorna skedde mellan fotgängare och motorfordon respektive mellan 

mötande motorfordon. 

Olyckan med allvarligt skadade inträffade mellan korsande motorfordon i korsningen väg 204/560/61, 

Brotorp. De två olyckorna med måttligt skadade inträffade i korsningen väg 204/väg 

562/vägsamfällighet vid Haga respektive i korsningen med väg 564. Den ena var olycka med 

avsvängande motorfordon och den andra olycka singelolycka med motorfordon. 

Viltolyckor 

Enligt eftersöksjägare är det hög risk för viltolyckor på de sträckor där många viltstråk passerar vägen, 

se bilaga 3. Främst gäller detta skogsområdet i norr vid Lanna och i skogspartierna söder om 

Hidingebro. Övervägande andel av vilt som är inblandat i viltolyckor är rådjur, men även älg 

förekommer.  

Viltstängsel finns på sträckan mellan väg 691 och E18. 
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Figur 4. Brister och behov  
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Nuläge - faktorer som har betydelse för studien  

Målpunkter och rörelsemönster 

Örebro är en viktig målpunkt för de flesta trafikanter som använder vägen. Längs med väg 204 har 

målpunkter och rörelsemönster identifierats, se bilaga 4. Skolorna i Fjugesta och Lanna är viktiga 

målpunkter. För de gårdar och verksamheter som använder och korsar vägen för att kunna nå sina 

marker har rörelsemönster identifierats liksom för de oskyddade trafikanter som korsar vägen för att 

ta sig till hållplatserna utmed vägen.  

Hastighet och vägbredd 

Hastighetsgränsen på den aktuella sträckan av väg 204 är 80 km/h från korsning väg 564/väg 204 

fram till en punkt söder om korsning väg 691/väg 204 varifrån det är 70 km/h fram till korsningen 

med E18, se bilaga 5. 

Vägbredden är på 80 km/h-sträckan 9 meter och på 70 m/h-sträckan 8 meter, se bilaga 5. 

År 2013 gjorde Trafikverket hastighetsmätningar på två punkter på den aktuella sträckan där uppmätt 

hastighet redovisas som fordons medelhastighet per klocktimme, se bilaga 6. Av mätningarna framgår 

att medelhastigheten för mätpunkten strax söder om korsning väg 691/väg 204 är betydligt högre i 

norrgående körriktning mot väg 691, E18 och Vintrosa med en betydande del av medelhastigheten 

under dagtid (cirka kl.05-19) i spannet 80-85 km/h. I södergående riktning mot Fjugesta är 

medelhastigheten motsvarande tid till största del cirka 75-80 km/h. Samma mönster kan utläsas för 

mätpunkten strax söder om korsning väg 560/väg 561/väg 204 där medelhastigheten i norrgående 

riktning under dagtid (cirka kl.05-19) till stor del ligger inom spannet 84-88 km/h, men med en topp 

vid kl.06 på 91 km/h och en lågpunkt vid kl.19 på 80 km/h. I södergående riktning ligger 

medelhastigheten för samma tid på cirka 81-87 km/h. 

Trafikflöden 

Trafikflödet på den aktuella sträckan av väg 204 var år 2013 till största delen inom spannet 2 600-

3 200 fordon per årsmedeldygn; det lägre värdet uppmättes i söder i höjd med Fjugesta, se bilaga 7. 

Den korta sträckan mellan väg 691 och E18 har ett trafikflöde på 4 700 fordon per årsmedeldygn. 

Andelen tung trafik är cirka 7-9 procent. 

Kollektivtrafik 

Relationen Fjugesta-Lanna-Örebro är ett viktigt pendlingsstråk. Goda pendlingsmöjligheter med buss 

finns och väg 204 är ett prioriterat busstråk. Linje 513 Örebro – Svartå/Hasselfors trafikerar sträckan 

Fjugesta – Lanna. Det finns fem (5) hållplatser på sträckan som ligger längs med väg 204. För 

linjesträckning, hållplatsernas läge samt hållplatsstandard se bilaga 8.  
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Kommande utveckling - faktorer som har betydelse för studien. 

Följande är Lekebergs kommun utvecklingsplaner som berör väg 204:  

• I Lanna planeras och pågår utveckling av 170 ny bostäder. I Fjugesta finns det en detaljplan som 

möjliggör 36 nya bostäder, se bilaga 4.  

• Planerad och pågående bostadsutveckling i Lanna beräknas generera mer fordonstrafik som 

kommer att ledas till korsning väg 204/562 (Hagakorset). Kommunen planerar även en ny 

matarväg från Lanna till väg 691. 

• Vid korsningen väg 204/562 (Hagakorset) planeras en pendlarparkering i anslutning till 

busshållplatsen. 

• Vid korsningen väg 204/560/561 planeras en pendlarparkering. I samband med detta ses 

placeringen av busshållplatsen över.  

• Fjugestas industriområde utvecklas norrut. En aktör är intresserad av att exploatera i området och 

har önskemål om en ny anslutning till väg 204 norr om befintlig anslutning till industriområdet. 

Örebro kommun har inga utvecklingsplaner som berör den aktuella sträckan av väg 204. 

Trafikplatsen vid korsningen mellan väg 204 och E18 planeras att utvecklas med pendlarparkeringar 

och ev. drivmedelsstation.  

Trafikverket genomför en utredning av kollektivtrafikåtgärder för hållplatser i bland annat Fjugesta. 

De hållplatser som berörs är; Haga, Hidingebro, Lanna stationsväg, Norra Brånsta, Brånsta, Knistaby 

(se bilaga 7). Framförallt handlar utredningen om kollektivtrafikhöjande åtgärder med syfte att höja 

trafiksäkerheten och standarden på busshållplatser samt bidra till en ökning av 

kollektivtrafikresenärer. 
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Mål för lösningar (eftersträvad kvalitet)  

De åtgärder och lösningar som har tagits fram för att lösa bristerna och uppfylla behoven ska bidra till 

att uppfylla åtgärdsvalsstudiens övergripande mål och målpreciseringar, se nedan.  

Medverkande kompetenser och personer: Samma som ovan   Ja   ☒   Nej   ☐ 

Klicka här för att ange namn, om inte samma som ovan. 
Eventuell kommentar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Övergripande mål 

Åtgärderna för väg 204 ska bidra till förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för gående och 

cyklister, ökat resande med kollektivtrafiken samt förbättrad trafiksäkerhet för 

motorfordonstrafik. 

Målpreciseringar 

 Bibehållen eller förbättrad tillgänglighet (restid) för motorfordonstrafik längs väg 204. 

 Ett sammanhängande, separerat och gent cykelstråk för arbets- och studiependling 
mellan Fjugesta och Lanna med säkra passager över eller under väg 204. 

 Förbättrad tillgänglighet och säkerhet för gående och cyklister till och från 
busshållplatser. 

 God tillgänglighet, säkerhet och reseinformation på busshållplatserna, enligt gällande 
målstandard. 

 Förbättrad trafiksäkerhet i korsningar, anslutningar och längs hela sträckan. 

 Förbättrad hastighetsefterlevnad. 

 Minskat antal viltolyckor. 

 Åtgärderna ska bidra till att uppfylla regionens mål om ökad andel kollektivtrafikresande 
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PRÖVA TÄNKBARA LÖSNINGAR 

Åtgärdsförslag 

För att lösa identifierade brister och behov tog arbetsgruppen fram förslag till åtgärder med stöd av 

fyrstegsprincipen, se tabell 1. Av tabellen framgår även grunden för bedömningen av vilka åtgärder 

som arbetsgruppen inte valde att gå vidare med. Generellt rör det sig om åtgärder som har osäker 

effekt, är alltför kortsiktiga lösningar, är olämpliga att använda i den aktuella trafikmiljön eller istället 

bör hanteras inom ramen för andra utredningar. 

Bedömning av måluppfyllelse har endast gjorts för åtgärdspaket, inte för varje enskild åtgärd,  

se bilaga 9. 
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Tabell 1. Studerade åtgärder kopplat till identifierade problem, brister och behov. I kommentarsfältet framgår i kursiv text vilket eller vilka åtgärdspaket som åtgärdern ingår i. 

Nr. 
Problem/brist/ 
behov som hanteras 

Åtgärd som studerats och 
bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(Låg/Medel/Hög)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
intervall. Anges 
när tillämpligt. 

Bedömning 
genom-
förbarhet 

Gå 
vid-
are 
Ja/ 
Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

Förslag på 
aktör/ 
ansvarig 

Korsningen väg 204/562/ vägsamfällighet vid Haga 

1 Trafiksäkerhetsbrister vid 
vänstersväng på väg 204 
pga. upphinnande fordon  
(Hidinge Gård AB, Lanna 
Byalag) 
 
Trafiksäkerhetsbrister vid 
utfart på väg 204, pga. 
omkörande fordon på väg 
204 (Vägsamfällighet) 
 
Mycket trafik på väg 204 
från Fjugesta-hållet gör att 
det är svårt att ta sig ut på 
väg 204 från väg 562 från 
Lanna.  
 
Trafiksäkerhetsbrister för 
korsande över väg 204 för 
fordon med långa ekipage  
(Lanna Potatis) 

1.1 Cirkulationsplats 
(Hidinge Gård AB, 
Vägsamfällighet) (Lanna 
potatis) 

3 el 4  6-10 Mkr 

 

Nej 

Dyr lösning, troligen uppnås 
lika bra effekt med den 
billigare lösning 1.2. Förutom 
detta bör de olika 
anslutningsvägarna ha 
liknande trafikflöden för att få 
en bra effekt i en 
cirkulationsplats. Trafikflödena 
i denna korsning är ojämna. 

 

1.2 Vänstersvängfält 
Refug, målad eller 
kantsten 
Belysning 
Heldragen mittlinje före 
och efter korsningen 

3  1-3 Mkr 

 

Ja 

Åtgärdspaket 80 km/h hela 
sträckan och Åtgärdspaket 
100 km/h sänkt hastighet i 
korsningarna. 
 
Korsningen bör utformas så 
att den även kan användas om 
vägen byggs till 
mötesseparerad väg, hastighet 
80 km/h genom korsningen. 

 

1.3 Sänkt hastighet genom 
korsningen. 

2  10-50 000:- 

 

Ja 

Åtgärdspaket 80 km/h hela 
sträckan och Åtgärdspaket 
100 km/h sänkt hastighet i 
korsningarna. 
Åtgärdspaket 100 km/h hela 
sträckan 

Kan fungera 
som 
inledande 
åtgärd innan 
fysiska 
åtgärder 
genomförs.  
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Nr. 
Problem/brist/ 
behov som hanteras 

Åtgärd som studerats och 
bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(Låg/Medel/Hög)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
intervall. Anges 
när tillämpligt. 

Bedömning 
genom-
förbarhet 

Gå 
vidare 
Ja/ 
Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

Förslag på 
aktör/ 
ansvarig 

forts. Korsningen väg 204/562/ vägsamfällighet vid Haga 

2 Dålig sikt åt båda håll vid 
utfart från väg 562 till väg 
204 pga. av kurvor på väg 
204  
(Lanna Potatis) 

2. Siktröjning 

2  10-50 000:- 

 

Nej Ej aktuell, redan genomfört. 

 

3 Oskyddade trafikanter har 
ett behov av att passera 
vägen (Arbetsgruppen) 

3. Passage under vägen för 
gående och cyklister vid 
korsning 204/562 
(Vägsamfällighet) 

3  1.5-4 Mkr 

 

Nej 

Åtgärden hanteras i 
Trafikverkets projekt 
”Kollektivtrafikåtgärder 
Fjugesta-Garphyttan”. 
Kostnad avser enbart bron, 
inte anslutningar till och 
från. Spannet avser rörbro 
till betongbro 
1.5-4 Mkr. 

 

Korsning väg 560/561/204 vid Brotorp 

4 Dålig sikt från Fjugesta-
hållet och Brotorps-hållet. 
(Berga Gård) 
 

4. Siktröjning 
 

2  10-50.000:- 

 

Nej 

Åtgärdas i samband med 
anläggning av 
pendlarparkering 
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Nr. Problem/brist/ 
behov som hanteras 

Åtgärd som studerats och 
bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(Låg/Medel/Hög)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
intervall. Anges 
när tillämpligt. 

Bedömning 
genom-
förbarhet 

Gå 
vidare 
Ja/ 
Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

Förslag på 
aktör/ 
ansvarig 

forts. Korsning väg 560/561/204 vid Brotorp 

5 Olycksdrabbad korsning 
 
Bristande trafiksäkerhet vid 
vänstersväng från väg 204 
till väg 561 (fordon som kör 
om vänstersvängande 
fordon har krockat med 
fordon som kört ut på väg 
204) (Berga Gård) 
 
Bristfälliga korsningar  
(Arbetsgruppen, SiS 
ungdomshem 
Bergsmansgård) 

5.1 Vänstersvängfält i 
riktning Örebro 
Refug, målad el kantsten 
Belysning 
Heldragen mittlinje före 
och efter korsningen  

3  
600.000 – 
1.800.000:- 
 

 Ja 

Åtgärdspaket 80 km/h hela 
sträckan och Åtgärdspaket 
100 km/h sänkt hastighet i 
korsningarna. 
 
Vägbredd finns redan, men 
vänstersvängfält saknas. Pris 
inkl. att skylta om samt 2 st 
belysningsstolpar. 
Korsningen bör utformas så 
att den även kan användas 
om vägen byggs till 
mötesseparerad väg 
hastighet 80 km/h genom 
korsningen. 

 

5.2 Hastighetssänkning 
genom korsning väg 
204/560/561 (SiS 
ungdomshem 
Bergsmansgård) 

2  10-50.000:-  Ja 

Åtgärdspaket 80 km/h hela 
sträckan och Åtgärdspaket 
100 km/h sänkt hastighet i 
korsningarna. 
Åtgärdspaket 100 km/h hela 
sträckan 

Kan fungera 
som inledande 
åtgärd innan 
fysiska 
åtgärder 
genomförs.  

5.3 Passage för oskyddade 
trafikanter i plan eller 
planskild under väg 
204/560/561. 

3  

20-50 000:- 
(passage i plan) 
1.5-4 Mkr 
(planskild 
passage) 

 Ja 

Åtgärdspaket 80 km/h hela 
sträckan och Åtgärdspaket 
100 km/h sänkt hastighet i 
korsningarna. 
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Nr. Problem/brist/ 
behov som hanteras 

Åtgärd som studerats och 
bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(Låg/Medel/Hög)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
intervall. Anges 
när tillämpligt. 

Bedömning 
genom-
förbarhet 

Gå 
vidare 
Ja/ 
Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

Förslag på 
aktör/ 
ansvarig 

Korsningen väg 204/564 södra infarten till Fjugesta 

6 Korsning väg 204/564 
Otydlig 
Hög fart från söder 
Otydligt var 
vänstersvängande fordon 
ska vara 
 

6. Utred korsningens 
utformning väg 204/564. 

1  100-200.000:- 

 

Ja 
 

Åtgärdspaket 80 km/h hela 
sträckan och Åtgärdspaket 
100 km/h sänkt hastighet i 
korsningarna. 
Åtgärdspaket 100 km/h hela 
sträckan 

 

Gång- och cykel 

7 Behov av alternativa vägar 
för oskyddade trafikanter 
(bl.a. skolbarn) att ta sig 
mellan Lanna och 
Fjugesta/behov av separat 
cykelväg på delar av 
sträckan  
(Arbetsgruppen, LTP 
Örebro, 2014)  
 

7. Gc-väg på gamla 
banvallen. 
 

3   

 

Nej 

Ingår i åtgärd 8. 
Kostnaden är svårbedömd 
då standarden på befintlig 
banvall är okänd. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

21 (65) 

 

Nr. Problem/brist/ 
behov som hanteras 

Åtgärd som studerats och 
bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(Låg/Medel/Hög)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
intervall. Anges 
när tillämpligt. 

Bedömning 
genom-
förbarhet 

Gå 
vidare 
Ja/ 
Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

Förslag på 
aktör/ 
ansvarig 

forts. Gång- och cykel§ 

8 Cykelväg saknas på det 
identifierade regionala 
cykelstråket längs väg 204 
(Regional cykelplan, Region 
Örebro län) 

8. Utredning om var ett 
gång- och cykelstråk 
mellan Fjugesta och Lanna 
kan gå samt byggande av 
cykelstråk. Ex. längs den 
gamla banvallen eller längs 
med väg 204 inkl. 
anslutande gång- och 
cykelvägar till hållplatser. 

3  
24-30 Mkr 
 
 

 

Ja 

Åtgärdspaket 80 km/h hela 
sträckan och Åtgärdspaket 
100 km/h sänkt hastighet i 
korsningarna. 
Åtgärdspaket 100 km/h hela 
sträckan  
 
Kostnad omfattar utredning 
om läge för ett gång- och 
cykelstråk till en kostnad av 
100-500.000:-. 
Uppskattad längd för gc-väg 
längs väg 204 uppskattas till 
9700 m. Uppskattad längd 
för gc-väg längs banvall 
uppskattas till 9300 m, varav 
3 000 m kan byggas på 
befintlig banvall, vilket ger 
en något lägre kostnad. 

 

9 Behov av gc-väg, Lanna-E18 
 
Bristande gång- och 
cykelförbindelser längs väg 
204, t.ex. till hållplats på 
E18 (Lanna Byalag) 

9.1 Skapa utrymme för 
gående och cyklister längs 
med väg 562 från Lanna till 
E18 ex. bymiljöväg. 

3   

 
Nej 
 

Ingår i åtgärd 8. 
GC-väg, generellt 
3000kr/löpmeter. Intervall 
2500-3500:-/meter. 

 

9.2 Samordning med 
hållplatsprojektet för att 
säkerställa att 
hållplatserna får säkra 
anslutningar för gående 
och cyklister 

1 
 

  

 

Nej Ingår i åtgärd nr 8. 
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Nr. Problem/brist/ 
behov som hanteras 

Åtgärd som studerats och 
bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(Låg/Medel/Hög)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
intervall. Anges 
när tillämpligt. 

Bedömning 
genom-
förbarhet 

Gå 
vidare 
Ja/ 
Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

Förslag på 
aktör/ 
ansvarig 

forts. Gång- och cykel 

10 GC-väg Selven – Lanna, 565    
 
Lägre trafikflöden idag, 
men troligen ökad 
bebyggelse 

10. Gc-väg från korsning 
204/565 till hållplats 
Hidingebrovägen, ca 280m 3   

 

Nej 

Ingår i åtgärd nr 8. 
GC-väg, generellt 
3000kr/löpmeter. Intervall 
2500-3500:-/meter. 

 

11 Bristande trafiksäkerhet för 
oskyddade trafikanter 
(Göksvalla Gård) 
 
Mitträfflingen på vägen 
skapar bristande 
trafiksäkerhet för 
oskyddade trafikanter 
(bilister åker inte över 
mitträfflingen, vilket 
medför litet avstånd till 
oskyddade trafikanter vid 
omkörning av dessa) 
(Göksvalla Gård) 

11. Gång- och cykelväg i 
stråket för 
vattenledningen 
(Göksvalla gård) 

3   

 

Nej Ingår i åtgärd nr 8. 
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Nr. Problem/brist/ 
behov som hanteras 

Åtgärd som studerats och 
bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(Låg/Medel/Hög)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
intervall. Anges 
när tillämpligt. 

Bedöm-ning 
genom-
förbarhet 

Gå 
vidare 
Ja/ 
Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

Förslag på 
aktör/ 
ansvarig 

Övrigt 

12 Vägen uppfyller inte 
kraven för målstandard 
100 km/h 

12.1 Åtgärder för att vägen 
ska uppnå målstandard 
100 km/h, sänkt hastighet 
till 80 km/h genom 
korsningarna (korsningar i 
plan). Ex.  på åtgärder 
breddning, 
sidoområdesåtgärder, ev. 
bulleråtgärder, nya 
ersättningsvägar samt 
upprustning av befintliga 
enskilda vägar. 

3 el. 4  95 – 130 Mkr 

 

Ja 

Åtgärdspaket 100 km/h sänkt 
hastighet i korsningarna. 
 
Kostnad för ombyggnation av 
korsningar ingår inte. Summan 
inkluderar kostnad för nya 
ersättningsvägar samt upprustning 
av bef enskilda vägar 10-15Mkr. 

 

  12.2 Åtgärder för att vägen 
ska uppnå målstandard 
100 km/h även genom 
korsningarna 
(planskildhet). Ex.  på 
åtgärder breddning, 
sidoområdesåtgärder, ev. 
bulleråtgärder, nya 
ersättningsvägar samt 
upprustning av befintliga 
enskilda vägar. 

3 el. 4  
105-190 Mkr 
 

 

Ja 

Åtgärdspaket 100 km/h hela 
sträckan 
 
Kostnad för ombyggnation till 
planskild korsning vid Haga och 
Brotorp ingår. Summan inkluderar 
kostnad för nya ersättningsvägar 
samt upprustning av bef enskilda 
vägar 10-15Mkr. I dagsläget är det 
oklart om planskildhet krävs för att 
ha 100 km/h genom korsningarna. 
Den lägre kostnaden i spannet 
omfattar därför ombyggnation av 
korsningarna i plan medan den 
högre kostnaden omfattar 
ombyggnation till planskildhet. 
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Nr. 
Problem/brist/ 
behov som hanteras 

Åtgärd som studerats och 
bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(Låg/Medel/Hög)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
intervall. Anges 
när tillämpligt. 

Bedömning 
genomförbarhet 

Gå 
vidare 
Ja/ 
Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt 
motiv  
till bortsortering om Nej 

Förslag på 
aktör/ 
ansvarig 

13 Behov för 
åkerier/transportörer att 
kunna ansluta till många av 
gårdsinfarterna och 
sidovägarna till väg 204  
(Pontus Björks Åkeri AB) 

13. Översyn av behov och 
antal enskilda anslutningar 
samt utformningen och 
möjligheten för 
transportörer att använda 
andra anslutningar. 

2 el 3  100-300.000:- 

 

Ja 

Åtgärdspaket 80 km/h 
hela sträckan 
 
Avser översyn 

 

14 Mitträfflingen på vägen 
skapar bullerproblem 
(Göksvalla Gård) 

 
   

 
Nej  

 

15 Bristfälliga hållplatser 
(Arbetsgruppen) 
 

15.1 Behov av nya och 
ombyggnation av befintliga 
busshållplatser, bl.a. Haga, 
Hidingebro/Lanna 
stationsväg (väg 204), 
Brånsta (väg 204) och 
Norra Brånsta, Knistaby 
(väg 561) och Hidingebro 
(väg 204) 
(Kollektivtrafikåtgärder, 
Åtgärdsbeskrivning, 
Trafikverket, 2015) 

2 el 3   

 

Nej 

Åtgärden hanteras i 
Trafikverkets projekt 
”Kollektivtrafik-
åtgärder Fjugesta-
Garphyttan”. 

 

15.2 Behov av ny hållplats 
vid Lanna stationsväg med 
gånganslutning från Lanna 
(Trafikeringsförslag, 
Länstrafiken Örebro, 2014) 

3   

 

Nej  
 

Ingår i åtgärd nr 3, 8 
och !5.1. 
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Nr. 
Problem/brist/ 
behov som hanteras 

Åtgärd som studerats och 
bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(Låg/Medel/Hög)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
intervall. Anges 
när tillämpligt. 

Bedömning 
genomförbarhet 

Gå 
vidare 
Ja/ 
Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt 
motiv  
till bortsortering om Nej 

Förslag på 
aktör/ 
ansvarig 

15 
forts 

 15.3 Koppla ihop med gc-
anslutning 
Cykelparkering 
 3   

 

Nej 

Ingår i åtgärd 8. 
GC-väg, generellt 
3000kr/ 
löpmeter. Intervall 
2500-3500:-/meter. 
 

 

16 Osäkra omkörningar 
Pga smal väg (Kåbe-mattan 
AB)  
 
Vägbredden är 8-9 m hela 
sträckan samt vidare 
söderut till Gropen 
 
Omkörningar av 
långsammare och tyngre 
trafik  
(SiS ungdomshem 
Bergsmansgård) 
 

16. Breddning av väg, 
hastighetshöjning till 90-
100 km/h, ökad säkerhet 
för omkörning  
(Kåbe-mattan) 
 

3   

 

Nej 

Hanteras i åtgärd 12 
åtgärder för att uppnå 
målstandard 100 km/h. 
 
Förutsättning, bef väg 
8-9 meter, breddas för 
10 m (1+1) med två 
meter på en sida. 
För breddning till 14 
meter finns två 
alternativ. Krävs 
breddning på två sidor 
blir det dubbelt så 
dyrt. Kan breddning 
ske på en sida blir 
totala kostnaden lägre. 
Breddning en sida två 
meter: 2000-4000 
kr/löpmeter eller cirka  
1000 kr/m2 
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Nr. Problem/brist/ 
behov som hanteras 

Åtgärd som studerats och 
bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(Låg/Medel/Hög)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
intervall. Anges 
när tillämpligt. 

Bedömning 
genomförbarhet 

Gå 
vidare 
Ja/ 
Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt 
motiv  
till bortsortering om Nej 

Förslag på 
aktör/ 
ansvarig 

17 Viltolyckor (Berga Gård, 
STRADA, Nationella 
viltolycksrådet) 
Hög risk för viltolyckor  
(Eftersöksjägare) 

17.1 Viltstängsel 
(Göksvalla gård, 
Eftersöksjägare) 

2   
 

Nej Ingår i 16.2 
 

17.2 Se över behov av 
viltåtgärder ex siktröjning, 
viltstängsel 

1  50-200.000:- 

 

Ja 

Åtgärdspaket 80 km/h 
hela sträckan och 
Åtgärdspaket 100 
km/h sänkt hastighet i 
korsningarna. 
Åtgärdspaket 100 
km/h hela sträckan  
 

 

17.3 Samverkansåtgärder 
mellan Viltolycksrådet, 
Trafikverket och land- och 
skogsbrukare längs stråket. 

1  50-200.000:- 

 

Ja 

Åtgärdspaket 80 km/h 
hela sträckan och 
Åtgärdspaket 100 
km/h sänkt hastighet i 
korsningarna. 
Åtgärdspaket 100 
km/h hela sträckan  
 

 

18 Höga hastigheter väg 204 
 
Trafiken kör fort, bl.a. 
motorcyklister 
(Hidinge Gård AB, Lanna 
Potatis, Göksvalla Gård) 

18. Se över möjligheten att 
anlägga hastighetskamera 
(ATK). 

2  
400.000–
1.000.000:- 

 

Ja 

Åtgärdspaket 80 km/h 
hela sträckan och 
Åtgärdspaket 100 
km/h sänkt hastighet i 
korsningarna. 
 
Kostnaden är beräknad 
på en ATK. 
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Nr. Problem/brist/ 
behov som hanteras 

Åtgärd som studerats och 
bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(Låg/Medel/Hög)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
intervall. Anges 
när tillämpligt. 

Bedömning 
genomförbarhet 

Gå 
vidare 
Ja/ 
Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt 
motiv  
till bortsortering om Nej 

Förslag på 
aktör/ 
ansvarig 

19 
 

Bättre infart/genomfart för 
industriområdet 
 
Bristande trafiksäkerhet 
pga frånvaro av 

avsvängningsfiler och risk 

för upphinnandeolyckor 
(Kåbe-mattan AB)  

19.1 Ny infart från väg 204  

3  3-7 Mkr 

 

Nej 

Ingår i 18.3. 
Uppskattning baseras 
på ny väg ca 500 m 
samt ny anslutning till 
väg 204 med vänster-
svängfält. 

 

 19.2 Svängfiler vid avfarter 
till industriområden  
(Kåbe-mattan) 2 el 3   

 

Nej Ingår i 18.3 

 

 19.3 Se över antalet och 
behov av anslutningar 
längs väg 204.  1   

 

Nej 
Behandlas i  åtgärd nr 
13. 

 

20 Buller nära bebyggelse  
 

20. Bullerskydd 
 

3   

 

Nej 

Det finns inga 
indikationer på 
bullerstörning utifrån 
de riktvärden som 
gäller. 
Ingen möjlighet att 
bedöma kostnaden för 
denna åtgärd, utan 
kompletteras ev. 
senare. 
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Paketeringsförslag 

För att kunna ställa åtgärderna mot varandra formades initialt tre åtgärdspaket, se tabell 2. Åtgärdspaketen 80 km/h hela sträckan och 100 km/h med sänkt 

hastighet genom korsningarna innehåller samma korsningsåtgärder. Därtill ges även förslag på ett åtgärdspaket där hastigheten är 100 km/h längs hela 

sträckan även genom korsningarna. I tabellen nedan framgår även beräknad restid för de olika åtgärdspaketen om de genomförs. 

Tabell 2. Föreslagna åtgärdspaket.  

Åtgärdspaket Ingående lösningar Uppskattad kostnad Beräknad restid 

A. 80 km/h hela sträckan 

1.2 Korsningsåtgärder väg 204/562, Haga  
5.1 Korsningsåtgärder väg 204/560/561, Brotorp 
5.3 Passage oskyddade trafikanter väg 204/560/561, Brotorp 
6    Utredning korsningsutformning väg 204/564, södra infarten till    
      Fjugesta 
8    Cykelstråk Fjugesta-Lanna 
13  Översyn av behov, antal och utformning enskilda anslutningar 
17.2 Viltåtgärder 
17.3 Samverkansåtgärder viltfrågor 
18   Se över möjligheten att anlägga hastighetskamera (ATK). 

26.3 - 40.8 Mkr Beräknad restid: 7 min 17 sek 

B. 100 km/h med sänkt 
hastighet till 80 km/h 
genom korsningarna 

1.2 Korsningsåtgärder väg 204/62, Haga  
5.1 Korsningsåtgärder väg 204/560/561, Brotorp 
5.3 Passage oskyddade trafikanter väg 204/560/561, Brotorp 
6    Utredning korsningsutformning väg 204/564, södra infarten till  
      Fjugesta 
8    Cykelstråk Fjugesta-Lanna 
12.1 Åtgärder för målstandard 100 km/h, sänkt hastighet till 80 km/h  
        genom korsningarna 
13   Översyn av behov, antal och utformning enskilda anslutningar 
17.2 Viltåtgärder 
17.3 Samverkansåtgärder viltfrågor 
18   Se över möjligheten att anlägga hastighetskamera (ATK). 

121.2 - 170.5 Mkr Beräknad restid: 5 min 58 sek 

C. 100 km/h hela sträckan 

6  Utredning korsningsutformning väg 204/564, södra infarten till  
    Fjugesta 
8  Cykelstråk Fjugesta-Lanna 
12.2 Åtgärder för att vägen ska uppnå målstandard 100 km/h även  
        genom korsningarna 
17.2 Viltåtgärder 
17.3 Samverkansåtgärder viltfrågor 

129.2 - 220.7 Mkr Beräknad restid: 5 min 49 sek 
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EFFEKTBEDÖMNING 

För samtliga åtgärdspaket har en förenklad effektbedömning genomförts enligt Trafikverkets mall 

”TMALL 0395 SEB Övriga åtgärdsvalsstudier”, se bilaga 9. I den förenklade effektbedömningen 

bedömdes översiktligt åtgärdspaketens bidrag till de transportpolitiska målen, åtgärdspaketens bidrag 

till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning, fördelningsaspekter 

samt eventuella målkonflikter. 

Samtliga åtgärdspaket bidrar överlag positivt till de transportpolitiska målen, men också negativt 

framförallt åtgärdspaketen B. 100 km/h med sänkt hastighet genom korsningarna och C. 100 km/h 

längs hela sträckan. Dessa åtgärdspaket bidrar något negativt till funktionsmålet om medborgarnas 

resor på grund av längre restider då antalet direktutfarter till väg 204 kommer att minska samt till 

hänsynsmålet om klimat eftersom utsläppen av koldioxid bedöms öka med höjda hastigheter, ökat 

trafikarbete för drift- och underhåll samt längre körsträckor på grund av färre direktutfarter till väg 

204. Åtgärdspaketen för B. 100 km/h med sänkt hastighet genom korsningarna och C. 100 km/h längs 

hela sträckan bedöms också ge negativt bidrag till hänsynsmålet för hälsa då utsläppen till luft ökar då 

hastigheten höjs. Åtgärdspaket A. 80 km/h längs hela sträckan och åtgärdspaket B. 100 km/h med 

sänkt hastighet genom korsningarna bedöms bidra negativt till näringslivets transporter och 

tillgänglighet regionalt/länder om man väljer att bygga en passage i plan vid korsningen väg 

204/560/561. Samtliga åtgärdspaket bidrar negativt till hänsynsmålet jämställdhet då något fler av 

intressenterna varit män samt till hänsynsmålet om landskap på grund av åtgärder som anläggande av 

viltstängsel och gång- och cykelbana samt ombyggnad av korsningar. För åtgärdspaketen B. 100 km/h 

med sänkt hastighet genom korsningarna och C. 100 km/h längs hela sträckan ger ombyggnation till 

mötesseparerad väg ytterligare negativt bidrag till målet om landskap. 

Åtgärdspaketens bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning är troligt positiv vad gäller ekonomisk hållbarhet på grund av att de bidrar till 

färre olyckor. Åtgärdspaketen B. 100 km/h med sänkt hastighet genom korsningarna och C. 100 km/h 

längs hela sträckan bedöms också ge positivt bidrag på grund av minskade kostnader för restid. För 

dessa åtgärdspaket förväntas den ekonomiska hållbarheten sett till investeringskostnaden dock vara 

något negativ eller negativ på grund av kostnader för drift och underhåll samt ökade utsläpp till luft då 

hastigheten höjs. Vad gäller den sociala hållbarheten förväntas alla åtgärdspaketen bidra positivt på 

grund av färre olyckor, förbättrade pendlingsmöjligheter, ökade resvalsmöjligheter och ökad 

tillgänglighet till transportsystemet för barn och ungdomar. Åtgärdspaketen B. 100 km/h med sänkt 

hastighet genom korsningarna och C. 100 km/h längs hela sträckan bedöms också ge positivt bidrag på 

grund av förbättrade pendlingsmöjligheter då restiden minskar. Den ekologiska hållbarheten påverkas 

positivt eftersom andelen cyklister förväntas öka. För åtgärdspaketen B. 100 km/h med sänkt 

hastighet genom korsningarna och C. 100 km/h längs hela sträckan påverkas den ekologiska 

hållbarheten negativt då koldioxidutsläppen förväntas öka.  

Fördelningsaspekterna visar att åtgärdspaketen ger störst nytta för trafiksäkerhet bil, regionalt Örebro 

län samt för åldersgruppen 18-65 år.  

Målkonflikter uppstår mellan mål för förbättrad tillgänglighet för och mål om för 

motorfordonstrafikanter och förbättrat klimat i åtgärdspaketen B. 100 km/h med sänkt hastighet 

genom korsningarna och C. 100 km/h längs hela sträckan. 
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Medverkande kompetenser och personer: Samma som ovan   Ja   ☒   Nej   ☐ 

Mikael Alm, Anna Kero, Trafikverket,  Jan Berglöf, Ingela Berndt Region Örebro län, Mats Turesson, Ingemar 
Wennlöf, Lekebergs kommun, Patrik Ståhl, Örebro kommun, Isak Jakobsson, Sofie Fröbom, Kristina 
Mattsson, Lotta Fritz och Anna-Lena Söderlind, Sweco 
Eventuell kommentar:  

 
Ange vad som används 
(utgör bilaga till studie): 

Eventuell kommentar: 

☐ 
SEB-metod/relevanta delar 
av SEB-mallen 

 

☒ Enkel SEB utan NNK TMALL 0395 SEB Övriga åtgärdsvalsstudier 

☐ Enkel SEB med NNK  

☐ Fullständig SEB utan NNK  

☐ Fullständig SEB med NNK  
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FORMA INRIKTNING OCH REKOMMENDERA ÅTGÄRDER 

Åtgärdsvalsstudien förordar att åtgärdspaket B. 100 km/h med sänkt hastighet till 80 km/h genom korsningarna tas vidare till nästa steg i processen. 

Åtgärdspaket A. 80 km/h hela sträckan valdes bort då paketet inte bidrar till att uppnå målstandarden på 100 km/h. Åtgärdspaket C. 100 km/h hela sträckan 

valdes bort på grund av den höga kostnaden och den marginella tidsvinsten jämfört med paket 100 km/h med sänkt hastighet till 80 km/h genom 

korsningarna, se tabell 2. 

Tabell 3. Forma inriktning och fortsatt hantering.  

 

Åtgärdspaket 
Inriktning och 
rekommenderade åtgärder  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Förslag till fortsatt 
planering och hantering 
 

Tidsaspekt 
genomförande  

Ansvariga aktörer, 
genomförande 

Förslag till 
finansiering  

Kommentar 

B. 100 km/h med 
sänkt hastighet till 
80 km/h genom 
korsningarna 

1.2 Korsningsåtgärder väg 
204/562, Haga. Vänstersvängfält 
Refug, målad eller kantsten 
Belysning 
Heldragen mittlinje före och efter 
korsningen.  
 

3 Hanteras i den formella 
planprocessen och 
projekteringen. 

Åtgärder prioriteras 
utifrån den 
ekonomiska ramen 
för länsplanens 
genomförande. 

Trafikverket Regional plan för 
transport-
infrastruktur i 
Örebro 

 

5.1 Korsningsåtgärder väg 
204/560/561, Brotorp. 
Vänstersvängfält i riktning Örebro 
Refug, målad el kantsten 
Belysning 
Heldragen mittlinje före och efter 
korsningen 
 

3 Hanteras i den formella 
planprocessen och 
projekteringen. 

Åtgärder prioriteras 
utifrån den 
ekonomiska ramen 
för länsplanens 
genomförande. 

Trafikverket Regional plan för 
transport-
infrastruktur i 
Örebro 

 

5.3 Passage oskyddade 
trafikanter trafikanter i plan eller 
planskild under väg 204/560/561, 
Brotorp 
 

3 Hanteras i den formella 
planprocessen och 
projekteringen. 

Åtgärder prioriteras 
utifrån den 
ekonomiska ramen 
för länsplanens 
genomförande. 
 
 

Trafikverket Regional plan för 
transport-
infrastruktur i 
Örebro 
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Åtgärdspaket 
Inriktning och 
rekommenderade åtgärder  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Förslag till fortsatt 
planering och hantering 
 

Tidsaspekt 
genomförande  

Ansvariga aktörer, 
genomförande 

Förslag till 
finansiering  

Kommentar 

Forts. 
B. 100 km/h med 
sänkt hastighet till 
80 km/h genom 
korsningarna 

6. Utredning 
korsningsutformning väg 
204/564, södra infarten till    
      Fjugesta 
 

1 Hanteras i den formella 
planprocessen och 
projekteringen. 

Åtgärder prioriteras 
utifrån den 
ekonomiska ramen 
för länsplanens 
genomförande. 

Trafikverket Regional plan för 
transport-
infrastruktur i 
Örebro. 

 

8.  Utredning om var ett gång- 
och cykelstråk mellan Fjugesta 
och Lanna kan gå samt byggande 
av cykelstråk. Ex. längs den gamla 
banvallen eller längs med väg 204 
inkl. anslutande gång- och 
cykelvägar till hållplatser. 
 

3 Hanteras i den formella 
planprocessen och 
projekteringen samt i 
kommunens verksamhet. 

2017-2021 Trafikverket, 
Lekebergs kommun,  

Regional plan för 
transport-
infrastruktur i 
Örebro och 
Kommunala 
medel. 

 

12.1 Åtgärder för att vägen ska 
uppnå målstandard 100 km/h, 
sänkt hastighet till 80 km/h 
genom korsningarna (korsningar i 
plan). Ex.  på åtgärder breddning, 
sidoområdesåtgärder, ev. 
bulleråtgärder, nya 
ersättningsvägar samt 
upprustning av befintliga enskilda 
vägar. 
 

3 el. 4 Hanteras i den formella 
planprocessen och 
projekteringen. 

Åtgärder prioriteras 
utifrån den 
ekonomiska ramen 
för länsplanens 
genomförande. 

Trafikverket Regional plan för 
transport-
infrastruktur i 
Örebro. 

 

13.  Översyn av behov och antal 
enskilda anslutningar samt 
utformningen och möjligheten 
för transportörer att använda 
andra anslutningar. 
 
 
 
 
 
 

1 Hanteras i den formella 
planprocessen och 
projekteringen. 

Åtgärder prioriteras 
utifrån den 
ekonomiska ramen 
för länsplanens 
genomförande. 

Trafikverket Regional plan för 
transport-
infrastruktur i 
Örebro. 
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Åtgärdspaket 
Inriktning och 
rekommenderade åtgärder  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Förslag till fortsatt 
planering och hantering 
 

Tidsaspekt 
genomförande  

Ansvariga aktörer, 
genomförande 

Förslag till 
finansiering  

Kommentar 

Forts. 
B. 100 km/h med 
sänkt hastighet till 
80 km/h genom 
korsningarna 

17.2 Se över behov av 
viltåtgärder ex siktröjning, 
viltstängsel 
 

1 Hanteras inom ramen för 
vägunderhåll alternativt i den 
formella planprocessen och 
projekteringen av ev. 
ombyggnad av väg 204. 

2017-2022 alternativt 
i samband med 
ombyggnad av väg 
204 

Trafikverket Regional plan för 
transport-
infrastruktur i 
Örebro. 

 

17.3 Samverkansåtgärder mellan 
regionala viltolycksrådet och 
markägarna. 
 

1 Punkt på dagordningen för det 
regionala viltolycksrådet. 

Årligen Trafikverket har 
ansvar att lyfta frågan 
i det regionala 
viltolycksrådet 

Inom den 
ordinarie 
finansieringen. 

 

18. Se över möjligheten att 
anlägga hastighetskamera (ATK) 
vid korsningspunkterna. 

2 Eventuellt anläggande av ATK 
längs väg 204 hanteras och 
beslutas av Trafikverket på 
nationell nivå.  

- Trafikverket Om beslut tas 
att inför ATK 
längs väg 204 
finansieras detta 
av Trafikverket 
på nationell 
nivå. 

Om beslut tas 
om ATK längs 
väg 204 sker 
detaljplanering 
(t ex samråd 
med Polisen om 
var ATK ska stå 
och föreskrifts-
författande) på 
regional nivå. 

 

Medverkande kompetenser och personer:  
Mikael Alm, Anna Kero, Trafikverket,  Jan Berglöf, Ingela Berndt Region Örebro län, Mats Turesson, Ingemar Wennlöf, Lekebergs kommun, Patrik Ståhl, Örebro 
kommun, Lotta Fritz och Anna-Lena Söderlind, Sweco 
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Arbetsprocessen  

Åtgärdsvalsstudien har drivits genom en arbetsgrupp, se kapitlet ”Aktörer och övriga intressenter”. 

Arbetsgruppen har bearbetat och kompletterat identifierade behov och brister, förslag på åtgärder och 

tagit fram övergripande mål samt kontinuerligt lämnat synpunkter på allt material som konsulten 

Sweco tagit fram. Arbetet i arbetsgruppen har skett både som fysiska möten och telefon-/distans-

möten. För vissa arbetsmoment har de fysiska mötena utformats som workshops. 

För att bredda kunskaperna om nulägesförutsättningarna (t.ex. brister, behov och målpunkter) och 

önskvärda åtgärder intervjuades intressenter via telefon och e-post, se kapitlet ”Aktörer och övriga 

intressenter” och Bilaga 1.  

 
 

Utökad Samhällsekonomisk bedömning (SEB), bilaga 10. 

Då den enkla SEB-mallen inte presenterade några siffersatta samhällsekonomiska effekter tog 

Trafikverket enligt önskemål fram två utökade SEB:ar. En för 100/80 km/h (100 på sträcka och 80 i 

korsningar) och en för 80/80 km/h. De visade inte någon större skillnad i sak jämfört med  det som 

redovisas i ÅVS-rapporten, men det blev tydligt att inget av alternativen visar på någon 

samhällsekonomisk lönsamhet. Minst olönsam är 100/80-alternativet. 

 

Fortsatt hantering 

I och med att den utökade samhällsekonomiska bedömningen visade på negativ samhällsnytta väljer 

Trafikverket att inte förorda något alternativ i dagsläget. De i åtgärdsvalsstudien föreslagna åtgärderna 

läggs in i åtgärdsbanken och hanteras som sådana om och när de blir aktuella. T ex bör utredningen 

om gång- och cykelstråket mellan Lanna och Fjugesta genomföras oavsett ombyggd väg 204 eller inte. 
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Bilaga 1 Sammanställning av intervjusvar 

Respondent: 

Har din 
verksamhet 
transporter 
på väg 204? 

Vilken 
funktion har 

väg 204 för er 
verksamhet? 

Vilken/vilka sträckor av 
väg 204 använder din 

verksamhet? (ange 
trafikslag ex. bil, buss, 
lastbil, hästtransport, 

traktor, cykel mm) 

Vilken/vilka 
målpunkter längs 

väg 204 används av 
din verksamhet? 

(ex. passager, lager, 
hållplatser mm) 

Tillgodoser väg 204 dina behov i 
dagsläget? Om inte, vilka problem finns? 

Utifrån din verksamhets 
utveckling, kan du se några 
ytterligare/andra behov? 

Kåbe-mattan AB  
 

Ja, 2-3 
lastbils-
transporter 
varje vardag 
ofta med släp 

Den är vår 
pulsåder 
transport-
mässigt och 
viktig för vår 
arbetsresande 
personal 

Från Gropen till E20 i söder 
och anslutning motorväg 
E18 i norr 
 
Lastbil med släp, mindre 
transportbil typ VW Caddie, 
personbil 
 

Fabriken i Fjugesta, 
Sågverksvägen 10A 

Nej, behöver breddas och säkerheten 
behöver ökas för omkörning samt 
möjlighet till höjning av hastighet till 90-
100 km/tim. Vi undersöker om att ev. 
flytta verksamheten p.g.a. den idag 
upplevda dåliga vägförbindelsen 
 

Vid avfarter till 
industriområden lägg till 
svängfiler för att minska 
olycksfallsrisken. Vi har själva 
upplevt påkörningsolycka 
bakifrån p.g.a. frånvaro av 
svängfil. Påkörningsolyckan 
inträffade vid infart till 
Sågverksvägen, (vänstersväng) 
från 204 i Gropen. 

Hidinge Gård AB Ja, minst en 
gång/dag 
ibland fler. 
Långtradare 
med 
förnöden-
heter för 
gården.  

Transportväg 
för leveranser 
med lastbil 
både till och 
från gården. 
Används även 
för gödsel-
transporter 
och 
spannmåls-
transporter.  

Båda sträckningarna från 
Haga norrut mot Örebro 
och söderut mot Fjugesta. 
Långtradare, personbilar, 
lätt lastbil, traktorer med 
kärror och vagnar samt 
bogserade redskap och 
skördetröska.  

Grannfastigheter 
Sällven och Västra 
Via och Halltorp. Dit 
körs 
gödseltransporter 
och spannmåls-
transporter.  

Det är lätt att ta sig fram med 
långsamtgående fordon såsom traktor, 
tröska med mera för det inte finns några 
vajrar i vägen. Trafiken som rör sig där 
kör för fort. Vänstersväng vid 
fyrvägskorset vid Haga är ibland en 
riskabel manöver på grund av de höga 
hastigheterna av bakomvarande trafik. 

Bygg en rondell istället för 
fyrvägskorset vid Haga. Det 
skulle säkra avfarten och 
minska antalet olyckor. Det har 
förekommit ett antal olyckor 
där under åren där något 
resulterat i en dödlig utgång.  

Vägsamfällighet för 
gamla väg 204 från 
Haga till Knivsta 
kyrka 

Ja Vägsamfällig-
hetens väg 
ansluter till 
väg 204 vid 
Haga.  

Främst anslutningen till 
vägsamfällighetens väg. 
Alla trafikslag som nämns 
använder vägen.  

 Incidenter med omkörningar som 
påbörjas av de som kör på 204 och 
kommer från Örebrohållet samtidigt som 
fordon kan vara på väg att svänga ut från 
vår vägsamfällighet förekommer. 

Bygg en rondell istället för 
korsningen som skulle minska 
olycksrisken.  
 
En passage under vägen för 
gående och cyklister som ska 
till Lanna och till ex. Hidinge 
skola.  
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Respondent: 

Har din 
verksamhet 
transporter 
på väg 204? 

Vilken 
funktion har 

väg 204 för er 
verksamhet? 

Vilken/vilka sträckor av 
väg 204 använder din 

verksamhet? (ange 
trafikslag ex. bil, buss, 
lastbil, hästtransport, 

traktor, cykel mm) 

Vilken/vilka 
målpunkter längs 

väg 204 används av 
din verksamhet? 

(ex. passager, lager, 
hållplatser mm) 

Tillgodoser väg 204 dina behov i 
dagsläget? Om inte, vilka problem finns? 

Utifrån din verksamhets 
utveckling, kan du se några 
ytterligare/andra behov? 

Lanna Byalaget      Pendlarparkeringen kommer att späda på 
olycksrisken i och med att fler kommer 
att svänga på vägen. Mer trafik från 
Lanna till korset i Haga. Vänstersväng ner 
mot gamla kyrkan. Just det korset är ett 
ställe där många åker snabbt. Det är 
läskigt att ta sig till hållplatsen ute vid 
E18 eftersom det saknas bra anslutningar 
för gång- och cykelväg.  

Bussen måste gå genom Lanna, 
där det bor folk.  
 
Bättre trafiklösningen vid 
fyrvägskorsningen måste till. 

Göksvalla Gård  Ja, Djur-
transporter, 
Lastbilar som 
transporterar 
foder, traktor 
och 
skördetröskor 
Allt som har 
med lantbruk 
att göra. 

Förbindelse Matning till och från E18 
och gamla E18. Lastbilarna 
kommer även vägen från 
Laxå. En del genar via 
Brändåsen och kommer ut 
på Norra infarten till 
Fjugesta.  
In- och utfart från Göksvalla 
gård.  
Använder den södra 
infarten (Sannabadet) med 
personbil.  
Se karta där Mathias har 
markerat in- och utfarter 
från ägorna. 

Norra infarten vid 
Brånsta för att ta sig 
till åkermark, jord 
och skog, många 
transporter. 
Gödseltransporter 
sker vid norra 
infarten.  
Hyresgäster 
använder 
hållplatsen. 7 
hyresgäster. 
Använder 
hållplatsen precis 
vid gården.  
Många in- och 
utfarter från fälten 
till väg 204. 

Sträckan uppfyller behoven ganska bra 
idag.  
 
Problemen kan vara för cyklister och 
gångtrafikanter.  
 
Vill absolut inte se att man bygger om till 
2+1-väg. Vore direkt förödande för 
verksamheten. Även 
samhällsekonomiskt. Kostar samhället 
mycket pengar för en liten förkortad 
restid. 2+1-vägar skapar stress om en 
traktor kommer ut. Idag kan man köra 
om långsamtgående fordon. En traktor 
som är 4.40 m bred, går inte att köra om 
på tvåfälts-sträckan.  
 
Räfflingen i mitten skapar två problem:  

 Ljuden skapar buller.  

 Bilisten går inte över räfflingen 
så det blir mindre utrymme för 
oskyddade trafikanter.  

  
Fordon på vägen håller en hög hastighet. 

Det skulle vara positivt med ett 
viltstängsel. För min 
verksamhet innebär det att jag 
behöver öppna grindar, men ur 
ett trafiksäkerhetsperspektiv är 
det viktigt.  
 
Gc-väg på vattenledningen är 
ett bra förslag för att öka 
trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter. 
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Respondent: 

Har din 
verksamhet 
transporter 
på väg 204? 

Vilken 
funktion har 

väg 204 för er 
verksamhet? 

Vilken/vilka sträckor av 
väg 204 använder din 

verksamhet? (ange 
trafikslag ex. bil, buss, 
lastbil, hästtransport, 

traktor, cykel mm) 

Vilken/vilka 
målpunkter längs 

väg 204 används av 
din verksamhet? 

(ex. passager, lager, 
hållplatser mm) 

Tillgodoser väg 204 dina behov i 
dagsläget? Om inte, vilka problem finns? 

Utifrån din verksamhets 
utveckling, kan du se några 
ytterligare/andra behov? 

Lanna Potatis  Ja, all odlings-
mark ligger på 
andra sidan 
väg 204. 
Lanna potatis 
ligger på 
norra sidan 
och åker-
marken på 
södra, därav 
många 
transporter 
på och över 
väg 204. 

Tillfart till 
åkermark.  

Huvudparten av våra 
transporter går i korsningen 
väg 562/ väg 204. 
Traktorer. 
 
Korsar endast vägen vid 
in/utfart Lanna potatis och 
korsning 562/204 
 
Vid korsningen Lanna 
potatis/Vombovägen, nås 
endast ¼ av marken. 
Däremot är det den in- och 
utfarten som lastbilarna 
använder. Den anslutande 
vägen har breddats så att 
lastbilarna har tillräckligt 
med utrymme för att 
svänga.  

Marken där 
potatisen odlas.  
 
 
 

 

Korsningen väg 562/ väg 204, där finns 
problem. Det sker en stor 
bebyggelseutveckling i Lanna, och 
eftersom det är mycket trafik från 
Fjugesta kommer inte bilarna ut, hur blir 
det då i framtiden när det kommer vara 
ännu fler bilar?  
 
Vattenledningen – ledningsrätten är 
felmarkerad. Vid korsningen väg 562/ väg 
204 där gör ledningen en sväng uppåt för 
att det i framtiden ska kunna gå att 
anlägga en cirkulationsplats.  
 
Det är hög hastighet på väg 204. 
Traktorn/ekipaget är 20m lång med släp 
så det tar tid att ta sig över vägen. Det är 
en kulle på väg 204 i riktningen mot E18, 
kommer det en bil på kullen så är det 4 
sek tills bilen är framme vid korset 
562/204. Det är röjt inom vägområdet 
och sikten är ännu bättre vilket gör att 
det går att hålla ännu högre hastigheter.  
Korsningen väg 562/ väg 204 är otäck 
eftersom väg 204 svänger så att sikten 
blir kortare åt båda hållen, sikten har 
blivit lite bättre i och med att det har 
röjts upp inom vägområde där ledningen 
läggs, men sikten är inte tillräcklig.  
 
Motorcyklister kör fort. Doseringen på 
vägen inbjuder till höga farter. Det är 
sugande kurvor, de håller hastigheter 
uppåt 150km/h.  

En cirkulationsplats i 
korsningen 562/204.  
 



 
 

41 (65) 

 

 

Respondent: 

Har din 
verksamhet 
transporter 
på väg 204? 

Vilken 
funktion har 

väg 204 för er 
verksamhet? 

Vilken/vilka sträckor av 
väg 204 använder din 

verksamhet? (ange 
trafikslag ex. bil, buss, 
lastbil, hästtransport, 

traktor, cykel mm) 

Vilken/vilka 
målpunkter längs 

väg 204 används av 
din verksamhet? 

(ex. passager, lager, 
hållplatser mm) 

Tillgodoser väg 204 dina behov i 
dagsläget? Om inte, vilka problem finns? 

Utifrån din verksamhets 
utveckling, kan du se några 
ytterligare/andra behov? 

Berga Gård  Traktortrafik 
(ekipage på 
24m)  
Det finns två 
in- och 
utfarter till 
Berga gård, 
men den som 
används är en 
där det är 
skyltat Berga 
Gård, det vill 
säga den 
nordligaste 
(närmast 
Örebro). Den 
andra in- och 
utfarten är till 
bostadshuset.  

Transporter 
mellan 
markerna 
samt 
tillfartsväg för 
lastbilar in till 
gården. Det 
kommer 
några lastbilar 
i veckan.  
Lekebergs 
bioenergi, 
mycket virkes-
transporter. 
Antingen åker 
de av vid 
Brotorps-
korset eller 
Sanda och 
genom 
Fjugesta.  

Till och från 
Gropen/Kvistbro med 
traktor och 
lantbruksmaskiner. 
Lantbruks- och 
skogsmarkerna. 
Korsar vägen på följande 
ställen: 

 Brotorp-korset, 
mittför Berga 
gårds infart  

 Den första 
infarten mot 
Berga gård från 
Örebro-hållet. 
Virke.   

Trailerdragare med foder är 
svåra att få upp till gården. 
Svenska vanliga långtradare 
har inga problem att ta sig 
fram. 

Berga gård – 
Kvistbro. 
Korsningen Brotorp. 
Det finns en äggbod 
på gården, vilket 
gör att det är ett 
40-tal kunder som 
handlar varje dag. 

Vägen fyller verksamhetens behov. 
Fordon kan passera och långsamtgående 
fordon är inte i vägen.  
Hastigheten känns långsam när man är 
på väg mot Örebro, men upplever ändå 
att många håller hastigheten 80km/h. 
Sikten i Brotorp tycks vara ett problem. 
Man ser sämre från Fjugesta-hållet och 
Brotorps-hållet. 
 
Känner till en olycka där en bil skulle 
svänga av vänster från väg 204 och 
samtidigt som en bil körde om det 
vänsterblinkande fordonet kom en bil 
utkörande på väg 204. Det utkörande 
fordonet krockade med det omkörande.  
 
Viltolyckor. Nu har vägrenen röjts, men 
vad händer med slyn som växer upp? Då 
kommer viltet. Vi markägare får inte 
plantera träd då kommunen säger att 
inget får växa där. Vem tar hand om 
skötseln av de ytor som röjt i och med 
nedläggningen av vattenlednignen? 
Viltstängsel? Vi har många överfarter 
med mark på båda sidor om vägen. Kan 
man täppa till så att det gör någon nytta 
eller kommer viltet passera i 
öppningarna? 

Planerar för mer privatkunder. 
Ska bygga ett hus där det 
kommer vara glassförsäljning. 
Detta leder till ökad trafik till 
gården.  
Kan kommande kunder ta sig 
till gården med kollektivtrafik? 
Det finns en hållplats på 561, 
men ingen i direkt anslutning 
på väg 204 som privatkunder 
kan tänkas komma från.  
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Respondent: 

Har din 
verksamhet 
transporter 
på väg 204? 

Vilken 
funktion har 

väg 204 för er 
verksamhet? 

Vilken/vilka sträckor av 
väg 204 använder din 

verksamhet? (ange 
trafikslag ex. bil, buss, 
lastbil, hästtransport, 

traktor, cykel mm) 

Vilken/vilka 
målpunkter längs 

väg 204 används av 
din verksamhet? 

(ex. passager, lager, 
hållplatser mm) 

Tillgodoser väg 204 dina behov i 
dagsläget? Om inte, vilka problem finns? 

Utifrån din verksamhets 
utveckling, kan du se några 
ytterligare/andra behov? 

Pontus Björks Åkeri 
AB 
 

Ja vi använder 
väg 204 
dagligen kör 
distribution i 
hela 
västernärke. 
 

Använder den 
till att passera 
igenom 
Lekebergs 
kommun, vi 
lossar och 
lastar gods 
efter hela 
sträckan 
(Lanna – 
Degerfors) 
många av 
vägens 
sidovägar 
används 
dagligen då vi 
kör både till 
privat person/ 
lantbruk & 
företag.  
 

Lastbil + Budbil 
 

Egentligen alla 
avtags vägar, kör 
gods till 
privatpersoner, 
lantbruk & företag 
utefter vägen. 
 

Jag tycker det 
 

En viktig sak, blir det 2+1, 
måste man även då kunna 
komma in på alla små vägar 
som anknyter till väg 204 utan 
att behöva åka massa 
omvägar. Låter kanske tjatigt 
men vi använder mest väg 204 
för att ansluta till alla 
sidovägar. 
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Respondent: 

Har din 
verksamhet 
transporter 
på väg 204? 

Vilken 
funktion har 

väg 204 för er 
verksamhet? 

Vilken/vilka sträckor av 
väg 204 använder din 

verksamhet? (ange 
trafikslag ex. bil, buss, 
lastbil, hästtransport, 

traktor, cykel mm) 

Vilken/vilka 
målpunkter längs 

väg 204 används av 
din verksamhet? 

(ex. passager, lager, 
hållplatser mm) 

Tillgodoser väg 204 dina behov i 
dagsläget? Om inte, vilka problem finns? 

Utifrån din verksamhets 
utveckling, kan du se några 
ytterligare/andra behov? 

SiS ungdomshem 
Bergsmansgården 

 

Vilket 
beskrivits 
ovan 
förekommer 
åtskilliga 
transporter 
på bl.a. 
länsväg 204. 
 

Det är en 
viktig länk/ 
matarväg ut 
till 
motorvägen 
för en stor del 
av de 
transporter 
som 
genomförs 
eller besöker 
verksamheten
Det är den 
väg som 
uteslutande 
de flesta har 
som arbets-
pendlingsväg 
för att komma 
till 
arbetsplatsen 
samt inte 
minst den väg 
som förbinder 
institutionen 
med 
lokalorten 
Fjugesta dit 
många 
regelbundna 
resor 
genomförs. 
 

Det sträckning som 
företrädesvis används mest 
är delen mellan norra 
korset (Fjugesta/Brotorp) 
och E18. Men även på delar 
söderut eller rakt över 
länsväg 204 i samband med 
resor till Fjugesta. 
Förekommande fordon är 
personbilar medans 
besöken till institutionen 
kan vara lastbilar, mindre 
skåpbussar samt andra 
fordonstyper. 
 

Inga särskilda 
målpunkter 
används, om frågan 
tolkas rätt. 
Transporterna sker 
på länsvägen men i 
vissa fall lämnas och 
hämtas ungdomar, 
besökande vid 
närmaste  hållplats? 
 

Länsvägen tillgodoser idag behovet men 
det bör understrykas att vägen under 
vissa perioder är starkt trafikerad med 
stora säkerhetsbrister vad gäller 
korsningar, mötande trafik. Möjligheter 
att genomföra säkra omkörningar av 
långsmmare och tyngre trafik.  
 
Institutionen har under de närmsta åren 
varit involverade i flera trafikolyckor i 
anslutning till länsväg 204 både inom 
tjänsteförättning som vid privata 
arbetspandlingsresor. 
 

För att stäkra säkerheten vid 
länsväg 204 skulle ett 
möjlighet vara att sänka 
hastigheten i korset 
204/Brotorp/Fjugesta med en 
rondell, bygga ut till mötesfri 
väg med mitträcke, viltstängsel 
då det förekommer en hel del 
vilt på och i närheten av 
vägbanan.  
 

 



Bilaga 2 Trafiksäkerhet/olycksstatistik 

Olyckor med personskador under perioden 2006-2015 redovisat per svårighetsgrad. Källa: STRADA 

  

Hidinge 

Lanna 

Hallsberg 

Östa 

Irsta 
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Olyckor med personskador under perioden 2006-2015 redovisat per olyckstyp. Källa: STRADA 

 

Hidinge 

Lanna 

Hallsberg 

Östa 

Irsta 
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Bilaga 3 Viltolyckor 

 

 
Fördelning av antalet olyckor per viltslag under perioden 2011-2015. Källa: Nationella Viltolycksrådet 

 
 

 
Fördelning av antalet olyckor per månad under perioden 2011-2015. Källa: Nationella Viltolycksrådet 
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Viltolyckor under perioden 2011-2015 (endast ungefärliga platser för olyckorna) samt av eftersöksjägare utpekade 

stråk för vilt där det råder hög risk för viltolyckor. Källa: Nationella Viltolycksrådet resp. eftersöksjägare 
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Bilaga 4 Målpunkter och rörelsemönster 

 

Målpunkter, rörelsemönster och planerad/pågående bostadsutveckling.  
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Bilaga 5 Hastighet och vägbredd 

 

Skyltad hastighetsgräns och vägbredd. Källa: NVDB 
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Bilaga 6 Hastighetsmätningar år 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mätpunkt strax söder om korsning väg 691/väg 204. 
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Medelhastighet och trafikflöde i norrgående körriktning under perioden 2013-12-12 kl.10 till 2013-12-13 kl.09 för 

mätpunkt strax söder om korsning väg 691/väg 204. 

 

 

Medelhastighet och trafikflöde i södergående körriktning under perioden 2013-12-12 kl.10 till 2013-12-13 kl.09 för 

mätpunkt strax söder om korsning väg 691/väg 204. 
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Mätpunkt strax söder om korsning väg 560/väg 561/väg 204. 
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Medelhastighet och trafikflöde i norrgående körriktning under perioden 2013-12-12 kl.10 till 2013-12-13 kl.09 för 

mätpunkt strax söder om korsning väg 560/väg 561/väg 204. 

 

 

Medelhastighet och trafikflöde i södergående körriktning under perioden 2013-12-12 kl.10 till 2013-12-13 kl.09 för 

mätpunkt strax söder om korsning väg 560/väg 561/väg 204. 
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Bilaga 7 Trafikflöden 

Trafikflöden på väg 204 och anslutande vägar. Fordon per årsmedeldygn (procentuell andel tung trafik). Mätår är 

2013 för väg 204. För anslutande vägar varierar mätåret mellan 2010-2013. Röda prickar är brytgränser för 

trafikflödet på väg 204. 
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Bilaga 8 Kollektivtrafik 

 

 

Linje 513 sträckning mellan Fjugesta – Lanna. En tidig morgontur trafikerar inte linje 513 genom Lanna utan 

trafikerar endast Lanna Stationsväg längsmed väg 204. Källa: Länstrafiken Örebro, 2016  
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Hållplatsstandard på hållplatser längs väg 204. Källa: Tjänsteanteckning Hållplatser väg 204, Region Örebro län 

2016 
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Bilaga 9. Samlad effektbedömning (SEB), wordmall 
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Bilaga 10. Samlad effektbedömning (SEB), excelmall 

Här redovisas tabellutdrag ur kortversionerna. De första två bilderna från 100 km/h och de andra två 

från 80 km/h.  

100 km/h 
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Den fullständiga versionen finns på följande länk:  

http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Planera_o_utreda/Samhallsekonomiskt_beslutsunde

rlag/Region_Ost/3_Investering/VO1867_lv204_lanna_fjugesta/vo1867_lv204_lanna-

fjugesta_100kmh_seb_170313_g.pdf 

  

http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Planera_o_utreda/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/3_Investering/VO1867_lv204_lanna_fjugesta/vo1867_lv204_lanna-fjugesta_100kmh_seb_170313_g.pdf
http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Planera_o_utreda/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/3_Investering/VO1867_lv204_lanna_fjugesta/vo1867_lv204_lanna-fjugesta_100kmh_seb_170313_g.pdf
http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Planera_o_utreda/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/3_Investering/VO1867_lv204_lanna_fjugesta/vo1867_lv204_lanna-fjugesta_100kmh_seb_170313_g.pdf
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80 km/h 
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Den fullständiga versionen finns på följande länk:  

http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Planera_o_utreda/Samhallsekonomiskt_beslutsunde

rlag/Region_Ost/3_Investering/VO1867_lv204_lanna_fjugesta/vo1867_lv204_lanna-

fjugesta_80kmh_seb_170313_g.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Planera_o_utreda/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/3_Investering/VO1867_lv204_lanna_fjugesta/vo1867_lv204_lanna-fjugesta_80kmh_seb_170313_g.pdf
http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Planera_o_utreda/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/3_Investering/VO1867_lv204_lanna_fjugesta/vo1867_lv204_lanna-fjugesta_80kmh_seb_170313_g.pdf
http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Planera_o_utreda/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/3_Investering/VO1867_lv204_lanna_fjugesta/vo1867_lv204_lanna-fjugesta_80kmh_seb_170313_g.pdf


 

 

Trafikverket, 63180 ESKILSTUNA. Besöksadress: Tullgatan 8. 

Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 50 00. 

 

www.trafikverket.se 



Protokoll 2018-02-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §20

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Astrid Söderquist

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-02-05

Datum för överklagan 2018-02-07 till och med 2018-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson

Sida 2 av 3



Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

§20 - Information - Åtgärdsvalstudie (ÅVS) väg 204 och annan 
relaterad information (KS 16-398)
Ärendebeskrivning

Information.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Rapport Åtgärdsvalsstudie Väg 204 Fjugesta-Lanna slutversion - (KS 16-398-1)

Sida 3 av 3



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Information
Till KS 2018-02-13



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Kommunens fokus i genomförd ÅVS v 204

• Kommunen har under hela arbetet tryckt på TRAFIKSÄKERHETEN, 
främst vid vägkorsningar, mot viltolyckor och oskyddade trafikanter.
• Cykelväg mellan Lanna och Fjugesta längs v 204
• Att Trafikverket måste samordna olika pågående projekt (ÅVS:en, 

Busshållplatsprojektet, övriga åtgärder)



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Resultatet av ÅVS väg 204

• Tre alternativ: 100/100, 100/80, 80/80

• Studierapporten förordar alternativ 100/80

• Trafikverket förordar inte något av alternativen p g a att det inte går 
att påvisa ”samhällsekonomisk nytta”



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Hastigheten på väg 565 (Sälvenvägen)

• Kommunen har genomskrivelse till beslutande myndighet begärt 
hastighetssänkning till 40 km/h.
• Kommunen har bifallit markägarens önskemål om hastighetssänkning 

till 40 km/h

• Beslutande myndighet (Länsstyrelsen) och övriga remissmyndigheter 
(Trafikverket och Polisen) delar INTE kommunens begäran. Beslut är 
fattat om att inte ändra hastigheten.



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Akuta åtgärder i vägkorsningar (v 204)

• Kommunen har genom skrivelse till beslutande myndighet 
(Länsstyrelsen) begärt ändrade trafikbestämmelser för ökad säkerhet 
i korsningar till v 204. Kommunen har bifallit insänt förslag om att 
besluta om stopplikt vid några av korsningarna till v 204.

• Beslutande myndighet har inte fattat något beslut ännu.



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Busshållplatsprojektet Fjugesta – E18

• Kommunen har påverkat för samordning – t ex i Brotorpskorset, 
Hagakorset, Trekanten Sannabadet
• Samordnad byggande av pendlarparkeringar
• Kommunen har begärt ändring av timglashållplatsen
• Ny ”Bussvändplats/pendlarparkering” anläggs i Skärmartorp 

(Citybanemedel) = ger förutsättning för en fungerande linje 514 i 
framtiden

• Timglashållplatsen på Fjugesta Letstig kommer att byggas om.



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Kommunens övertagande av vägansvar

Detta ger kommunen ansvar och förmåga att göra åtgärder på de 
aktuella vägarna men det medför ökade drifts- och 
underhållskostnader.
Berörda vägar; 566 (Hidingevägen), 567 (Vretavägen), Kyrkvägen, 
Bergsgatan, Storgatan = ca 6 km vägsträcka
Vägarna ska ”iståndsättas” innan överlämning.

Trafikverket ska ta fram avtalsförslag för övertagande.



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Framtiden?
Mer strategiskt och långsiktigt arbete!

Trafikutredningar, Miljöutredningar, 
Behovsutredningar, Allmänna 
infrastrukturutredningar o s v.

Vi ska inte låta facebookinlägg/-trådar styra arbetet!



Information - Medarbetarenkät

§18

KS 17-886

   



  

Frågor för kommunspecifik medarbetarenkät  

 

 Skala 1-5 med svarsalternativ från ”Instämmer inte alls” till ”Instämmer helt”  

 

 

Övergripande 

1. Mitt arbete känns meningsfullt  
2. Jag känner mig stolt över att arbeta i kommunen  
3. Jag upplever att jag ges möjlighet att vara delaktig i beslut och förändringar som rör 
min arbetsplats mål och arbetssätt  
4. Jag upplever att arbetsmiljöfrågorna är prioriterade och uppmärksammade i 
verksamheten (där min arbetsplats som jag jobbar ingår)  
5. Jag uppfattar att verksamheten lyckas bra med sina rekryteringar  
6. Jag anser att förvaltningen arbetar aktivt med ledarskapet  
7. Jag upplever att kommunen arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare 
(definierat som att attrahera, rekrytera och behålla personal) 

 

Arbetssituation 

  8. Jag upplever att stämningen och arbetsklimatet är bra på min arbetsplats 
9. Vårt utbyte av information (den interna kommunikationen, uppdateringar, möten m m) 
fungerar bra på min arbetsplats 
10. Jag tycker att jag har en möjlighet att utvecklas och lära nytt 
11. Min kompetens används och tillvaratas på ett bra sätt i arbetet 
12. Min lön är rimlig i jämförelse med hur det ser ut inom mitt arbetsområde  

 

Ledarskap 

  13. Jag får tillräcklig återkoppling (feedback, respons) på hur jag utför mitt arbete från min 
  närmaste chef 

14. Min närmaste chef är tillräckligt tillgänglig 
15. Jag upplever att min närmaste chef är öppen för synpunkter och förslag 
16. Jag upplever att jag har tydliga mål och förväntningar från min närmaste chef 
17. Jag har förtroende för min närmaste chefs ledarskap 

 

 

 

 

 

 



Arbetsmiljö  

  18. Jag upplever att jag har en bra fysisk arbetsmiljö (ventilation, ljus, ljud, arbetsställning 
  m m) 

19. Jag upplever att jag har en rimlig arbetsbelastning 
20. Jag kan påverka planeringen (upplägg, när arbetsuppgifterna ska utföras m m) av mina 
arbetsuppgifter 
21. Jag upplever att min roll och mina arbetsuppgifter är tydliga 
22. jag uppfattar att min arbetsplats är fri från diskriminering (utifrån kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och 
ålder) och att medarbetarna behandlas lika  
23. De tekniska hjälpmedel och den utrustning som jag behöver i mitt arbete tycker jag 
fungerar bra 
 
 
Hälsa 

  24. Jag upplever att jag har en möjlighet till att återhämta mig (ta pauser, variera 
arbetstempot m m) i arbetet 
25. Jag uppfattar att sjukfrånvaron är låg på min arbetsplats  
26. Jag har en balans mellan fritid och arbete 
27. Arbetsplatsen ger mig möjligheter till friskvård 
28. Jag upplever att arbetsplatsen har bra rutiner för rehabilitering 
29. Jag upplever att trakasserier, såsom kränkande särbehandling (handlingar vilka under 
en längre tid riktas mot utpekade medarbetare och som på ett personligt kränkande och 
orättvist sätt ställer dessa utanför arbetsgemenskapen) inte förekommer på min 
arbetsplats 
 

Strategi  

 30. Jag har förtroende för kommunledningens (tjänstemännen) långsiktiga arbete med 
personalfrågorna 
31. Mina värderingar för arbetet med brukarna/medborgarna ligger i linje med 
kommunledningens 
32. Kommunledningen förstår vad brukarna/medborgarna har för behov 
33. Jag upplever att kommunledningen samarbetar med andra kommuner för att lära nytt 
och utveckla verksamheten 
34. Jag anser att kommunledningen förnyar och utvecklar verksamheten på ett bra sätt 
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-02-05

Datum för överklagan 2018-02-07 till och med 2018-03-01
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

§19 - Information - Medarbetarenkät (KS 17-886)
Ärendebeskrivning

Kommundirektören informerar om resultatet i medarbetarenkäten 2017.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Frågor för kommunspecifik medarbetarenkät Lekebergs kommun - (54608)
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Månadsuppföljning december 2017

§19

KS 18-50

   



Tjänsteskrivelse 2018-01-25 1 (1)

Dnr: KS 18-50

   

Tjänsteskrivelse - Månadsuppföljning december 2017

Ärendebeskrivning
Redovisning av ekonomi, sjukskrivningar och befolkningsutveckling. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

§17 - Månadsuppföljning december 2017 (KS 18-50)
Ärendebeskrivning
Redovisning av ekonomi, sjukskrivningar och befolkningsutveckling. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslut
 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-50-1)
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära 

Redovisning av sjukfrånvaro 
Jämförelse 2017 med 2016



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära 

Sjukfrånvaro januari-december

2017 2016 Förändring

Kommunstyrelseförv 7,34 % 9,12 % -1,78 %

Kultur- och bildningsförv 7,59 % 6,85 % +0,74 %

Socialförv 8,64 % 9,72 % -1,08 %

Sydnärkes IT-förvaltning 5,61 % 6,12 % -0,51 %

Lekebergs kommun 7,91 % 8,31 % -0,40 %



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära 

Sjukfrånvaro januari

2017 2016 Förändring

Kommunstyrelseförv 9,41 % 5,62 % +3,79 %

Kultur- och bildningsförv 8,52 % 5,51 % +3,01 %

Socialförv 11,82 % 9,15 % +2,67  %

Sydnärkes IT-förvaltning 7,99 % 3,27 % +4,72 %

Lekebergs kommun 9,94 % 6,86 % +3,08 %



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära 

Sjukfrånvaro februari

2017 2016 Förändring

Kommunstyrelseförv 8,90 % 5,54 % +3,36 %

Kultur- och bildningsförv 9,90 % 8,56 % +1,34 %

Socialförv 11,97 % 10,46 % +1,51 %

Sydnärkes IT-förvaltning 12,84 % 4,00 % +8,84 %

Lekebergs kommun 10,72 % 8,76 % +1,96 %



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära 

Sjukfrånvaro maj

2017 2016 Förändring

Kommunstyrelseförv 7,98 % 5,03 % +2,95 %

Kultur- och bildningsförv 8,36 % 5,27 % +3,09 %

Socialförv 10,32 % 8,73 % +1,59 %

Sydnärkes IT-förvaltning 2,56 % 3,33 % -0,77 %

Lekebergs kommun 8,87 % 6,55 % +2,32 %



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära 

Sjukfrånvaro juni

2017 2016 Förändring

Kommunstyrelseförv 7,54 % 11,18 % -3,64 %

Kultur- och bildningsförv 5,28 % 4,58 % +0,70 %

Socialförv 9,02 % 8,64 % +0,38 %

Sydnärkes IT-förvaltning 2,47 % 2,04 % +0,40 %

Lekebergs kommun 6,92 % 6,96 % -0,04 %



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära 

Sjukfrånvaro juli

2017 2016 Förändring

Kommunstyrelseförv 5,88 % 11,78 % -5,90 %

Kultur- och bildningsförv 2,65 % 3,63 % -0,98 %

Socialförv 5,87 % 6,07 % -0,20 %

Sydnärkes IT-förvaltning 0,08 % 0,78 % -0,70 %

Lekebergs kommun 4,17 % 5,51 % -1,34 %



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära 

Sjukfrånvaro augusti

2017 2016 Förändring

Kommunstyrelseförv 7,14 % 13,86 % -6,72 %

Kultur- och bildningsförv 5,99 % 4,85 % +1,14 %

Socialförv 6,45 % 8,67 % -2,22 %

Sydnärkes IT-förvaltning 4,59 % 2,59 % +2,00 %

Lekebergs kommun 6,28 % 7,54 % -1,26 %



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära 

Sjukfrånvaro september

2017 2016 Förändring

Kommunstyrelseförv 7,22 % 11,61 % -4,39 %

Kultur- och bildningsförv 7,09 % 7,52 % -0,43 %

Socialförv 7,10 % 11,91 % -4,81 %

Sydnärkes IT-förvaltning 8,11 % 5,53 % +2,58 %

Lekebergs kommun 7,14 % 9,72 % -2,58 %



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära 

Sjukfrånvaro oktober

2017 2016 Förändring

Kommunstyrelseförv 7,38 % 11,89 % -4,51%

Kultur- och bildningsförv 7,19 % 8,70 % -1,51 %

Socialförv 7,53 % 10,36 % -2,83 %

Sydnärkes IT-förvaltning 2,78 % 15,63 % -12,85 %

Lekebergs kommun 7,22 % 10,07 % -2,85 %



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära 

Sjukfrånvaro november

2017 2016 Förändring

Kommunstyrelseförv 6,87 % 11,44 % -4,57%

Kultur- och bildningsförv 8,65 % 9,61 % -0,96 %

Socialförv 7,11 % 10,97 % -3,86 %

Sydnärkes IT-förvaltning 4,56 % 10,46 % -5,90 %

Lekebergs kommun 7,66 % 10,42 % -2,76 %



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära 

Sjukfrånvaro december

2017 2016 Förändring

Kommunstyrelseförv 6,01% 8,36 % -2,35%

Kultur- och bildningsförv 7,29 % 8,43 % -1,14 %

Socialförv 6,62 % 11,41 % -4,79 %

Sydnärkes IT-förvaltning 0,71 % 11,28 % -10,57 %

Lekebergs kommun 6,66 % 9,77 % -3,11 %
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Tjänsteskrivelse – Revidering av sammanträdestider 
2018

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2017 om sammanträdestider för 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 2018. Efter beslut fattats har 
det framkommit att regionfullmäktige sammanträder den 5 november 2018, då vi 
beslutat att kommunstyrelsens arbetsutskott ska sammanträda. Det har även 
framkommit att MER-beredningen den 9 maj krockar med en företagsfrukost.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 5 november 2018 flyttas till den 
24 oktober 2018. MER-beredningen den 9 maj flyttas till den 8 maj, kl. 10-16.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare



Protokoll 2018-02-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §16

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Astrid Söderquist

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)

Sida 1 av 3



Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-02-05

Datum för överklagan 2018-02-07 till och med 2018-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson

Sida 2 av 3



Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

§16 - Revidering av sammanträdestider 2018 (KS 17-753)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2017 om sammanträdestider för kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens arbetsutskott 2018. Efter beslut fattats har det framkommit att 
regionfullmäktige sammanträder den 5 november 2018, då vi beslutat att kommunstyrelsens 
arbetsutskott ska sammanträda. Det har även framkommit att MER-beredningen den 9 maj krockar 
med en företagsfrukost.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 5 november 2018 flyttas till den 24 
oktober 2018. MER-beredningen den 9 maj flyttas till den 8 maj, kl. 10-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-753-4)

Sida 3 av 3
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Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontroll 2017 
för kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna 
varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin 
verksamhet. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med 
utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som 
fastställs i intern kontrollplan.

1 Analys av uppföljning – utförda kontroller
Kommunstyrelseförvaltningen har under 2017 års utförda interna kontroller 
konstaterat att överlag så fungerar rutinerna väl.

De brister som hittats är kontroll av sekretessärenden i platina, där loggning inte 
skett varje månad enligt fastställd rutin. Till 2018 ska rutinen gällande loggning ses 
över och säkerställas. En kontroll behöver också göras kring att de handlingar som 
ska vara sekretess verkligen är det i systemet och tvärt om.

Ingen kontroll har gjorts avseende rapportering av fattade delegationsbeslut. Detta 
kan bero på att ansvarig för uppföljningen inte vet att kontrollen ska genomföras. 
Åtgärder inför 2018 har redan påbörjats genom att intern kontrollen kommer att 
genomföras i Stratsys och då kommer ansvarig att få en påminnelse om att kontroll 
ska genomföras. Detta för att minska sårbarheten vid eventuella 
personalförändringar samt föräldraledigheter.

Under 2017 har ingen kontroll gjorts av att handlingsplanerna för risk- och sårbarhet 
är uppdaterade och efterlevs. Dock har förebyggande arbete gjorts tillsammans med 
förvaltningarna i samband med upprättande av handlingsplanen för skydd mot 
olyckor (dessa två handlingsplaner relaterar mycket till varandra). Under 2018 
kommer ett arbete med en helt ny risk- och sårbarhetsanalys påbörjas som också 
kommer att samspela med arbetet och åtgärder kring handlingsplanen för Lag för 
skydd mot olyckor.

Avvikelser har också hittats gällande rutinen om rapporterad sjukfrånvaro i 
självservice. Detta kan eventuellt bero på bristande kunskaper i systemet. Åtgärder 
har vidtagits genom uppföljning med ansvarig chef som vidtagit åtgärder i form av 
verkställande av avdrag och genomgång av rutiner i självservice.

Skötselplanen för allmänna ytor följs med reservation för rådande väderlek. Dock har 
kontrollen av denna rutin inte genomförts månadsvis maj-sept, enligt fastställd 
frekvens i intern kontrollplan. Planerad åtgärd blir att ha kontinuerlig dialog med 
berörd personal, särskilt i samband med semesteravlösning och eventuella 
säsongsanställda.
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Inom ekonomis område finns inga avvikelser noterade, samtliga rutiner fungerar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av intern kontroll 2017 för 
kommunstyrelsen

LEKEBERGS KOMMUN

Martin Willén Helen Ekman
Kommundirektör Handläggare



2018-01-18 1 (13)

1 Rapport för intern kontroll 2017
Kommunstyrelseförvaltningen har under 2017 års utförda interna kontroller konstaterat att överlag så fungerar rutinerna väl.

De brister som hittats är kontroll av sekretessärenden i platina, där loggning inte skett varje månad enligt fastställd rutin. Till 2018 ska rutinen gällande 
loggning ses över och säkerställas. En kontroll behöver också göras kring att de handlingar som ska vara sekretess verkligen är det i systemet och tvärt om.

Ingen kontroll har gjorts avseende rapportering av fattade delegationsbeslut. Detta kan bero på att ansvarig för uppföljningen inte vet att kontrollen ska 
genomföras. Åtgärder inför 2018 har redan påbörjats genom att intern kontrollen kommer att genomföras i Stratsys och då kommer ansvarig att få en 
påminnelse om att kontroll ska genomföras. Detta för att minska sårbarheten vid eventuella personalförändringar samt föräldraledigheter.

Under 2017 har ingen kontroll gjorts av att handlingsplanerna för risk- och sårbarhet är uppdaterade och efterlevs. Under 2018 kommer ett arbete med en 
helt ny risk- och sårbarhetsanalys påbörjas som också kommer att samspela med arbetet och åtgärder kring handlingsplanen för Lag om skydd mot olyckor.

Avvikelser har också hittats gällande rutinen om rapporterad sjukfrånvaro i självservice. Detta kan eventuellt bero på bristande kunskaper i systemet. 
Åtgärder har vidtagits genom uppföljning med ansvarig chef som vidtagit åtgärder i form av verkställande av avdrag och genomgång av rutiner i självservice.

Skötselplanen för allmänna ytor följs med reservation för rådande väderlek. Dock har kontrollen av denna rutin inte genomförts månadsvis maj-sept, enligt 
fastställd frekvens i intern kontrollplan. Planerad åtgärd blir att ha kontinuerlig dialog med berörd personal, särskilt i samband med semesteravlösning och 
eventuella säsongsanställda.

Inom ekonomis område finns inga avvikelser noterade, samtliga rutiner fungerar.
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2 Resultat av genomförd intern kontroll
Rutin/område
(hämtat från intern 
kontroll planen)

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

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

Slutsats/resultat
(vad blev resultatet och 
slutsatsen av kontrollen)

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

Alla fakturor ska vara 
betalda innan 
förfallodag - KSF

Ett stickprov under mars och 
september

Ekonomiassistent genomförde 
ett stickprov i mars och 
september i ekonomisystemet 
och redovisade resultat till 
förvaltningschefen för 
respektive nämnd.

Resultat: Alla kontrollerade 
fakturor inom KSF var betalda 
innan förfallodag
Slutsats: Rutinen fungerar
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Rutin/område
(hämtat från intern 
kontroll planen)

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

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

Slutsats/resultat
(vad blev resultatet och 
slutsatsen av kontrollen)

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

Rapportering av 
fattade 
delegationsbeslut

Kontroll av att beslut på 
delegation rapporteras till 
nämnd

Ingen kontroll har gjorts Resultat: -
Slutsats: Rutinen fungerar inte

Beror på att ansvarig för 
uppföljning inte vet om att 
kontrollen ska genomföras. Ej 
ordinarie personal på plats pga 
föräldraledigheter och 
personalförändringar. Kan också 
bero på brister i överlämning. 
Åtgärder inför 2018 har redan 
påbörjats genom att intern 
kontrollen kommer att 
genomföras i Stratsys och då 
kommer ansvarig att få en 
påminnelse om att kontroll ska 
genomföras.
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Rutin/område
(hämtat från intern 
kontroll planen)

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

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

Slutsats/resultat
(vad blev resultatet och 
slutsatsen av kontrollen)

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

Risk- och sårbarhet Handlingsplanerna för risk- 
och sårbarhet

Ingen kontroll har gjorts. Resultat: -
Slutsats: Rutinen fungerar inte

Under 2018 påbörjas arbete 
med en helt ny risk- och 
sårbarhetsanalys som kommer 
att samspela med arbetet och 
åtgärderna med 
handlingsplanen för LSO

Uppföljning av 
politiskt fattade beslut

Följa upp verkställighet av 
beslut

Kontroll av att verkställandet av 
politiska beslut redovisades i 
samband med 
prognosrapporterna och 
delårsbokslut.

Resultat: Ingen avvikelse
Slutsats: Rutinen fungerar
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Rutin/område
(hämtat från intern 
kontroll planen)

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

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

Slutsats/resultat
(vad blev resultatet och 
slutsatsen av kontrollen)

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

Kontroll av sekretess i 
Platina

Loggning av ärenden i Platina Kontrollen genomfördes 2018-
01-08 genom att slumpvis gå 
igenom loggen i nio 
sekretessärenden, tre från varje 
nämnd. Utfördes av 
administrativ chef.

Resultat: Inga som inte har rätt 
eller behov i sin tjänst att ta del 
av informationen har varit inne 
och läst informationen i de 
testade ärendena.
Slutsats: Loggning ska ske varje 
månad enligt rutinen, vilket inte 
har skett. Rutinen har inte 
fungerat.

Till 2018 ska rutinen gällande 
loggning ses över och 
säkerställas. En kontroll 
behöver också göras kring att 
de handlingar som ska vara 
sekretess verkligen är det i 
systemet och tvärt om.

Kris- och beredskap Kommunens 
krisledningspärm är 
uppdaterad

Kontroller av uppgifter har 
gjorts och en uppdatering har 
skickats till alla 2 gånger (april 
och oktober 2017). Utförd av 
administrativ chef.

Resultat: Enstaka ändringar görs 
löpande och senaste versionen 
finns alltid i Platina. Dessutom är 
SMS-gruppen uppdaterad. 
Slutsats: Rutinen fungerar.
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Rutin/område
(hämtat från intern 
kontroll planen)

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

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

Slutsats/resultat
(vad blev resultatet och 
slutsatsen av kontrollen)

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

Beslutsattestförteckni
ng

Kontrollera att befintlig 
förteckning är aktuell.

I samband med delårs- och 
årsbokslut (juni 2017 och 
januari 2018) kontrollerades att 
befintlig 
beslutsattestförteckning var 
aktuell av ekonomiassistent.

Resultat: Inga avvikelser
Slutsats: Rutinen fungerar

Inköp Inköp görs enligt avtal. Stickprov på inköpen har gjorts 
månadsvis på slumpmässigt 
framtagna fakturor. 

Resultat: Inga avvikelser
Slutsats: Rutinen fingerar

Inköp Kontroll av rekvisitionsblock. Kontroll via stickprov och i 
samband med årsbokslutet.
av ekonomiassistent.

Resultat: Inga avvikelser
Slutsats: Rutinen fungerar
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Rutin/område
(hämtat från intern 
kontroll planen)

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

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

Slutsats/resultat
(vad blev resultatet och 
slutsatsen av kontrollen)

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

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

Stickprov på inköpen har gjorts 
månadsvis på slumpmässigt 
framtagna fakturor. Kontrollen 
utfördes av ekonomiassistent.

Resultat: Ingen avvikelse
Slutsats: Rutinen fungerar

Leverantörsfakturor Orsak och gäster finns med 
vid representation.

Stickprov på inköpen har gjorts 
månadsvis på slumpmässigt 
framtagna fakturor. Kontrollen 
utfördes av ekonomiassistent.

Resultat: Ingen avvikelse
Slutsats: Rutinen fungerar

Leverantörsfakturor Fakturans uppgifter är 
korrekta, exempel F-skatt, 
regnr moms.

Stickprov på inköpen har gjorts 
månadsvis på slumpmässigt 
framtagna fakturor. Kontrollen 
utfördes av ekonomiassistent.

Resultat: Ingen avvikelse
Slutsats: Rutinen fungerar
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Rutin/område
(hämtat från intern 
kontroll planen)

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

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

Slutsats/resultat
(vad blev resultatet och 
slutsatsen av kontrollen)

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

Leverantörsfakturor Scannade fakturor korrekt 
överförda bl.a. rätt antal 
sidor scannade.

Kontrollen är utförd kvartalsvis 
av redovisningsekonom genom 
slumpmässigt framtagna 
fakturor.

Resultat: Inga avvikelser
Slutsats: Rutinen fungerar

Kontanthantering Hantering av handkassor. 
Redovisning av handkassor, 
Hantering sedlar och mynt, 
Förvaring av kontanter

Handkassorna kontrollerades 
vid varje nytt uttag av kontanter 
via ekonomiavdelningens 
kassahantering och inför 
bokslut. Kontrollen utfördes av 
ekonomiassistent.

Resultat: Inga avvikelser
Slutsats: Rutinen fungerar

Kontanthantering Redovisning av handkassor. 
Kvitto och kontanter 
stämmer med utkvitterat 
belopp.

Handkassorna kontrolleras vid 
varje nytt uttag av kontanter via 
ekonomiavdelningens 
kassahantering och inför 
bokslutet. Kontrollen utförs av 
ekonomiassistent.

Resultat: Inga avvikelser
Slutsats: Rutinen fungerar
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Rutin/område
(hämtat från intern 
kontroll planen)

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

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

Slutsats/resultat
(vad blev resultatet och 
slutsatsen av kontrollen)

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

Investering Se till att rätt investering 
finns i anläggningsregistret.

Vid delårs- och årsbokslut (juli 
och december 2017) 
kontrollerades 
anläggningsregistret med 
genomförda investeringar. 
Kontrollen utfördes av 
redovisningsekonom.

Resultat: Ingen avvikelse
Slutsats: Rutinen fungerar

Investering Kontrollera att 
investeringsbeslut föreligger.

I samband med inrapportering 
av årets investeringar till 
anläggningsregistret 
kontrollerades om 
investeringsbeslut föreligger. 
Kontrollen utfördes vid delårs- 
och årsbokslut (juli och 
december 2017) av 
redovisningsekonom.

Resultat: Ingen avvikelse
Slutsats: Rutinen fungerar
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Rutin/område
(hämtat från intern 
kontroll planen)

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

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

Slutsats/resultat
(vad blev resultatet och 
slutsatsen av kontrollen)

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

Arkivering Arkivering sker enligt plan. Årligen sker en överflytt av 
tidigare års 
ekonomitransaktioner m.m. till 
centralarkivet varvid närarkivet 
uppdateras en gång om året i 
samband med bokslutet. 
Kontrollen utfördes december 
2017 av ekonomiassistent.

Resultat: Inga avvikelser
Slutsats: Rutinen fungerar

Avtal Uppsägningstider bevakas. Alla ramavtal bevakades av 
ekonomiavdelningen under 
året. Kontrollen utfördes 
löpande 2017 samt 2018-01-11 
av ekonomiassistent.

Resultat: Inga avvikelser
Slutsats: Rutinen fungerar
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Rutin/område
(hämtat från intern 
kontroll planen)

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

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

Slutsats/resultat
(vad blev resultatet och 
slutsatsen av kontrollen)

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

LAS Att LAS-regler följs vid 
tjänstillsättning.

Kontroll genomförd genom 
stickprov i maj, juni, september 
och oktober. Kontroll av 
anställningsbevis som kommer 
personalavdelningen tillhanda 
för förvaring i personakt. Utförd 
av personalspecialist.

Resultat: Ingen avvikelse noterad.
Slutsats: Rutinen fungerar.

Vid sjukfrånvaro ska 
medarbetarna 
rapportera detta i 
självservice

Att rapporterad sjukfrånvaro 
i självservice stämmer mot 
rapporterad till 
bemanningsteamet

Kontroll 1 gång/år av anmäld 
sjukfrånvaro till 
bemanningsteamet jämfört 
med vad som är inrapporterat i 
självservice. Utförd av 
rehabiliteringshandläggare.

Resultat: Avvikelser registrerade
Slutsats: Eventuellt bristande 
kunskaper i självservice

Uppföljning med ansvarig chef 
som vidtagit åtgärder. 
Verkställande av avdrag och 
genomgång av rutiner i 
självservice.
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Rutin/område
(hämtat från intern 
kontroll planen)

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

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

Slutsats/resultat
(vad blev resultatet och 
slutsatsen av kontrollen)

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

Rehabilitering Att rehabiliteringsplan 
upprättas vid behov.

Uppföljning med ansvarig chef 
om rehabiliteringsplan är 
upprättad mot bakgrund av 
inlämnade läkarintyg.
Kontroll utförd varje månad av 
rehabiliteringshandläggare.

Resultat: Avvikelser registrerade Dialog med ansvarig chef. I vissa 
fall har det bedömts att det inte 
är nödvändigt att upprätta 
rehabiliteringsplan. I andra fall 
har rehabiliteringsplan 
upprättats.

Mertidsjournal Att kommunen följer regler 
för mertidsarbete enligt ATL

Kontroll av saldo i 
arbetstidsjournal (Mer- och 
övertidsjournal) vid två tillfällen 
under året. Utförd av 
personalchef.

Resultat: Avvikelser funna vid en 
av kontrollerna
Slutsats: Ev. felrapportering. 

Möjlig förklaring är att det är en 
felrapportering till 
lönesystemet. Utredning pågår.

Fordonsbesiktning Att samtliga tjänstefordon är 
korrekt besiktigade

Månadsvis kontroll med 
ansvarig 
servicearbetare/kontroll 
register

Resultat: Samtliga fordon är 
kontrollbesiktigade
Slutsats: Rutinen fungerar



2018-01-18 13 (13)

Rutin/område
(hämtat från intern 
kontroll planen)

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

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

Slutsats/resultat
(vad blev resultatet och 
slutsatsen av kontrollen)

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

Skötselplan allmänna 
ytor

Att arbete utförs enligt 
skötselplanen.

Dialog med servicechef 
respektive fältbesök och dialog 
med parkarbetare vid två 
tillfällen

Resultat: Skötselplanen följs med 
reservation för rådande väderlek.
Slutsats: Kontroll av rutinen har 
inte genomförts månadsvis maj-
sept, enligt fastställd frekvens i 
intern kontrollplan.

Kontinuerlig dialog med berörd 
personal, särskilt i samband 
med semesteravlösning och 
eventuella säsongsanställda.
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1 Lekebergs intern kontrollarbete 
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen 
inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att 
utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar 
för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och antas av nämnd. 

Varje år beslutar kommunstyrelsen om några särskilda punkter som är gemensamma för hela kommunen och som samtliga nämnder ska ha med i sin 
intern kontroll för det kommande året. 

Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla. 
• Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 
• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 
• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 
• Till vem uppföljningen ska rapporteras. 
• När rapportering ska ske. 
• Genomförd riskbedömning.

Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att: 
• En organisation upprättas för den interna kontrollen. 
• Regler och anvisningar antages för den interna kontrollen. 
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Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för: 

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

Intern kontrollplanerna ska innehålla följande delområden

1. Administration
2. Ekonomi
3. Personal
4. Verksamhet

1.1 Riskbedömnings matris

Stora konsekvenser Medelhög risk Hög risk

Små konsekvenser Låg risk Medellåg risk

Låg sannolikhet Hög sannolikhet
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2 Intern kontrollplan 2017
Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

2.1 Kommungemensam intern kontroll (samtliga nämnder följer upp)

Alla fakturor ska vara 
betalda innan förfallodag

Ett stickprov under 
mars och september 
månad

Förvaltningschef Ekonomiavdelningen gör ett 
stickprov i ekonomisystemet 
och redovisar resultat till 
förvaltningschefen för 
respektive nämnd

En gång i 
mars och en 
gång i 
september

Redovisa 
uppföljningen 
och resultatet 
till 
förvaltningsch
ef

Medellåg 
risk

Rapportering av fattade 
delegationsbeslut

Kontroll av att beslut 
på delegation 
rapporteras till 
nämnd

utredningssekreterare Slumpvis kontroll av ett antal 
delegationspunkter

2 ggr/år Redovisa 
uppföljningen 
och resultatet 
till nämnd

Hög risk

Risk- och sårbarhet Handlingsplanerna 
för risk- och 
sårbarhet

Säkerhetsstrateg Kontroll av att 
handlingsplanerna är 
uppdaterade och efterlevs

1 gång per år Redovisa 
uppföljningen 
och resultatet 
till nämnd

Medelhög 
risk



5 (10)

Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

2.2 Administration
Uppföljning av politiskt 
fattade beslut

Följa upp 
verkställighet av 
beslut

Förvaltningschef Redovisa verkställandet i 
samband med 
prognosrapporterna och 
delårsbokslut

3 gg/år Nämnd/KS Hög risk

Kontroll av sekretess i 
Platina

Loggning av ärenden 
i Platina

Administrativ chef Kontrollera ett antal slumpvisa 
sekretssärenden i Platina och 
vilka som varit inne i ärendet. 

1 
gg/månaden

Administrativ 
chef

Måttlig 
risk

Kris- och beredskap Kommunens 
krisledningspärm är 
uppdaterad

Säkerhetsstrateg Kontrollera så 
kontaktuppgifter med mera 
stämmer i kommunens 
krisledningspärm

2 ggr/år Administrativ 
chef

Måttlig 
risk

2.3 Ekonomi 
Beslutsattestförteckning Kontrollera att 

befintlig förteckning 
är aktuell.

Ekonomiassistent Två gånger om året 
kontrolleras hela 
beslutsattestförteckningen.

2 gånger per 
år

Ekonomichef Måttlig
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk
Inköp görs enligt 
avtal.

Ekonomiassistent Stickprov på inköpen sker 
månadsvis och på 
slumpmässigt framtagna 
fakturor.

Månadsvis Ekonomichef MåttligInköp

Kontroll av 
rekvisitionsblock.

Ekonomiassistent Kontrollen sker via stickprov 
och en gång om året.

1 gång per år Ekonomichef Måttlig

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

Ekonomiassistent Stickprov på inköpen sker 
månadsvis och på 
slumpmässigt framtagna 
fakturor.

Månadsvis Ekonomichef Allvarlig

Orsak och gäster 
finns med vid 
representation.

Ekonomiassistent Stickprov på inköpen sker 
månadsvis och på 
slumpmässigt framtagna 
fakturor.

Månadsvis Ekonomichef Måttlig

Leverantörsfakturor

Fakturans uppgifter 
är korrekta, exempel 
F-skatt, regnr moms.

Ekonomiassistent Stickprov på inköpen sker 
månadsvis och på 
slumpmässigt framtagna 
fakturor.

Månadsvis Ekonomichef Måttlig
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk
Scannade fakturor 
korrekt överförda 
bl.a. rätt antal sidor 
scannade.

Ekonom Kvartalsvis sker kontrollen av 
scanningen och på 
slumpmässigt framtagna 
fakturor.

Kvartalsvis Ekonomichef Måttlig

Hantering av 
handkassor.

Ekonomiassistent Handkassorna kontrolleras vid 
varje nytt uttag av kontanter 
via ekonomiavdelningens 
kassahantering och inför 
bokslutet.

Löpande Ekonomichef Allvarlig

Redovisning av 
handkassor. Kvitto 
och kontanter 
stämmer med 
utkvitterat belopp.

Ekonomiassistent Handkassorna kontrolleras vid 
varje nytt uttag av kontanter 
via ekonomiavdelningens 
kassahantering och inför 
bokslutet.

Löpande Ekonomichef Allvarlig

Kontroll av hantering 
av sedlar och mynt.

Ekonomiassistent Handkassorna kontrolleras vid 
varje nytt uttag av kontanter 
via ekonomiavdelningens 
kassahantering och inför 
bokslutet.

Löpande Ekonomichef Allvarlig

Kontanthantering

Kontroll av förvaring 
av kontanter.

Ekonomiassistent Handkassorna kontrolleras vid 
varje nytt uttag av kontanter 
via ekonomiavdelningens 
kassahantering och inför 
bokslutet.

Löpande Ekonomichef Allvarlig
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk
Se till att rätt 
investering finns i 
anläggningsregistret.

Ekonom Två gånger om året 
kontrolleras 
anläggningsregistret med 
genomförda investeringar 
(delårs- som årsbokslut).

2 gång per år Ekonomichef MåttligInvestering

Kontrollera att 
investeringsbeslut 
föreligger.

Ekonom I samband med inrapportering 
av årets investeringar i 
anläggningsregistret 
kontrolleras om 
investeringsbeslut föreligger.

2 gång per år Ekonomichef Måttlig

Arkivering Arkivering sker enligt 
plan.

Ekonomiassistent Årligen sker en överflytt av 
tidigare års 
ekonomitransaktioner m.m. 
till centralarkivet varvid 
närarkivet uppdateras en gång 
om året i samband med 
bokslutet.

1 gång per år Ekonomichef Måttlig

Avtal Uppsägningstider 
bevakas.

Ekonomiassistent Alla ramavtal bevakas av 
ekonomiavdelningen under 
året.

Löpande Ekonomichef Allvarlig

2.4 Personal
LAS Att LAS-regler följs 

vid tjänstillsättning.
Personalsekreterare Stickprov 4 ggr/år Personalchef Allvarlig
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk
Vid sjukfrånvaro ska 
medarbetarna rapportera 
detta i självservice

Att rapporterad 
sjukfrånvaro i 
självservice stämmer 
mot rapporterad till 
bemanningsteamet,

Rehabiliteringshandläg
gare

Kontroll av självservice mot 
bemanningsteamets underlag 
för vikarierekrytering 

1 gång/år Personalchef Medellåg 
risk

Rehabilitering Att 
rehabiliteringsplan 
upprättas vid behov.

Rehabiliteringshandläg
gare

Uppföljning av sjukfrånvaro Varje månad Personalchef Allvarlig

Mertidsjournal Att kommunen följer 
regler för 
mertidsarbete enligt 
ATL

Personalsekreterare Kontroll mertidsjournal 2 ggr/år Personalchef Stor

Arkivering Arkivering sker enligt 
plan.

Ekonomiassistent Årligen sker en överflytt av 
tidigare års 
ekonomitransaktioner m.m. 
till centralarkivet varvid 
närarkivet uppdateras en gång 
om året i samband med 
bokslutet.

1 gång per år Ekonomichef Måttlig

Avtal Uppsägningstider 
bevakas.

Ekonomiassistent Alla ramavtal bevakas av 
ekonomiavdelningen under 
året.

Löpande Ekonomichef Allvarlig
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

2.5 Verksamhet
Fordonsbesiktning Att samtliga 

tjänstefordon är 
korrekt besiktigade

Handläggare 
fordonsförvaltning

Uppföljning av att besiktning 
blir utförd och godkänd.

Löpande Teknisk chef Allvarlig

Skötselplan allmänna ytor Att arbete utförs 
enligt skötselplanen.

Teknisk chef Uppföljning av arbetsplanering 
och utförande.

Månadsvis 
Maj-Sep

Kommundirekt
ör

Måttlig
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
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Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
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Helen Ekman (Administrativ handläggare)

Protokollet innehåller paragraferna §13

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Astrid Söderquist

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-02-05

Datum för överklagan 2018-02-07 till och med 2018-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

§13 - Uppföljning av intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen 
(KS 17-846)
Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Resultatet av 
uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till 
nämnden i den omfattning som fastställs i intern kontrollplan.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-846-23)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-846-24)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-846-25)

Sida 3 av 3
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Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse för 
kommunstyrelsen 2017

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse för 2017 beskriver de stora händelserna för 
kommunstyrelsens verksamheter och redovisar utfall för mål och ekonomi.

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

Ekonomiskt gör kommunstyrelsen ett överskott med 5 339 tkr, vilket till stor del 
beror på ett överskott på kommunens budget för oförutsedda kostnader, men även 
investeringar som är fördröjda inom gator och vägar vilket leder till lägre 
kapitalkostnader i år.

VA-verksamheten gör ett överskott med 1 181 tkr och beror till stor del på lägre 
kapitalkostnader, då vissa investeringsprojekt är fördröjda och överförs till 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar verksamhetsberättelsen för 2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

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

1.1 Måluppfyllelse
Kommunstyrelsens måluppfyllelse 2017 stannade på 28 %. Två av de uppsatta 
nämndmålen nås helt, fem nås delvis.

49 % av indikatorerna uppnås 2017. 

Bedömning av måluppfyllelse
Bedömningen görs enligt principen nedan.

 Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås
 Mer än hälften av indikatorerna uppnådda eller delvis uppnådda = 

Nämndmål uppnås delvis
 Mer än hälften av indikatorerna uppnås inte eller saknar värde = Nämndmål 

uppnås ej.
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1.1.1 Redovisning måluppfyllelse

Nämndmål Indikator Utfall 2017 Målvärde 2017 Måluppfyllelse

Andelen med tillgång till 
bredband via fiber

55% 55% 100%Hela Lekeberg har en väl 
utbyggd IT-infrastruktur

Företagens upplevelse 
av Tele- och IT-nät

3,5 (av 5) 3,7 (av 5) 95%

I Lekebergs kommun finns 
goda förutsättningar att 
pendla till och från 
arbete/studier

Införa MER-koll Ja Ja 100%

Andelen skickade E-
fakturor

14% 25% 56%Lekebergs kommun nyttjar 
den digitala tekniken för en 
mer effektiv och förenklad 
administration Mottagna E-fakturor 50% 45% 111%

Andelen ekologiska 
livsmedel

32,7% 33% 97%Lekebergs kommun 
erbjuder en väl sammansatt 
måltid, tillagad från grunden

Andelen matsvinn 10% 12% 117%

Fysisk tillgänglighet - Resultat saknas 63% Resultat saknas

E-tjänster 0 3 0%

Lekebergs kommun är en 
tillgänglig kommun

Information på 
kommunens hemsida

71% 83% 86%

Lekebergs kommun ska 
minska sin miljöpåverkan

Andelen miljöbilar 33% 60% 55%

Antalet företag med mer 
än en anställd

262 fler än 262 100%

Antalet aktiebolag med 
verksamhet i kommunen

256 fler än 239 107%

Antalet företag totalt i 
Lekebergs kommun

996 fler än 974 102%

Arbetslöshet 4% 4,2% 105%

I Lekebergs kommun finns 
ett bra näringslivsklimat och 
goda förutsättningar för 
arbete

Ungdomsarbetslöshet 7,7% 9,4% 118%

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

46% 90% 51%

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

80% 90% 89%

Nöjd-Region-Index 66% 70% 94%
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Nämndmål Indikator Utfall 2017 Målvärde 2017 Måluppfyllelse

Värde 
medarbetarundersöknin
gen (medel)

4 4 100%

Sjukfrånvaro 7,72% 7% 90%

Invånarantal 7 881 fler än 7 662 103%

Nämnderna och 
styrelsen håller sin 
budgetram

5 339 tkr 0 tkr 100%

Miljödiplomering av 
Lekebergs kommun

Nej Ja 0

Företagens bedömning 
av kommunens service

81 81 100%
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2 Verksamhet
Under året har sjuktalen pendlat något mellan högre och lägre än det årliga 
genomsnittet. Totalt slutar året på ett något lägre genomsnitt än förra året. På 
kommunstyrelseförvaltningen finns, precis som på alla arbetsplatser, flera orsaker till 
sjukfrånvaro och förvaltningens chefer arbetar aktivt, både på individ- och gruppnivå, 
med att minska frånvaron. Eftersom en del av sjukfrånvaron är stressrelaterad finns 
en koppling till frågan om balans mellan ambitioner och kapacitet. Precis som i frågan 
om att nå en ökad måluppfyllelse är det här viktigt att arbeta med att utveckla 
styrningen och öka följsamheten i förhållande till organisationens målsättningar för 
att hitta en hållbar balans mellan högt uppställda ambitioner och en rimlig 
arbetssituation.

Kommunstyrelsen gör ett relativt stort överskott för 2017. Grovt beskrivet kan 
överskottet fördelas på tre skilda delar: kommunstyrelsen oförutsett, ännu ej 
genomförda investeringar samt svårigheter med att fylla luckor vid frånvaro. 
Överskottet som beror på den första delen, kommunstyrelsen oförutsett, handlar 
helt enkelt om att det under 2017 inte tillstött några större oförutsedda kostnader 
som gjort anspråk på detta budgetutrymme. Detta är i grunden mycket positivt men 
samtidigt hade en beredskap för att använda det utrymme som inte krävs på grund 
av oförutsedda händelser kunnat ge ett bättre utnyttjande av kommunens 
ekonomiska resurser. Under 2018 kommer förvaltningen söka efter former för hur 
utnyttjandegraden ska kunna höjas. Den andra delen, ännu ej genomförda 
investeringar, utgörs uteblivna kapitalkostnader och uteblivna hyror på grund av att 
ett antal planerade investeringar inte kunnat startas/genomföras som planerat under 
2017. Fördröjda investeringar är egentligen en normalitet. Investeringar i 
infrastruktur eller byggnation kan till exempel vara beroende av andra myndigheters 
beslut, upphandlingar som ska vinna laga kraft eller entreprenörers möjlighet att 
genomföra åtgärderna vid en viss tid. De förseningar som skett inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde under 2017 är acceptabla och åtgärderna 
kommer påbörjas/genomföras under 2018. Det underskott som beror på den sista 
delen, svårigheter med att fylla luckor vid frånvaro, är något som oroar. Under 2017 
har det i några verksamheter varit svårt att hitta vikarier vid den ordinarie 
personalens frånvaro. Förvaltningens kapacitet och medarbetarnas arbetssituation är 
beroende av en balans mellan uppgifter och resurser/tid. Att dessa svårigheter varit 
så betydande att de lämnar spår i det ekonomiska resultatet samtidigt som 
uppgifterna ändå utförts i verksamheterna visar att kommunens medarbetare har 
hög kapacitet men att belastningen periodvis också varit hög. Lekebergs kommun har 
under året haft mycket låg arbetslöshet, vilket är väldigt positivt men det påverkar 
samtidigt kommunens möjligheter att fylla luckor när dessa uppstår. Det är viktigt att 
följa utvecklingen av detta under 2018.

2.1 Administrativa avdelningen
2.1.1 Kommunikation
Ett långsiktigt arbete med att förbättra innehållet på kommunens hemsida har pågått 
2017. Dels har befintligt material anpassats och förbättrats utifrån nya funktioner, 
det gäller bland annat för webbansökningar till språkintroduktion och simskolan, och 
dels har webborganisationen setts över och gjorts om. Inom kultur- och 
bildningsförvaltningen har en ny webbgrupp startats för att möta den efterfrågan på 
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digital information om kommuninvånarna har och inom socialförvaltningen har man 
utökat antalet webbredaktörer för att minska sårbarheten. Båda dessa förändringar 
har krävt, och kommer att kräva mer resurser av kommunikatören, i form av 
utbildning och kunskap kring hur kommunen producerar och förpackar information 
utifrån besökarens behov. Det långsiktiga målet är att skapa en mer uppdaterad 
hemsida med relevant information, där medborgarna kan få svar och hjälp med sina 
frågor och kunna skapa sig en bild av kommunens verksamheter.

Två större områden har varit i fokus för kommunikationsinsatser 2017. Det första 
området är vattenbristen som inledningsvis handlade om att få invånarna att spara 
på vatten och som senare utvecklades till ett bevattningsförbud. Det andra området 
är införandet av MER-koll vilket innebär förändringar för skolskjutstrafiken i 
kommunen och som i och med det berör elever, föräldrar, lärare, pedagoger och som 
även får konsekvenser för skolornas start- och sluttider. Båda dessa områden har fått 
specialanpassat kommunikationsstöd där fokus har lagts på att förmedla fakta och 
information till de som berörs av förändringarna, både intern och externt. Båda dessa 
områden har fått stort utrymme i media och behovet av information har varit stort 
från kommuninvånarna. I det kommunikativa förarbetet är det framförallt tydligt att 
den interna förankringen är av största vikt. Att kommunen kommunicerat ett tydligt, 
samlat budskap har hjälpt den externa kommunikationen.

Under inledningen av 2017 har kommunikatören även lagt tid på att förbättra och 
utveckla kommunens Facebooksida där kommunen nu även köper sponsrade inlägg 
för att sprida information om kommunen. Detta har visat sig mycket positivt, speciellt 
ifråga om annonsering för lediga tjänster och för evenemang som kommunen 
anordnar. Facebook användes även under Earth hour som en kanal för att sprida 
information om hur kommunen arbetar med miljö- och klimatfrågor.

I mars var kommunikatören inbjuden till kommunikatörsdagarna offentlig sektor i 
Stockholm för att prata om hur Lekeberg arbetar med kommunikation i Lekebergs 
kommun. Inbjudan grundade sig på framgången för kommunens webbplats, 
www.lekeberg.se, och ett intresse fanns bland övriga kommuner att ta del av hur vi 
som en liten kommun ändå har lyckats så bra med vår kommunikation. Föredraget 
hade rubriken ”Även en liten kommun kan kommunicera stort”.

I maj genomfördes Krisberedskapsveckan för första gången. Initiativtagare bakom 
satsningen är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. 
Krisberedskapsveckan syftar till att förbättra människors riskmedvetenhet och 
förmåga att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid. 
Lekebergs kommun deltog under veckan och tog tillfället att informera om hur 
kommunen kommunicerar i händelse av en krissituation. Kommunikationen 
handlade även om hur invånarna i Lekebergs kommun kan höja sin egen beredskap.

Kommunikatören har även tagit fram innehållet de till välkomstpaket med 
profilprodukter som nyanställda i Lekebergs kommun får från och med i år.

2.1.2 Växel och reception (Information Lekeberg)
Mellan 2017-01-01 och 2017-12-31 har Information Lekeberg (IL) mottagit ca 19 000 
externa telefonsamtal och 3 400 interna. De interna har minskat något jämfört med 
2016 vilket visar att arbetet med att erbjuda medarbetare tillgång till olika 
hjälpmedel för att själva kunna hitta kontaktuppgifter och slippa ringa växeln för att 
bli kopplad.



8

Under 2017 har vissa förändringar skett av Information Lekebergs (IL) 
arbetsuppgifter. Visst ansvar för kommunhusets passersystem har övertagits med 
syfte att göra det lättare och enklare för medarbetare att få passertaggar. Ansvaret 
för den dagliga bevakningen av kommunens Facebook sida har också flyttats till IL.

2.1.3 Nämndadministration
Två av tre tjänster är föräldralediga under större delen av 2017 vilket har påverkat 
kapaciteten. Trots detta har Platina uppgraderats till senaste versionen och ett 
arbete/projekt med att ersätta Meetings med efterföljaren MeetingsPlus har inletts 
vilket kommer påverka alla förtroendevalda positivt med flera nya funktioner och 
möjligheter.

Inom kommunstyrelsen har en ny beredningsprocess tagits fram och börjat 
implementerats. Den har som syfte att öka delaktigheten och få en större kontroll 
över ärendena inom förvaltningen. Processen har körts skarpt i ca en månad och en 
utvärdering är därför svår att göra ännu.

Under perioden 2017-01-01 till och med 2017-12-31 har 7 302 handlingar registrerats 
och hanterats. 2 684 nya ärenden har skapats vilket är en ökning med ca 800 ärenden 
jämfört med samma period förra året.

2.1.4 Arkiv- och informationshantering
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och har till uppgift att se över att kommunens 
nämnder och bolag fullgör sina skyldigheter inom arkiv- och dokumenthantering. 
Detta arbete kommer gradvis att öka då resurserna är fortsatt begränsade sett till 
behovet. Det pågår nu ett arbete med att ta fram information, råd och stöd till 
nämnder och bolag.

Lekeberg har också påbörjat ett omfattande digitaliseringsarbete av arkivmaterial 
vilket både effektiviserar arbetet och säkerställer informationen. Kommunens arkiv 
planeras under början av 2018 att flyttas till externa lokaler då det egna arkivet har 
för stora brister för att handlingarnas säkerhet ska kunna garanteras.

Den 1 juni började kommunens nya arkivarie sin anställning. Det är en tjänst som är 
delad mellan Lekeberg och Laxå kommun med utgångspunkt i Lekeberg. Under år 
2016 köptes arkivarietjänst från Örebro kommun men sen årsskiftet har kommunen 
stått utan arkivariekompetens. Konsekvensen av detta är att en del av arbetet med 
dessa frågor har fått prioriteras ned och det har funnits mycket att jobba ikapp undre 
2017. I slutet av året blev det också klart att Askersunds kommun samt 
Kommunalförbundet ansluter till arkivsamarbetet och därför har ytterligare en 
arkivarie anställts som börjar i april 2018.

Det fortsatta arbetet med att införa e-Arkiv i Lekebergs kommun har legat vilande 
men har nu återupptagits och planen är att upphandla under 2018. Ett system för 
långsiktig bevarande av information ska kunna leva upp till lagstiftningens villkor och 
tillhandahålla ett digitalt arkivsystem över tid. För att uppnå detta det krävs en 
organisation med olika kompetenser och en långsiktig förvaltning.

2.1.5 Kris, beredskap och säkerhet
I mars anställdes en säkerhetsstrateg som sen dess satt sig in i kommunens kris- och 
beredskapsarbete.

Efter en omfattande översyn av styrdokument inom området har gjorts, fortsätter 
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arbetet inom förvaltningar. Till exempel jobbar förvaltningarna med handlingsplanen 
för skydd mot olyckor. Under 2017 har regeringen beslutat utöka arbete inom civilt 
försvar och kommunen har fått extra pengar att använda till detta. Kommunen har 
också startat en FRG (frivillig resursgrupp) och utbildat den bland annat i hantering av 
motorsågar för att kunna stötta vid stormar och liknande.

Krisledningsgruppens kärna har haft en mindre skrivbordsövning som upplevdes som 
nyttig. I samverkan med socialchefen har Posom gruppen haft ett första möte och en 
utbildning äger rum i oktober.

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

Kommunen har också köpt in en hjärtstartare till kommunhuset.

2.2 Ekonomiavdelningen
2017 har varit ett mycket händelserikt år för ekonomiavdelningen.

Under 2016 införde ekonomiavdelningen "Swish", vilket gav kommunen möjlighet att 
ta emot betalningar elektroniskt. Under 2017 har avdelningen tagit ytterligare ett 
steg i att uppnå kontantfria verksamheter. Detta genom att införa så kallade 
"förladdade kort", vilka möjliggör borttagning av checkar och minskar 
kontanthanteringen. Detta innebär också en förbättring inom den interna kontrollen 
och minskar möjligheten till bedrägerier.

Ekonomiavdelningen har även ett relativt stort uppdrag gentemot Sydnärkes IT-
nämnd. Där avdelningen ansvarar för den ekonomiska kompetensen inte bara i form 
av ekonom- och ekonomiadministratörstjänst, utan även i utvecklandet av en 
gemensam finansieringsmodell för de fyra medlemskommunerna. 
Finansieringsmodellen är i stort sett klar och har testats under året, men en del 
oklarheter kring Syd-ITs framtida organisation har gjort att den även under 2018 
kommer att användas parallellt med ordinarie redovisning.

Under 2017 har även arbetet med att slutföra den lagstadgade dokumentationen av 
redovisningssystemet gjorts klart. Givetvis är det ett levande dokument som 
kontinuerligt kommer att uppdateras men det stora arbetet, som förövrigt pågått 
under lång tid, är nu alltså slutfört.

Under 2016 och 2017 har arbetet pågått med att utveckla en fördelningsmodell 
avseende delar av Socialnämndens verksamheter. Detta är egentligen uppdelat i en 
intern och en extern modell. Den interna modellen är nu fastställd och förankrad 
både inom Socialnämnden såväl som Socialförvaltningen. Det arbete som kvarstår är 
den externa modellen som används vid ramberäkningar för kommunen totalt och det 
kommer vara klart till budgetramsarbetet 2019.

Andra projekt som krävt extra personella resurser från ekonomiavdelningen har varit, 
uppsättning av sambandskontroller i ekonomisystemet, införandet av 
kontrollsystemet Inyett, men också den ekonomiska utmaning som Lekebergs 
kommun står inför och som gör anspråk både på fler beräkningar, analyser och 
långsiktiga strategier.

I övrigt har ekonomiavdelningen fullföljt sina uppdrag inom mål- och 
budgetprocessen. Ansvarat för att kommunens redovisning är tillförlitlig och sker 
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enligt god redovisningssed, men också bistått med beslutsunderlag i syfte att 
kommunkoncernen utvecklas i linje med god ekonomisk hushållning.

2.3 Teknik och serviceavdelningen 
Teknik och serviceavdelningen har till stor del kunnat genomföra den verksamhet 
som var planerad. Dock har externa ej påverkbara faktorer samt till mindre del 
bristen på resurser och kompetens, begränsat så viss planerad verksamhet ej kunnat 
genomföras, så som vissa investeringsprojekt.

Inom avdelningen finns fyra huvuddelar; Serviceenheten, Lokalvårdsenheten, 
Måltidsenheten och tekniska staben. I tekniska staben ingår även ansvaret för 
kommunens VA-verksamhet. Utöver detta finns skogsvård, naturvård, 
fordonsförvaltning och biståndshandläggning av bostadsanpassningsbidrag under 
avdelningens ansvar.

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

2.3.1 Serviceenheten
Enheten består av två huvuddelar, beställd verksamhet i form av vaktmästeritjänster 
samt en uppdragsstyrd verksamhet för gata och park. Inom den beställda 
verksamheten har uppgifterna kunnat lösas på ett bra vis. Gata och 
parkverksamheten har utfört årligen återkommande verksamhet med gott resultat. 
Enheten har under året lagt extra fokus på kompetensutveckling av personalen.

2.3.2 Lokalvårdsenheten 
Enheten har, trots svårighet att bemanna med vikarier, löst ordinarie uppdrag enligt 
plan. Enheten har även utfört tilläggsuppdrag i samband med nyetableringar och flytt 
av verksamheter mellan olika lokaler.

2.3.3 Måltidsenheten 
Enheten består av två produktionskök och två mottagningskök. Enheten har 
genomfört beställda uppdrag med gott resultat. I likhet med Lokalvårdsenheten har 
det varit svårt att finna vikarier när egen personal varit frånvarande

2.4 Personalavdelningen
Löneöversyn 2017 har genomförts med samtliga fackliga organisationer som har 
medlemmar anställda i Lekebergs kommun. Löneöversynen har föregåtts av 
genomförda lönesamtal, där kommungemensamma lönekriterier har tillämpats. 
Lönekriterierna är kopplade till kommunens policy för medarbetarskap och ledarskap 
samt till mall för utvecklingssamtal.

En introduktionsutbildning för nyanställda chefer har genomförts under året som 
omfattar 15 utbildningstillfällen. Introduktionsutbildningen genomförs årligen, där 
etablerade chefer och vissa handläggare i kommunen erbjuds att delta i utbildningen.

Utbildnings- och planeringskonferenser har genomförts under tre halvdagar samt ett 
tillfälle lunch till lunch med kommunens samtliga chefer. Under året har chefers 
arbetssituation och sjukfrånvaron särskilt uppmärksammats. Arbete har utmynnat i 
att kommunen under 2018 startar upp samtalsgrupper för cheferna i form av 
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reflekterande team, där chefsuppdraget diskuteras och där det finns möjlighet till 
erfarenhetsutbyte.

Under hösten 2017 har en lönekartläggning genomförts i syfte att analyser eventuella 
könsrelaterade löneskillnader inför löneöversyn 2018. Resultatet av 
lönekartläggningen kommer att kommuniceras med centrala samverkansgruppen, 
kommunledningsgruppen och kommunstyrelsens arbetsutskott i början av 2018.

Sjukfrånvaron för helåret 2017 har minskat marginellt i förhållande till 2016.  Under 
första halvåret fortsatte sjukfrånvaron att öka, men har under andra halvåret 
markant minskat.

Under 2017 deltog Lekeberg kommun i ett särskilt utvecklingsprojekt i samverkan 
med SKL och Linnéuniversitetet. Projektet syftade till att förebygga stress och 
utmattning och att sjukfrånvaron därmed minskar. En utvärdering av projektet 
kommer preliminärt under 2018.

2.4.1 Arbetsmarknads- och integrationsenheten
Arbetsmarknad - AMI fokuserar sitt arbete mot de utsatta grupperna på 
arbetsmarknaden, vilka är ungdomar långtidsarbetslösa och nyanlända. Vi har under 
hösten utarbetat en ny DUA överenskommelse tillsammans med Arbetsförmedlingen 
(AF) riktad mot arbetet kring nyanlända. DUA överenskommelsen är riktad mot att 
fördjupa samverkan med AF samt andra aktörer som t.ex. SYV.

Fast ungdomsarbetslösheten har sjunkit under året så har ungdomar med social 
problematik eller fullständiga gymnasiebetyg det fortsatt svårt att komma in på 
arbetsmarknaden. För dessa är Coachingteamet en arena som vi arbetar med 
avhoppare från gymnasiet samt ungdomar med social problematik.

Under 2017 har en minskning av antalet långtidsarbetslösa i kommunen skett med 10 
%. Tillsammans med den grupp som AF klassar som sökande med förhinder (kod 
14, 61 individer) är dessa dock viktiga att fokusera vidare på då den troligen kommer 
att stiga när nyanländas tid i etableringen tar slut. Verktyg som extratjänster och 
andra lönestöd för de över 25 är två bitar som vi samverkar med AF om. AMI har 
under 2017 beviljats medel från FINSAM för att kunna bedriva ett mottagningsteam 
och coachingteam som reguljär verksamhet i kommunen.

Under året har vi arbetat med IFO för att fördjupa samverkan mellan enheterna för 
att öka möjligheterna för försörjningsstödstagare att komma i självförsörjning. Detta 
arbete fortsätter under 2018.

AMI har under året arbetat med 100 individer vilket är rekordmånga.

Feriepraktikens förberedelser startade upp i januari. Det var 73 som genomförde sin 
feriepraktik under sommaren. De flesta genomförde denna inom kommunens 
förvaltningar, men Sannabadet samt ideella föreningar tog också emot 
feriepraktikanter.

Integration - Under 2017 har Lekebergs kommun tagit emot 49 individer. Av dessa 
var 34 på anvisning, 4 ensamkommande barn, 8 EBO samt 7 anhöriga. Det har varit 
ett intensivt mottagningsarbete kring dessa individer där bostadsanskaffning, 
etablering mot arbetsmarknaden och språk varit bitar vi arbetat riktat mot. Under 
året har det pågått ett arbete för att skriva ett Arbetsmarknads- och 
Integrationspolitiskt program. Detta fortsätter under 2018.
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2.4.2 Folkhälsoteamet
Länsdelsnivå: Under året har två länsdelkonferens folkhälsa genomförts; ”Vi måste 
prata – perspektiv på psykisk hälsa” med ca 150 deltagare samt Hur är läget – 
Sydnärkes folkhälsa i siffror med ca 100 deltagare. En ansökan om ett tre-årigt ANDT-
preventivt projekt Tobakstriangeln har inlämnats till folkhälsomyndigheten från 
SAMSYD, ett länsdelsgemensamt ANDT-nätverk (godkändes i jan 2018). Ett 
länsdelgemensamt program för Seniorfestivalen i Sydnärke har sammanställts och 
genomförts. Det E-rasmusfinansierade projektet kring att starta upp och samordna 
Sydnärke ungdomsråd med avslutades vid årsskiftet men kommer dock att drivas 
vidare utan extern finansiering på uppdrag av Sydnärkes utbildningsförbund. Även 
det länsdelsgemensamma integrationsprojektet Flyktingguider i Sydnärke avslutas 
vid årsskiftet.

Askersund: Ny äldreomsorgsplan är framtagen i samverkan med 
pensionärsorganisationer. Seniorkraft 2 har genomförts, beslut har fattats om att 
genomföra en tredje omgång. Ett arbete kring nära anknytning mellan barn-förälder 
har inletts. En utvärdering av projektet Framtidsbyggarna har genomförts.

Hallsberg: En ny kommunövergripande ANDT-policy tagits fram. Framtagandet av ny 
kostpolicy har inletts. En ansökan om paragraf 37-medel har beviljats för NYKRAFT, 
ett integrationsprojekt riktat mot kvinnor som ska genomföras under 2018.

Kumla: En lokal handlingsplan för suicidprevention har antagits i KS. BUSA-projektet 
på IFO har avslutats, men arbetet fortsätter i syfte att involvera fler verksamheter. En 
enkätundersökning har genomförts på Kvarngården för att undersöka deltagarnas 
uppfattning om verksamheten. Tid att mötas, ett projekt inom hemtjänsten har 
avslutats och utvärderats, arbetssättet är implementerat i ordinarie verksamhet.

Laxå: Seniorkraft 4 pågår och beslut om omgång 5 har fattats. En process har inletts i 
KLG för att ta ett helhetsgrepp om folkhälsoarbetet. Underlag för nominering till 
Årets folkhälsokommun 2018 har tagits fram, vilket också utgör ett underlag för 
folkhälsoarbetets organisering.

Lekeberg: Ett nytt utegym har invigts i samverkan med Kultur och fritid. Totalt sex 
trygghetsvandringar utifrån barns perspektiv har genomförts, samt förberedande 
workshops med elever i tre av kommunens skolor. Två workshops, en med 
civilsamhället och en kommunintern har genomförts för att undersöka 
förutsättningarna för en öppen mötesplats. Ölif har flyttat ut sin verksamhet under 
en vecka för att Boosta Lekeberg. Folkhälsoenheten är också involverade i arbetet 
med att ta fram ett arbetsmarknads- och integrationspolitiskt program.

2.5 Näringslivs- och utvecklingsenheten
Under året har arbetet med att skapa goda förutsättningar för näringslivet och 
företagande fortsatt. Arbetet med strategier för tillväxt är i grunden företagen själva 
som äger, men kommunens näringslivsfunktion och tjänstepersoner agerar 
stöttande, matchande och skapar goda förutsättningar för tillväxt på en rad olika 
sätt. I Lekeberg har vi olika roller; vi är ibland Motor men till stor del är vi 
möjliggörare, mäklare/matchare i hög utsträckning, och vi skapar meningsfulla 
mötesplatser med tydliga syften och mål i tillägg till att vi arbetar med vår 
myndighetsutövning = 5 M.



13

2.5.1 Kontakter, nätverk och näringslivsfunktionen
Näringslivet drar i hög grad nytta av egna kontakter såsom bank och rådgivare de har 
kontakt med på eget initiativ. Till kommunen vänder sig företag ofta i samband med 
tillväxtrelaterade frågor med ingång exempelvis i mark- eller lokalfrågor. Dessa 
kontakter tas i regel i samband med att de ska växa, utveckla något system eller 
investera i något. Utifrån dessa mark- och lokalfrågor initieras dialog kring 
tillväxtstrategi genom dialog och kontakt med Näringslivschef som i sin tur matchar 
dem till aktörer i stödsystemet, dvs. exempelvis affärsutvecklare och rådgivare eller 
till olika tillväxtprogram, nätverk. Näringslivschefen har arbetat för att matcha ihop 
företagare med aktörer utifrån behov. Detta grundar sig dock i att företagen 
kontaktar kommunen aktivt. Detta sker ofta reaktivt, men genom exempelvis 
Företagssafarin (möte mellan kommun och näringsliv) sker också ett proaktivt arbete 
och här finns en utvecklingspotential.

2.5.2 Regelbundna och skräddarsydda mötesarenor
Teman om tillväxtrelaterade frågor har genomförts genom nätverksträffar som 
exempelvis Nätverket i Lekeberg och företagarfrukostar (9 genomförda frukostar per 
år) eller vid behov av fördjupning i form av seminarier. En företagarfrukost lyfte fram 
upphandling som tema och ett seminarium på tema Upphandling genomfördes 
under 2017 med efterföljande planer på dialog och anbudsskolor. En fördjupning på 
tema Arbetsmarknadskunskap i skolan som inslag för ökad kompetensförsörjning är 
ett annat exempel på aktivitet som genomförts.

2.5.3 Uppsökande verksamhet
Företagssafari har visat sig vara ett lyckat koncept för att nå ut till och vara befintligt 
näringsliv behjälpligt. Företagssafari är uppsökande verksamhet där KSO och 
näringslivschef besöker befintliga företag och det i sig genererar både ökad kunskap 
och förståelse om varandras roller men också kontakter vidare in i stödsystemet för 
rådgivning, kompetensutveckling, konsultcheckar, investeringsstöd, osv. Här sker ett 
proaktivt och uppsökande arbete där matchning gentemot olika behov äger rum.

2.5.4 Matchning med utbildningsaktörer
Utbildningsaktörer som exempelvis Örebro universitet har bjudits in till 
företagarfrukostar för möten mellan akademi och näringsliv vilket har genererat 
genomlysning av företags logistik exempelvis. Projekt AI.MEE har också besökt 
Lekeberg för att hitta case för tillväxt inom produktionssegmentet. Matchning sker 
genom näringslivschef. Detta är ett exempel på hur man för dialog och fångar upp 
behov av utveckling av strategier för tillväxt. Dessa aktiviteter har skett på 
kommunens och näringslivschefens initiativ.

2.5.5 Projektinitiativ och mervärden med desamma
Detta skulle kunna utvecklas och växlas upp ytterligare och bli än mer systematiskt 
inom ramen för exempelvis Solo-Mikro-projekt där 450 företag deltar. När man ändå 
genomför en sådan stor kompetensutvecklingssatsning i regionen skulle man kunna 
koppla strategiskt tänk till dessa insatser och se skillnaden före och efter 
utbildningsinsatserna. Något som vissa företag kanske tänker på och andra behöver 
hjälp med att identifiera i högre utsträckning.

Nyföretagarcentrum har varit i Lekeberg två gånger och genomfört gemensamma 
aktiviteter och där vi fört en dialog om utveckling av insatser. Lekebergs ekonomi, 
Lekebergs sparbank, försäkringsbolag och Lekebergs kommun har gemensamt 



14

planerat och genomfört insatser vilka i sig har varit lyckade. Starta eget-caféer har 
syftat till att sänka trösklar för besökare och vara ingången till dialog och samtal kring 
sin idé och sitt företagande. Där kommer information och rådgivning som nästa steg 
och insats men då med uppföljning i Örebro.

Det är positivt med en ökad närvaro från Nyföretagarcentrum och ökade aktiviteter 
lokalt med start i skolan och i samverkan med Ung Företagsamhet (UF) och 
Arbetsmarknadskunskap (AMK). En röd tråd är önskvärd mellan dessa insatser så att 
fler upplever nyttan med den. AMK har under 2017 varit inne och jobbat med 7-9 i 
Lekeberg och UF har fokuserat på att jobba med UF-företagande bland nyanlända 
och gymnasiet i Lekeberg. UF och AMK har också deltagit i företagarfrukostar och vi 
har även genomfört lunchseminarium tillsammans med AMK som sker i 
Handelskammaren Mälardalens regi.

Skola – näringsliv- samverkan är också oerhört viktigt med koppling till denna fråga, 
något som Lekebergs kommun genom näringslivschef, verksamhetsutvecklare för 
Kultur och Bildning samt rektor för 7-9 har initierat och där samverkan sker med 4-6-
lärare, 7-9-lärare, gymnasielärare och verksamhetsutvecklare i skolan. En 
företagarfrukost på temat har genomförts under hösten 2017 och planeras följas upp 
under 2018. Högre närvaro av dessa nyckelpersoner vid företagarfrukostar är ett sätt 
att utveckla detta ytterligare. Regelbunden närvaro av skolpersoner vid 
företagarfrukostar och nätverksträffar är att rekommendera för att överbrygga 
glappet mellan skola och näringsliv.
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3 Ekonomi
  Budget (tkr) Utfall (tkr) Avvikelse (tkr)

Kommunledningen 11 263 8 785 2 478

Varav oförutsett 2 426 186 2 240

Administrativa avdelningen 12 934 11 716 1 218

Ekonomiavdelningen 18 841 18 831 10

Teknik- och serviceavdelningen 27 589 26 152 1 437

Näringslivs- och 
utvecklingsavdelningen

2 509 2 443 66

Personalavdelningen 7 123 6 993 130

SUMMA Kommunstyrelsen 80 259 74 920 5 339

Resultat KS exkl oförutsett 77 833 74 734 3 099

VA-verksamheten 1 060 -121 1 181

Årets resultat för kommunstyrelsen landar på ett överskott med 5 339 tkr.
Om man bortser ifrån KS oförutsedda så är överskottet 3 099 tkr
Va-verksamheten gör ett överskott med 1 181 tkr

3.1 Kommunledningen
Kommunledning redovisar ett överskott med 2 478 tkr

Största anledningen till överskottet handlar om att stor del av budgeten för 
oförutsedda ej förbrukats (2 240 tkr). 

3.2 Administrativa avdelningen
Administrativa avdelningen redovisar ett överskott med 1 218 tkr

Totalt sett gör de verksamheter som ligger under den administrativa chefen ett 
överskott 2017. Framförallt beror det på att medlen för ombyggnationer av 
kommunhuset inte används men också ett överskott kring arvodena för 
förtroendevalda

3.3 Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen redovisar ett överskott med 10 tkr

Under ekonomiavdelningen ingår alla gemensamma nämnder förutom lönenämnden 
och de tillsammans redovisar ett överskott om 350 tkr.

Färdtjänstverksamheten lämnar ett underskott om 415 tkr, vilket främst beror på att 
fler använder sig av färdtjänst men också att resorna blivit dyrare. Budgeten inför 
2018 är korrigerad med ca 400 tkr, vilket förhoppningsvis leder till en verksamhet i 
budgetbalans. Avgift till regionförbund, ekonomiavdelningen redovisar ett överskott 
om 75 tkr
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3.4 Teknik- och serviceavdelningen
Teknik- och serviceavdelningen redovisar ett överskott med 1 437 tkr

Teknik och serviceavdelningen har en del avvikelser från budget. Största anledningen 
till överskottet beror på lägre kapitalkostnader (700 tkr) gällande anslutningsväg 
mellan 204 och Lanna samt Fjugesta södra. De totala investeringarna om ca 20 mkr 
blir lägre i år på grund av förseningar.

I den övergripande tekniska administrationen är prognosen ett underskott med 
227 tkr kopplat till chefsbyte inom Måltidsenheten, där bemanningen var dubbel 
under del av första halvåret. Fordonsförvaltningen gör ett underskott med 170 tkr 
vilket främst beror på högre reparationskostnader.

Fastighet- och lokalvård gör däremot ett överskott med 900 tkr, då verksamheten 
varit underbemannad på grund av svårigheten att anställa och få tag i vikarier. Även 
måltidsverksamheten gör ett överskott med 170 tkr av samma orsak.

3.5 Personalavdelningen
Personalavdelningens gör ett överskott med 130 tkr

Överskottet beror dels på att personalavdelningen haft sjukfrånvaro och 
föräldraledighet men även att Bemanningsteamet haft löneskillnader mellan 
ordinarie personal och vikarie. Tjänsteköp har utnyttjats i begränsad omfattning 
vilket också gett positivt resultat. Ett överskott finns även för fackliga kostnader och 
beror på att förvaltningarna i begränsad omfattning har tillsatt vikarier vid ledighet 
för fackligt uppdrag. Underskott prognostiseras gällande löneförvaltningen och 
företagshälsovården, vilket beror på ökad kostnad.

Arbetsmarknads- och integrationseheten gör ett noll resultat. Under 2017 har medel 
från migrationsverket kunnat användas för bl.a resursförstärkning av personal, inköp 
av materiel samt utbildningar.

3.6 Näringslivs- och utvecklingsenheten
Redovisar ett överskott med 66 tkr

Överskottet beror på lägre kostnader när det gäller näringslivsfrämjande åtgärdat.

3.7 VA-verksamheten

Va-verksamheten redovisar ett totalt överskott med 1 181 tkr

VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under Kommunstyrelsens 
verksamheter. VA-verksamheten prognostiserar ett överskott,

Den största anledningen till överskottet är att investeringen gällande Örebrovatten är 
fördröjt och byggstarten är senarelagd vilket medför att investeringen skjuts över till 
framtiden.
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Justerare signatur

§14 - Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2017 (KS 18-
51)
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse för 2017 beskriver de stora händelserna för kommunstyrelsens verksamheter 
och redovisar utfall för mål och ekonomi.

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

Ekonomiskt gör kommunstyrelsen ett överskott med 5 339 tkr, vilket till stor del beror på ett 
överskott på kommunens budget för oförutsedda kostnader, men även investeringar som är 
fördröjda inom gator och vägar vilket leder till lägre kapitalkostnader i år.

VA-verksamheten gör ett överskott med 1 181 tkr och beror till stor del på lägre kapitalkostnader, då 
vissa investeringsprojekt är fördröjda och överförs till 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar verksamhetsberättelsen för 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.
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 Bidrag för boendekostnader för ensamkommande barn 
som under asylprocessen fyllt, eller blivit 
uppskrivna till 18 år

Ärendebeskrivning
 Regeringen har beslutat om ett tillfälligt kommunbidrag för att kunna ge kommuner 
möjlighet att låta ensamkommande ungdomar bo kvar.

”Varför ett tillfälligt kommunbidrag?
Under 2015 kom mer än 35 000 ensamkommande barn och unga till Sverige för att 
söka asyl. Detta har medfört att många av de som kommit har fått vänta länge på ett 
slutgiltigt besked om de får stanna i Sverige och hunnit rota sig i den kommun där de 
bott under väntetiden” (Regeringskansliet, 2017-07-05).

Därför vill regeringen via det tillfälliga kommunbidraget erbjuda stöd till de vistelse 
kommuner som vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen att 
bo kvar.

1 Bakgrund
”Från och med den 1 juli 2017 får kommunerna ersättning för ensamkommande unga 
mellan 18 och 21 år som vårdas enligt LVU eller som har ett motsvarande vårdbehov, 
till exempel på grund av kriminalitet eller missbruk och vårdas enligt 
socialtjänstlagen. Det förutsätter att vården påbörjades innan barnet fyllde 18 år. 
Tidigare har kommunen kunnat få ersättning för unga som vårdas enligt 
socialtjänstlagen även om vårdbehovet inte motsvarar det som krävs för LVU. 
Regeringen väljer därför att göra ett tillfälligt tillskott av medel till 
vistelsekommunerna så att de kommuner som önskar kan låta ungdomarna bo kvar 
även efter att de blivit 18 år till exempel för att avsluta pågående studier” 

”Vad kan kommunerna använda bidraget till?
Regeringen och Vänsterpartiet presenterar det tillfälliga kommunbidraget för att 
stödja de vistelsekommuner som vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i 
kommunen bo kvar. Bidraget går därför bara till kommuner som hade ungdomar 
boende i kommunen den 30 juni 2017. Exakt hur medlen ska användas är dock upp 
till kommunerna att avgöra, eftersom behov och förutsättningar kan skilja sig åt 
mellan olika kommuner” (Regeringskansliet, 2017-07-05).

Lekeberg har tilldelats 256 855kr för 2018.

Migrationsverket kallar ensamkommande barn ett par månader innan 18-årsdagen 
till ett så kallat 18-årssamtal tillsammans med den gode mannen. Där informeras de 
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bland annat om att boendet inte längre är socialtjänstens ansvar och att 
Migrationsverket kan erbjuda hjälp med bostad i ett av Migrationsverkets boenden. 
Vuxna asylsökande har alltid rätt att bo i så kallat eget boende (EBO) under 
asylprocessen och under samtalet ges möjlighet att lämna information om eget 
boende efter 18-årsdagen samt att lämna in eventuell ny boendeadress till 
Migrationsverket som då registreras in efter 18-årsdagen (Regeringskansliet, 2017-
07-05).

I Lekeberg sker också ett samtal i samband med detta när socialtjänsten avslutar 
ärendet.

Efter den 1 juli 2017 har socialtjänsten avslutat 14 individer. Av dessa var 11 bosatta i 
Laxå och 3 i Lekeberg.

Enligt Tomas Andersson, biträdande rektor på KUB så är det 13 individer som idag går 
på Lekebergsskolan och är 18 år eller blir det snart. Av dessa bor 5 i Vekhyttan, 4 hos 
privatpersoner i Fjugesta samt 4 i HVB hem i Laxå kommun. Vi vet idag inte om det 
finns ungdomar som går på gymnasiet på annan ort men bor i Lekebergs kommun.

Av 14 individer som avslutats sedan 1/7 2017 på socialtjänsten går 9 kvar på 
Lekebergsskolan.

Socialtjänsten uppger att de troligen kommer avsluta 7 ungdomar under 2018, 
beroende på vilket besked de får. Två av dessa fyller 18 år under vårterminen, med 
reservation att dessa kan bli uppskrivna i ålder. Av dessa bor två i Lekebergs kommun 
och övriga 5 i Laxå kommun. 3 av dessa går i skola på annan ort.

Uppskattningsvis rör det sig totalt om c:a 20 individer som idag är 18 år eller blir det 
under 2018 och som väntar på besked från Migrationsverket som vi kan identifiera 
som kopplade till skola eller socialtjänst i Lekebergs kommun just nu. 

2 Analys
Om möjlighet till fortsatt boende i kommunen skulle ges till ungdomar fram till och 
med juni 2018 skulle en beräkning kunna se ut som följande:

256 855kr/ 5 månader (feb – juni) = 51 371kr/månad.

Då det råder en viss osäkerhet kring antalet individer som skulle kunna vara aktuella 
för detta stöd förslås att medlen beräknas utifrån 23 individer. Detta för att medlen 
ska kunna räcka till för de som ansöker om detta. 

Detta ger 51 371/23 = 2232kr/månad och individ.
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Regelverk för att kunna få detta bidrag
För att kunna ge möjlighet till fortsatt boende i kommunen kan individen erbjudas ett 
bidrag för boende enligt följande regelverk:

- Individen ska kunna uppvisa ett dokument (hyreskontrakt, 
inneboendekontrakt eller annat dokument som påvisar att individen bor i 
Lekebergs kommun). 

- Individen ska vara asylsökande och påvisa pågående studier. Bidraget gäller 
även för individer som väntar på slutgiltigt besked från Migrationsverket eller 
väntar på att få återvända till sitt hemland (Återvändandeprocessen från 
slutgiltigt besked tar vanligtvis 4 veckor).

- Individen ska ha varit anvisad från Migrationsverket till IFO Lekebergs 
kommun innan den fyllt eller blivit uppskriven till 18 år, alternativt boende 
och studerande under Lekebergs kommuns försorg innan 1/1 2018.

- Individen ska ha fyllt eller blivit uppskrivna till 18 år efter den 1/7 2017 och 
inte efter den 1/7 2018.

- Bidraget beviljas inte till individer som redan valt att bosätta sig i ett av 
Migrationsverkets boenden eller valt att bosätta sig som EBO på annan ort.

3 Slutsats
De 256 855kr kan användas för att stödja asylsökande individer som fyllt eller blivit 
uppskrivna till 18 år och kan påvisa boende i Lekebergs kommun att under perioden 
februari t.o.m. juni bo kvar och slutföra sina pågående studier. Dessa medel kan 
fördelas och användas via ett bidrag på 2232kr/månad och individ som ansöks om 
enligt föreslaget regelverk.

Efter juni 2018 så finns det idag inga möjligheter till ett fortsatt kommunalt stöd kring 
boende.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar regelverk för bidrag för boendekostnader för 
ensamkommande barn som under asylprocessen fyllt eller blivit uppskrivna till 18 år i 
enlighet med tjänsteskrivelse KS 18-79-1.
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LEKEBERGS KOMMUN
 

Namn Förnamn Per Gustafsson
Kommundirektör/förvaltningschef Handläggare
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§15 - Bidrag för boendekostnader för ensamkommande barn som 
under asylprocessen fyllt, eller blivit uppskrivna till 18 år (KS 18-
79)
Ärendebeskrivning
Regeringen har beslutat om ett tillfälligt kommunbidrag för att kunna ge kommuner möjlighet att 
låta ensamkommande ungdomar bo kvar.

”Varför ett tillfälligt kommunbidrag?
Under 2015 kom mer än 35 000 ensamkommande barn och unga till Sverige för att söka asyl. Detta 
har medfört att många av de som kommit har fått vänta länge på ett slutgiltigt besked om de får 
stanna i Sverige och hunnit rota sig i den kommun där de bott under väntetiden” (Regeringskansliet, 
2017-07-05).

Därför vill regeringen via det tillfälliga kommunbidraget erbjuda stöd till de vistelse kommuner som 
vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen att bo kvar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar regelverk för bidrag för boendekostnader för ensamkommande barn 
som under asylprocessen fyllt eller blivit uppskrivna till 18 år i enlighet med tjänsteskrivelse KS 
18-79-1.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

 

Sida 3 av 3



Organisationsförändring kultur- och bildningsförvaltningen

§24

KS 18-35

   



Tjänsteskrivelse 2018-02-06 1 (4)

Dnr: KS 18-35

   

Tjänsteskrivelse - Organisationsförändring kultur- och bildningsförvaltningen

Ärendebeskrivning
Maria Bäcklin, förvaltningschef för kultur- och bildningsförvaltningen, inkom under hösten 2017 med sin uppsägning. I väntan på att ny förvaltningschef för 
kultur- och bildningsförvaltningen ska rekryteras utsåg kommunstyrelsen Jan-Åke Stolt Karlsson till tillförordnad förvaltningschef den 19 december 2017. 
Jan-Åke Stolt Karlsson är tillförordnad förvaltningschef till dess förvaltningschef anställs.

Kultur och bildningsnämnden föreslår en organisationsförändring som innebär att en ny enhet skapas där ansvaret för Gymnasiet, vuxenutbildning, SFI och 
administration för hela förvaltningen ingår. 

Förslag 
Kultur och bildningsnämnden föreslår en organisationsförändring som innebär att en ny enhet skapas där ansvaret för Gymnasiet, vuxenutbildning, SFI och 
administration för hela förvaltningen ingår. I nuvarande organisation så är dessa funktioner organiserade under rektorn på Lekebergsskolan 7-9. I det nya 
förslaget så tas tjänsten som biträdande rektor på Lekebergsskolan 7-9 bort och flyttas till rektor för den nya enheten. 

Syftet med förändringen är att få till en tydligare organisation där de gemensamma funktionerna ligger samlade under en enhet och att renodla 
Lekebergsskolan 7-9. 



Tjänsteskrivelse 2018-02-06 2 (4)

Dnr: KS 18-35



Tjänsteskrivelse 2018-02-06 3 (4)

Dnr: KS 18-35



Tjänsteskrivelse 2018-02-06 4 (4)

Dnr: KS 18-35

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer kultur- och bildningsförvaltningens organisation enligt ovan förslag. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Jan-Åke Stolt Karlsson
Kommundirektör tf förvaltningschef 
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§24 - Omorganisering av kultur- och bildningsförvaltningen (KS 
18-35)
Ärendebeskrivning
Maria Bäcklin, förvaltningschef för kultur- och bildningsförvaltningen, inkom under hösten 2017 med 
sin uppsägning. I väntan på att ny förvaltningschef för kultur- och bildningsförvaltningen ska 
rekryteras utsåg kommunstyrelsen Jan-Åke Stolt Karlsson till tillförordnad förvaltningschef den 19 
december 2017. Jan-Åke Stolt Karlsson är tillförordnad förvaltningschef till dess förvaltningschef 
anställs.

Kultur och bildningsnämnden föreslår en organisationsförändring som innebär att en ny enhet 
skapas där ansvaret för Gymnasiet, vuxenutbildning, SFI och administration för hela förvaltningen 
ingår. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer kultur- och bildningsförvaltningens organisation enligt ovan förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
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 Handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor

§25

KS 16-618
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Fastställd av: Kommunstyrelse
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1 Inledning
Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) (LSO) är kommunen skyldig att ha en 
handlingsplan för arbete med skydd mot olyckor. Lekebergs kommun ingår i 
räddningstjänstförbundet Nerikes Brandkår som skriver ett handlingsprogram för de 
åtta medlemskommunerna. Planen gäller den förebyggande verksamheten som 
tillsyn och kommunikation, samt den operativa verksamheten. Den här 
handlingsplanen ska komplettera Nerikes Brandkårs handlingsprogram och är 
relaterad till kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA). 

Kommunens handlingsplan LSO innehåller den förebyggande verksamheten som 
föreligger den enskilda kommunen gällande ”vardagsolyckor” såsom barnolycksfall, 
fallolyckor och drunkning. Handlingsplanen är ett levande dokument som utvärderas 
och följs upp varje år. Det betyder specifikt att åtgärder uppdateras frekvent.

Dokumentet är uppdelat i olika typer av olyckor. Varje typ har en ambitionsnivå och 
förslag till åtgärder. Händelser som inte finns med i denna plan är samhällsstörningar, 
som är relaterade till RSA. Om en incident drabbar en extern leverantör och påverkar 
Lekebergs kommuns verksamhet är det också relaterat till RSA eftersom vi inte har 
direkt kontroll över incidenten. 

2 Syfte och mål
Målet med handlingsplanen är att öka invånarnas trygghet och säkerhet, sänka 
antalet skadade och minska skadekostnaderna för människor, egendom och miljö. 
Syftet är att samordna och utveckla kommunens säkerhetsarbete samt att uppfylla 
de krav som lagstiftningen ställer på kommunen.

3 Uppföljning och utvärdering
Säkerhetsstrateg och säkerhetsgruppen ska följa upp kommunens arbete med 
handlingsplanen. Uppföljningen görs av säkerhetsstrateg och presenteras i 
säkerhetsgruppen. Dokumentet följs upp årligen och vid varje ny mandatperiod.

4 Ansvar och arbetsfördelning
Arbetet med säkerhetsfrågor ska utföras i ordinarie verksamhet och i de 
samverkansstrukturer som gäller för kommunens säkerhetsarbete. Chefer ska känna 
till handlingsplanens innehåll och implementera planen i verksamheten. Alla 
förvaltningar ska arbeta med de olika ambitioner och inriktningar som framgår i detta 
dokument. Under varje avsnitt där en typ av olycka beskrivs återfinns en tabell med 
åtgärder och ansvarig förvaltning. Varje nämnd/styrelse är ytterst ansvarig för att de 
åtgärder som presenteras under varje risk genomförs. 

Säkerhetsgruppen är en arena för samverkan mellan de närmast berörda aktörerna 
som finns i kommunen.  Gruppen består av personer från olika verksamhetsområden 
inom kommunen samt kommunens försäkringsmäklare. Gruppen arbetar med 
skadeförebyggande åtgärder, skydd- och säkerhetsfrågor samt försäkringsfrågor. Det 
löpande arbetet görs i linjeorganisationen.
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5 Vardagsolycka
En vardagsolycka är en olycka som inträffar med hög sannolikhet men sällan ger 
konsekvenser för samhället och i de flesta fall inte kräver någon insats från 
räddningstjänst. Denna typ av olycka kan däremot få stora konsekvenser för den 
enskilde. Det förebyggande arbetet mot olyckor som kan leda till en räddningsinsats 
bedrivs enligt olika lagstiftningar och uppdrag. Räddningstjänsten arbetar 
förebyggande, inom ramen för lagen om skydd mot olyckor, främst avseende 
brandskydd men även förebyggande mot andra typer av olyckor med hänvisning till 
annan lagstiftning.

5.1 Fallolyckor
Vem som helst kan ramla omkull men det är vanligast att äldre människor faller och 
risken att falla ökar med stigande ålder. Varje dag dör minst fyra personer över 65 år 
till följd av en fallolycka. Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest 
antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. Fallolyckor 
orsakar stora kostnader för samhället och dessutom ett stort lidande för den 
enskilde. Ungefär 20 procent av befolkningen i Lekeberg utgörs av personer som är 
äldre än 65 år. 

Ambition och inriktning

1. Minska antal fallolyckor bland äldre.

2. Miljöer där äldre vistas ska vara säkra och anpassade.

Åtgärd Ansvarig

Vinterväghållning samt "stängning" av icke vinterhållna stråk. Gatu-ansvarig

Varje år anordna en fallvecka med olika fokusområden. Folkhälsoteamet

Individuell analys av fallrisk. Sjuksköterskor

Genomföra riskinventering på alla särskilda boenden. Sjuksköterskor

Information och ev. utbildning kring fallolyckor till 

- Personal, varje år (enhetschef)
- Äldre, vartannat år (folkhälsa)
- Anhöriga, vid intresse (folkhälsa)

Chef individ- och familjeomsorg

Folkhälsoteamet

Riktad information om äldres säkerhet via 
intresseorganisationer mm.

Folkhälsoteamet

Informera pensionärer om fixarservice som finns i 
kommunen. (Äldre personer ska kunna få hjälp med 
hemsysslor som att byta gardiner, glödlampor etc. för att 
minska risken för fallolyckor i hemmet.)

AMI/ Biståndshandläggare

Alla äldre har tillgång till de hjälpmedel som de har behov av 
utifrån en bedömning. 

Arbetsterapeut
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5.2 Barnolycksfall
I Sverige inträffar varje år cirka 19 000 olycksfall på lekplatser och skolgårdar. Dessa 
olyckor är så allvarliga att en akutmottagning behöver uppsökas. Fallolyckor från höjd 
är den vanligaste orsaken. De föremål som utlöser flest olyckshändelser på lekplatser 
är klätterställningar, gungor och rutschbanor. I Lekebergs kommun finns ingen 
statistik kring incidenter som drabbar barn i förskole- eller skolmiljö. 

Ambition och inriktning

1. Barnens miljö i förskola, skola och på kommunala lekplatser ska vara säker.

2. Personal inom förskolor har kunskap om hur olycksbilden ser ut och drar nytta av 
detta i det förebyggande arbetet.

Åtgärd Ansvarig förvaltning

Säkerställa säkerheten vid allmänna lekparker. Vid om- och 
nybyggnation följs standarder från EU och Boverket. 
Regelbundna besiktningar och underhåll/utveckling av 
lekparker utförs av för ändamålet utbildad personal.

Chef Serviceenheten

Säkerställa säkerheten på lekplatser på skolor och förskolor. 
Vid om- och nybyggnation följs standarder från EU och 
Boverket. Regelbundna besiktningar och underhåll/utveckling 
av lekparker utförs av för ändamålet utbildad personal.

LeBo/LeKo

Bemanning för översyn vid förskolornas och skolornas gårdar. 
Och rapportera tillbud och skada på intranätet.

Förskolechefer och Rektorer 

Utför aktiviteter för att öka 
barnens/elevers/personalens/föräldrarnas kunskap och 
medvetenhet kring barnsäkerhet. Till exempel ta del av 
krisberedskapsveckan, göra brandskyddskontroller 
tillsammans med barnen/elever och personal, informera 
föräldrar om säkerheten exempelvis under föräldramöten.

Förskolechefer och Rektorer

5.3 Oskyddade trafikanter
Cyklister är tillsammans med fotgängare den trafikantgrupp som är mest utsatt för 
olyckor i trafiken. I gruppen oskyddade trafikanter brukar även mopedister och 
motorcyklister ingå men här har fokus lagts på cyklister och fotgängare.

5.3.1 Cykelolycka

De flesta cykelolyckor är singelolyckor. En vanlig orsak är brister i den fysiska miljön: 
dålig utformning (lutning, kantsten, fasta föremål, skymd sikt) och drift (snö, is, hala 
löv, grus på asfalt) men även underhåll (sprickor, hal, och ojämn beläggning). Även 
kollisioner med andra cyklister eller fotgängare är vanligt. När det gäller antalet 
skadade cyklister är mörkertalen stora. Cykelhjälm har betydelse för att undvika 
skallskador som kan leda till mycket allvarliga tillstånd. 

5.3.2 Olycka med fotgängare

Ungefär 15 till 20 % av de som dör i trafiken är fotgängare. Särskilt äldre och små 
barn löper stor risk att dödas eller skadas svårt. Bland orsakerna till fotgängarolyckor 
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märks särskilt dålig snöröjning och halkbekämpning. Andra orsaker är höga 
trottoarkanter, gropar, asfaltkanter och andra hinder av olika slag. 

Ambition och inriktning

1. Kommunen skapar de fysiska förutsättningarna för att minska risken för att dö 
eller skadas i trafiken.

2. Kunskapsnivån hos de oskyddade trafikanterna ska öka.

3. Antalet halkolyckor med gångtrafikanter ska minska.

Åtgärd Ansvarig förvaltning

Gör en analys av olyckshändelser i Lekebergs Kommun.

Arbeta med trafiksäkerhetsfrågor, lokala trafikföreskrifter och 
verka som rådgivande till vägföreningar.

Gatu-ansvarig

Samverkan/samråd med Trafikverket vid om- och nybyggnation. 
Trafikverket initierar samordning på planeringsstadiet där 
kommunen ska delta.

Gatu-ansvarig

Planerar och samråder med Trafikverket vid planering av 
trafiklösningar. Bedriver tillsyn kring att trafiksäkra häckar och 
annan vegetation i vägkorsningar upprätthålls.

Gatu-ansvarig

Planerar för säkra cykelvägar i den översiktliga planeringen såväl 
som detaljplaneringen. 

Gatu-ansvarig

Ta fram en trafikstrategi som synliggör och vägleder 
transportbehoven utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbart transportsystem.

Gatu-ansvarig

Rekommendera personer över 65 år som är bosatta i kommunen 
att använda broddar.

Folkhälsoteamet

Lämna passagerarlista vid utflykter/resor, enligt verksamhetens 
rutin. 

Förskolechefer, Rektorer och 
verksamhetschefer

Ha rutiner för skolskjutssäkerhet. Skolskjutshandläggare

Väl fungerande underhåll och belysning av cykel- och gångbanor Gatu-ansvarig

Utför utbildning och aktiviteter för att öka barnens/elevers 
kunskap i trafiksäkerhet.

Förskolechefer och Rektorer

Varje år ska alla skolor använda sig av riktade informationsinsatser 
till eleverna för att öka reflexväst och cykelhjälmsanvändningen.

Förskolechefer och Rektorer

Översyn av trafiksäkerhet och parkering i Fjugesta Gatu-ansvarig

5.4 Brand i byggnad
Tidig upptäckt av en brand är väsentligt för den enskildes säkerhet. Att höja 
brandsäkerheten i villor och i flerbostadshus är viktigt för att minska antalet 
dödsbränder i Sverige. 

Ambition och inriktning
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1. Minska antalet omkomna och skadade i bränder.

2. Minska antalet anlagda bränder

Åtgärd Ansvarig förvaltning

Bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete på varje 
verksamhet med regelbundna uppföljningar.

Varje verksamhet

Säkerställer att byggnationer följer BBR. Inom planeringen 
samråder vi med Nerikes brandkår inom varje planprocess.

Chef byggförvaltning

Skapa en övergripande rutin för kommunens systematiska 
brandskyddsarbete.

Säkerhetsstrateg

Aktivt arbete i skolorna för att minska skadegörelse och 
anlagda bränder.

Rektorer

Samtliga barn/elever ges årligen brandskyddsinformation i 
samband med årets utrymningsövning.

Förskolechefer och Rektorer

Informera brandkåren om (planerat) vägarbete, så att 
utryckningstiden för kortas.

Gatu-ansvarig

5.5 Vattensäkerhet 
I Sverige omkommer cirka 120 människor i drunkningsolyckor varje år, vilket är 
ungefär lika många som omkommer i bränder. En stor del av dessa är äldre män som 
varit påverkade av alkohol. Drunkning är den vanligaste dödsorsaken bland barn 
mellan ett och sex år. Bland barn inträffar dunkningarna mestadels vid badplatser, 
isar och i kommunala eller privata dammar/pooler. Det drunknar betydligt fler barn 
med utomeuropeiskt ursprung än förväntat. Det föreligger en stor 
överrepresentation av barn med rötter i mellanöstern. Detta kan bero på att familjer 
från dessa länder har dålig simkunnighet och svaga kunskaper om säkerhet vid 
vatten. Simkunnighet är den viktigaste faktorn för en god vattensäkerhet. Svenska 
Livräddningssällskapet (SLS) har tagit fram sex kriterier för att öka vattensäkerheten i 
landets kommuner. 

Ambition och inriktning

1. I Lekebergs kommun ska ingen drunkna.
2. Ansvar för vattensäkerhetsfrågor ligger hos Kultur- och fritidschef.
3. Lekebergs kommun ska arbeta för att uppfylla Svenska 

Livräddningssällskapets kriterier för en vattensäker kommun som 
utgångspunkt i sitt arbete

Åtgärd Ansvarig förvaltning

Vid byggnation av pooler och dammar hänvisar vi till MSB:s 
informationsblad som beskriver de regler som gäller för pooler och 
dammar samt ger förslag på säkerhetshöjande åtgärder

Chef byggförvaltning
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Livräddningsutrustning vid badplatser och i allmänna hamnar. 
Livräddningsutrustningen ska följa rutiner enligt MSB:s guide för 
ökad vattensäkerhet.

Teknisk chef

Organisera utomhussimskola för barn under sommarlovet. Fritidsutvecklare

Information till allmänheten i vatten- och issäkerhet på kommunens 
hemsida.

Säkerhetsstrateg

Lekebergs kommun ska arbeta för att uppfylla Svenska Livräddningssällskapets kriterier för en 
vattensäker kommun som utgångspunkt i sitt arbete

Punkt 1

Kommunen ska i sitt handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) tydligt ange vem som har ansvar för 
vattensäkerhetsfrågor. Detta gäller både skötsel av material och 
anläggningar, information samt tillsyn enligt LSO 5 kap 1§. Man ska 
bedriva ett kontinuerligt dokumenterat uppföljningsarbete med 
inventering och hantering av risker.

Säkerhetsstrateg

Skolan uppfyller kursplanens kunskapskrav i idrott och hälsa 
avseende simning och vattensäkerhet (Punkt 2)

Rektorer

Punkt 3

Kommunen ska ha en tydlig plan för hur man ökar simkunnigheten 
och höjer säkerhetsmedvetandet hos vuxna. Här ska personer med 
särskilda behov särskilt beaktas. 

AMI/ Integration

Punkt 4

All personal på badanläggningar som tillhör kommunen ska ha en 
adekvat säkerhetsutbildning så att man kan förhindra och avhjälpa 
olycksfall. Kommunen ska vidare aktivt arbeta för att personal även 
på Sannabadet har motsvarande kompetens.

Kultur- och fritidschef

Punkt 5

Kommunen ska aktivt på hemsidan, vid badanläggningar och på 
andra sätt dels informera allmänt om vatten- och issäkerhet och 
vikten av kunskap om detta dels säsongsanpassat informera om de 
särskilda risker som kan finnas i kommunen

Kultur- och fritidschef

Punkt 6

I kommunen ska finnas minst en säkerhetsdepå för utlåning eller 
uthyrning av vattensäkerhetsutrustning såsom flytvästar och 
isdubbar till allmänheten.

Säkerhetsstrateg (i.s.m. Kultur- 
och fritidschef) 

5.6 Hjärtstopp
Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga av oväntad anledning upphör 
och den drabbade förlorar medvetande och är utan livstecken. Varje år drabbas 



Plan 10 (24)

nästan 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus. Genom att handla snabbt, ge 
hjärt- och lungräddning och ha en hjärtstartare till hands kan man rädda liv.

Ambition och inriktning

1. Öka antalet hjärtstartare i kommunen. 

2. Hitta ett sätt att använda kunskaper som finns i kommunen, till exempel en digital 
tjänst som aktiverar frivilliga vid hjärtstopp.

3. Minst 50 procent av alla kommunanställda ska ha utbildning i hjärt- och 
lungräddning.

Åtgärd Ansvarig förvaltning

Tillhandahållande av hjärtstartare på olika platser och för 
utlåning. Skapa rutiner och samordning.

Säkerhetsstrateg

Regelbundna utbildningar i HLR för all personal. Verksamhetschefer

6 Naturolycka
Naturolycka definieras som en kraftig, plötslig och förstörande förändring i miljön 
utan direkt påverkan av människor. Det kan till exempel röra sig om snöoväder, 
översvämningar, skred, torka, skogsbränder eller jordbävning. I ett framtida 
förändrat klimat kommer/riskerar de extrema naturhändelserna att bli mer 
omfattande och förekomma oftare. För att anpassa samhället efter de nya 
förutsättningarna är det viktigt att planera och vidta förebyggande åtgärder.

6.1 Översvämning
Vid framtida planering måste hänsyn tas till de klimatförändringar som kan påverka 
kommunen. Intresset att kunna bebygga vattennära områden kan i vissa fall strida 
mot säkerhetsintressen vad beträffar översvämningsrisker. Vid all planläggning och 
markanvändning är det viktigt att översvämningsproblematiken lyfts fram och 
beaktas. Fastigheter som regelbundet riskerar att översvämmas bör skyddas av 
permanenta lösningar, som t.ex. hårdare reglering av vattendragen eller invallningar. 
Inom ramen för den kommunala översiktsplaneringen har en ny 
översvämningskartering tagits fram. Den ligger till grund för planering och 
tillståndshantering. Ur karteringen framgår det även hur befintlig infrastruktur och 
bebyggelse påverkas av höga flöden/översvämning.

Ambition och inriktning

1. Kommunen ska arbeta aktivt för att förebygga översvämningar längs de stora 
vattendragen och sjöarna.

2. Inte bygga i zon med risk för översvämning

Åtgärd Ansvarig

Säkerställa funktionen av dag- och spillvattennätet (rör och 
vägdiken).

VA-ansvarig
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Skapa en handlingsberedskap och förbereda åtgärder för 
höga flöden och översvämningar.

Teknisk chef

Vid all nyprojektering/bebyggelse ska hänsyn tas till 
översvämningsproblematiken.

Chef byggförvaltning

6.2 Utsläpp av farligt ämne
Detta är en olyckstyp med mycket låg sannolikhet men som kan få mycket 
omfattande konsekvenser. Under olyckliga omständigheter uppstår förödande 
konsekvenser för liv, egendom och miljö. Platser/områden där olycks- eller 
konsekvensrisken är högre är intill bostadsområden, vattentäkter och andra 
miljömässigt värdefulla områden. Transporter av farligt gods inom kommunens 
tätbebyggda områden är inte kartlagda i detalj. Allvarliga olyckor med farligt gods 
och utsläpp av farligt ämne är sällsynta. Desto fler är de olyckor och tillbud som inte 
föranlett allvarliga konsekvenser men där situationen varit en hårsmån från att ha 
blivit katastrofala.

Ambition och inriktning

1. Ingen ska omkomma till följd av olycka med farligt ämne.

2. Utsläpp vid olycka med farligt ämne ska inte ge bestående miljöskador.

Åtgärd Ansvarig förvaltning

Egenkontroll av fastställda vattenskyddsområden för 
kommunala vattentäkter. Tillsyn av vattenskyddsområdet 
genomförs en gång om året.

Miljöchef

Samhällsplaneringen i kommunen genomförs med hänsyn till 
risk- och sårbarhetsfaktorer.

Kommundirektör

Kontinuerligt analysera risk- och sårbarhetsfaktorer. Säkerhetsstrateg

Förbättra befintligt GIS-underlag för risk- och 
sårbarhetsobjekt och för transportleder för farligt gods 

Föra in skyddsavstånd för transportleder för farligt gods.

Chef byggförvaltning

6.3 Värmebölja
Klimatförändringarna förväntas leda till fler och extremare värmeböljor. Värmeböljor 
medför olika stora risker för olika individer beroende på deras hälsotillstånd. Det är 
framförallt sårbara grupper som äldre, sjuka och barn som löper stor risk. Inga 
äldreboenden i kommunen har idag kylanläggning men mobila air conditioning 
aggregat finns. Om inte lokalerna kan anpassas kan det bli nödvändigt att flytta de 
boende vid en längre värmebölja. Det kan också uppstå vattenbrist vilket medför 
begränsad tillgång på dricksvatten. Bevattningsförbud och ransonering på vattnet 
kan införas. Vid varmare temperaturer ökar förruttnelsehastigheten och risken för 
olägenheter av hushållsavfallet blir större. Avfall kommer att behöva hämtas med 
tätare intervall.

Ambition och inriktning
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1. Ingen ska avlida eller få bestående men till följd av en värmebölja.

Åtgärd Ansvarig förvaltning

Anpassa aktiviteterna vid höga utomhustemperaturer. Förskolechefer, Rektorer och Kultur- 
och fritidschef

Checklista ska finnas för hantering av värmebölja. MAS

Vid ny- och ombyggnationer ska framtida klimatanläggningar 
beaktas och utredas.

Lekebergs Kommunfastigheter AB

(Kommunstyrelseförvaltningen)

6.4 Skogsbrand
Det förväntade klimatförändringarnas varmare somrar innebär en ökad risk för 
skogsbränder. Brandsäsongen kommer gradvis både att förlängas och att 
tidigareläggas i södra Sverige. Det är sannolikt att det kommer att inträffa ett större 
antal bränder och att det dessutom kommer att bli fler stora bränder som pågår 
samtidigt på grund av fler dagar med extremt brandväder. Detta kommer att 
medföra en stor belastning för räddningstjänstens uthållighet. Då risken för 
skogsbrand bedöms öka blir kommunala verksamheter i skogsområden mer utsatta. 
En skogsbrand kan medföra att byggnader påverkas av rök eller brinner ner och vägar 
behöver stängas av. Brandröken kan orsaka problem över mycket stora områden och 
orsaka evakuering.

Ambition och inriktning

1. Kommunen ska minimera risken att en skogsbrand kan uppstå.

2. Konsekvenserna av en uppkommen skogsbrand ska minimeras.

Åtgärd Ansvarig förvaltning

Information till allmänheten (via kommunens hemsida) om 
rådande brandrisk och regler kring detta.

Säkerhetsstrateg

Utforma en checklista för en eventuell evakuering av 
samhällsviktig verksamhet inom socialförvaltningen.

Social chef

6.5 Snöoväder
I södra Sverige växlar i regel köldperioderna med snö med milda perioder när snön 
smälter medan man i norr får ett mer sammanhängande snötäcke hela vintern. Snön 
påverkar samhället – ger trafikproblem, medför extra belastning på tak, ledningar 
och på träd. Även avrinningen i vattendrag påverkas under vinter och vår vilket i sin 
tur kan orsaka översvämning på våren.

Det finns tre olika problemområden kopplade till snö:

 Kraftiga ofta plötsliga snöoväder som skapar infrastruktursvikt i form av 
exempelvis oframkomliga vägar, el- och telebortfall.

 Stora mängder snö faller ofta under ganska lång tid och bildar snölaster som 
kan orsaka att byggnader rasar.

 Stora mängder snö har fallit under vintern i kombination med en snabb 
töperiod och tjällossning vilket medför stor avrinning som skapar höga flöden 
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och översvämningar.

I detta skede kan även vattenläckor uppstå på grund av ledningsbrott.

Ambition och inriktning

1. Viktiga samhällsfunktioner och kommunala verksamheter ska kunna 
upprätthållas även under ett snöoväder. Funktioner som trots allt inte 
fungerar ska så snart som möjligt kunna återställas.

Åtgärd Ansvarig

En prioritering för vilka stråk/gator/vägar som öppnas upp i 
första, andra och tredje hand ska tas fram och göras allmänt 
kända via kommunens webbplats.

Gatu-ansvarig

Ha en rutin för extrem väderlek Socialchef

6.6 Storm
Den globala uppvärmningen och relaterade effekter ökar. En varmare havsyta och 
mer vattenånga i atmosfären gynnar stormutvecklingen. Vindfällningar som orsakar 
skogsskador, blockerar vägar och skadar luftledningar hänger ihop med vindstyrkan, 
inte minst i byarna. Bristen på tjäle och att marken är blöt bidrar till stormens 
verkningar på skogen. Mildare och blötare vintrar förväntas bli vanligare i ett 
framtida klimat och även tjälförhållandena förändras efterhand. Därmed kan risken 
för stormskador öka oavsett förändringar i vindklimatet. Skadebilden är också 
beroende av andra faktorer som är mer relaterade till människans beteende och vår 
sårbarhet för störningar i infrastrukturen, inte minst med avseende på elberoende.

Ambition och inriktning

1. Viktiga samhällsfunktioner och kommunala verksamheter ska i möjligaste mån 
kunna upprätthållas även under en storm. Funktioner som trots allt inte fungerar ska 
återställas så snart som möjligt. 

Åtgärd Ansvarig förvaltning

Information på kommunens webbplats om den enskildes 
ansvar och hur den enskilde kan förbereda sig ska hållas 
aktuell. Till exempel genom 72-timmar kampanj.

Säkerhetsstrateg
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7 Infrastruktursvikt
Infrastruktur är system som är nödvändiga för att samhället ska fungera, till exempel 
system som omfattar vägar med kollektivtrafik, järnvägar med tågförbindelser, 
energisystem som elkraftnät och gasnät, vatten- och avloppsnät, men även 
bebyggelse och fastighetsstruktur. Det är i allmänhet staten och kommunerna som 
ansvarar för utbyggnad och underhåll av infrastruktur. Kommunen är huvudman när 
det gäller ansvaret för vatten och avlopp.

7.1 Avloppssystem (Spillvatten och dagvatten) 
Ledningarna är dimensionerade efter historiska nederbördsmängder. 
Klimatförändringarna förväntas medföra att det blir mer nederbörd, intensivare 
skyfall, ökade flöden i vattendrag och mer översvämningar. Redan idag kan extrema 
skyfall innebära att ledningarna bli tillfälligt överbelastade. Genom att underhålla det 
nuvarande avloppsledningsnätet och på sikt planera för en ökad belastning kan 
skador på miljön och egendom undvikas.

Det befintliga ledningsnätet har vid något tillfälle visat sig vara underdimensionerat. 
Överbelastning av systemet, till exempel isbildning, medspolade löv eller annat skräp 
kan ge lokala dämningar vid vägtrummor och andra kulverteringar med lokala 
översvämningar som följd.

Ledningsnätet är tillräckligt dimensionerat för spillvatten men det finns sannolikt ett 
mindre antal felaktiga anslutningar som medför att tillskottsvatten (dag- och 
dränvatten) tillförs. Det finns ett behov av att arbeta mer med fastighetsägare på 
privat mark. Konsekvenser som uppstår orsakade av tillskottsvatten är bräddningar 
från ledningsnät och reningsverk. 

Avloppsreningsverket saknar särskild bräddvattenrening. Bräddvatten rinner ut och 
renas i de anlagda biodammarna i Lillåns vattenpark innan det rinner ut i ortens 
recipient (Lillån).

I det område som historiskt drabbats av höga vattenflöden (översvämning) har såväl 
vallning som pumpinfrastruktur anlagts via berörda markägare/jordbruksnäringen.

I kommunen arbetas det för närvarande med förnyelse av ledningsnäten samt 
kompletterande arbete med dagvattenhanteringen, exempelvis att ta fram lösningar 
som på ett naturligt sätt tar hand om vattnet. Utbyggnad av Lillåns vattenpark är en 
del i detta. Hela det befintliga dagvattensystemet har gåtts igenom och prioriteringar 
har gjorts gällande nya verksamhetsområden.
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Ambition och inriktning

1. Lekebergs kommun ska ha en avloppshantering som förebygger skador på 
miljö och egendom.

Åtgärd Ansvarig förvaltning

Inventering av förekommande riskområden. Ta fram lämpliga 
åtgärder och kostnadsbedöm åtgärderna. Upprätta en 
handlingsplan med prioriteringar.

VA-ansvarig

Avloppsvattenhanteringen ska säkerställas tidigt i 
kommunens planprocess genom att långsiktig hänsyn tas till 
vattennivåer i hav, vattendrag och sjöar.

Dessutom minska hårda och täta ytor för att vatten ska kunna 
tas upp i marken.

Chef byggförvaltning

7.2 Dricksvattenförsörjning
Lekebergs kommun tar sitt dricksvatten från Laxå kommun (gäller Mullhyttan med 
omnejd) och Örebro kommun (Lanna med omnejd) samt från egen vattentäkt i 
Askersundsåsen och Svartån (Fjugesta med omnejd). Analys av dricksvattnet görs 
regelbundet enligt provtagningsschema fastställt av Sydnärkes miljöförvaltning. 
Beslut är fattat och arbete påbörjats med att anlägga vattenledning mellan Örebro 
och Fjugesta. Detta innebär att kommunens egen vattentäkt avvecklas och 
kommunen i helhet försörjs via Laxåvatten och Örebrovatten.

En höjning av yt- och grundvattennivåer ökar risken för utlakning av föroreningar 
som blir mer rörliga. Kraftig nederbörd kan leda till ökad tillförsel av smittämnen på 
grund av överbelastning av avloppssystem, varvid orenat spillvatten släpps ut via 
bräddavlopp vilket ökar smittspridningen vid avsköljning av betesmarker. Detta 
innebär en ökad spridning av virus och parasiter. Risken att grundvattentäkterna i 
Lekebergs kommun ska förorenas bedöms som liten.

Kvaliteten på dricksvattnet påverkas av förhöjda sommartemperaturer och att 
grundvattentemperaturen generellt ökar. I framtiden kan ökad temperatur leda till 
ett ökat behov av desinfektion av dricksvattnet på grund av mikrobiell tillväxt.

Kommunen har en plan för nödvattenförsörjning. För att säkerställa tillgången på 
dricksvatten finns ett nödvattenverk samt mobila vattentankar som kan ställas ut. 
Närliggande kommuner kan bistå med hjälp om de själva inte är drabbade. Ingen 
nödvattenförsörjning bedöms helt kunna kompensera för den uteblivna 
vattenmängden.
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 Ambition och inriktning

1. Minska risken för avbrott inom dricksvattenförsörjningen.

Åtgärd Ansvarig förvaltning

Kartera och åtgärda distributionssystem för dricksvatten efter 
förväntade påfrestningar vid klimatförändringar.

VA-ansvarig

Gör en checklista för hantering av störningar på grund av 
extremväder som kan påverka vattentäkter, vattenverk och 
distributionsanläggningar.

Gör en checklista för hantering av störningar på grund av 
hantering av miljöutsläpp i vattenskyddsområden som kan 
påverka vattentäkter, vattenverk och 
distributionsanläggningar.

VA-ansvarig

För varje vattenförsörjningssystem ska en risk- och 
sårbarhetsanalys genomföras.

VA-ansvarig

(tillsammans med Laxå kommun, 
Örebro kommun)

Ta fram en nödvattenplan Säkerhetsstrateg

Vid fysisk planering ska hänsyn tas till tillrinningsområden för 
vattentäkter och risker för påverkan av dricksvattnets kvalitet.

Chef byggförvaltning 

Miljöchef

Vid utbyggnad av fjärrvärmenätet ska hänsyn tas till avstånd 
till vattenledningar.

Chef byggförvaltning 

7.3 Elsystem och kraftpotentialer
Fungerande elförsörjning är nyckeln till värme, dricksvatten, mat och fungerande 
avloppssystem. Störningar i elförsörjningen medför en mycket stor påverkan på 
medborgarna och på de flesta kommunala verksamheter. Kortare elavbrott, en till 
två dagar, kan hanteras om bränsle till reservkraftverken finns tillgängligt. Dock 
saknas reservkraft på avloppsanläggningarna vilket medför att bräddning av 
avloppsvatten sker via ledningsnätet utan rening i reningsverken. Reservkraften på 
kommunhuset klarar 4 dagar sedan behövs påfyllning av drivmedel. 

Kommunens tillagningskök har försetts med uttag för dieselaggregat. Inom 
socialomsorgen och äldrevården är verksamheten svår att bedriva på ett 
tillfredställande sätt vid störningar i elförsörjningen. Exempelvis ställs verksamheter 
som är beroende av takliftar, hissar etc. inför stora problem. Handlingsplan för 
elavbrott finns. De interna trygghetslarmen har batteribackup och det externa 
trygghetslarmet är säkrat med ett dieselaggregat. Några av kommunens 
gruppbostäder har avancerad syrgas- och annan hälsovårdapparatur som de boende 
är helt beroende av. Diskussioner har förts om att skaffa reservaggregat för dessa 
gruppbostäder. Idag är tanken att de brukare som är beroende av medicinsk 
utrustning som kräver el ska evakueras till äldreboenden i närheten (idag ca 10 
personer). Det kommunala elbolagen har tillgång till reservkraft men det räcker inte 
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för att köra produktionsanläggningarna för fullt. Det finns ett mindre antal 
reservaggregat att ställa ut för att täcka några nätstationer. 

Ambition och inriktning

1. Lekebergs kommun ska kunna upprätthålla samhällsviktiga kommunala 
verksamheter även vid tillfälliga elavbrott.

Åtgärd Ansvarig förvaltning

Säkerställa funktionen av reservkraft vid långvariga 
strömavbrott. Fasta rutiner finns för underhåll och 
provkörning av fasta- och mobila reservkraftaggregat. 
Ansvaret är uppdelat VA-verksamheten och 
fastighetsverksamheten.

VA-ansvarig

Lebo/Leko

Gör en inventering av verksamheter med samhällsviktiga 
funktioner

Säkerhetsstrateg

Alla verksamheter med samhällsviktiga funktioner ska ta fram 
checklista för hantering av bortfall av el.

Enhetschefer

Checklista ska göras för hantering av bortfall av el. Säkerhetsstrateg

En inventering av behov och tillgång av reservkraft i 
kommunen ska göras. Efter inventeringen ska strategier tas 
fram för reservkraftförsörjning.

Säkerhetsstrateg

En utredning ska göras för hur drift, underhåll samt påfyllning 
av bränsle till reservkraftaggregat liksom för avbrottsfri kraft 
ska administreras.

Teknisk chef

7.4 Fjärrvärme
Flera verksamheter påverkas vid störningar i fjärrvärmen. Äldreboenden (samtliga 
värms med fjärrvärme), daglig verksamhet, gruppbostäder, skolor, förskolor samt 
flertalet lokaler för kontor och personalvård är helt eller delvis beroende av att 
fjärrvärmen fungerar. 

Ambition och inriktning

1. Kommunen ska säkerställa att ingen får bestående men eller avlider till följd av att 
fjärrvärmen slutar att fungera.

2. Samhällsviktiga funktioner ska kunna upprätthållas även vid ett leveransbortfall av 
fjärrvärme.

Åtgärd Ansvarig förvaltning

Gör en inventering/sammanställning av vilka kommunala 
fastigheter där kommunen bedriver verksamhet som har 
fjärrvärme. 

Säkerhetsstrateg
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Gör en prioritering av vilka fastigheter/ verksamheter som i 
första respektive andra hand ska försörjas med alternativa 
system alternativt att verksamheten måste flyttas ifall 
fjärrvärmen slås ut. 

Säkerhetsstrateg

7.5 Kommunikation
I detta avsnitt behandlas enbart kommunikation i form av ”infrastruktur och 
hårdvara”, inte verksamhetssystem eller serverhallar. Kommunen behöver ha 
robusta kommunikationsvägar som kan stå emot alla typer av påfrestningar.

I Lekebergs kommun finns idag bland annat följande kommunikationsvägar:

 Radio på allmänt nät och radio på hyrda nät. Radio avser här både tal och
datakommunikation.

 Fast telefonnät (koppar samt IP)
 Mobiltelefon 
 Rakel
 Fiberförbindelser

Alla kommunens användare, verksamhetssystem och tjänster (exempelvis Internet 
och IP-telefoni) använder dessa kommunikationsvägar. Internet som tjänst är sårbar 
och funktionen är svår att garantera. Verksamhetsviktiga system bör därför inte 
enbart ligga på Internet. Störningar i Internet medför stora problem att kunna 
bedriva verksamhet på ett tillfredställande sätt. Kommunens verksamheter är även 
mycket sårbara för störningar i telefonin eftersom mycket kommunikation både 
internt och externt sker via telefon. Anledningen till att behovet av fungerande 
telefoni bedöms som stort är för att verksamheterna i många fall är utspridda över 
kommunens geografiska yta. Det är även viktigt att kunna upprätthålla kontakten 
med medborgare, kunder, samverkande aktörer samt kunna hålla kontakt med 
personal ute på fältet.

Vid storm eller oväder påverkas elförsörjningen och Telias linjenät. Konsekvensen blir 
att både det fasta nätet och mobilnätet påverkas eftersom de båda är beroende av 
elförsörjningen. Räddningstjänstens verksamhet är beroende av fungerande 
kommunikation både för att kunna hantera inkomna och utgående larm. 

Kommunikationssystemet RAKEL gör att räddningstjänstens interna kommunikation 
blir mindre känslig för störningar. 

Trygghetslarmen går via det fasta nätet, vilket medför att störningar påverkar 
brukarnas möjlighet att få hjälp genom att använda sitt trygghetslarm. 

Hemtjänstens larm går via det mobila nätet. För att kunna utföra snabba 
utryckningar krävs fungerande telefoni, både fast och mobil. 

Socialomsorgen har larm som är kopplat till telefoner samt brukare som har daglig 
telefonkontakt med personalen. Om telefonin inte fungerar kommer personal att i 
större omfattning behöva åka ut till de personer som de under normala 
omständigheter har telefonkontakt med, vilket är resurskrävande. 
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Flertalet förvaltningar och bolag har inte dessa resurser, vilket medför att 
konsekvenserna vid störningar i telefonin ställer stora krav på samverkan mellan 
förvaltningar, bolag och externa aktörer samt ett ökat behov av att besöka 
verksamheter, utöva tillsyn samt okulärbesiktningar.

Ambition och inriktning

1. Kommunikationssystemet som kommunen använder ska tillgodose minimi 
behov även vid avbrott i enskilda system.

Åtgärd Ansvarig förvaltning

Gör en inventering av samhällsviktiga verksamheter som är 
känsliga för kommunikationsbortfall

Säkerhetsstrateg

Verksamheter som är känsliga för kommunikationsbortfall ska 
göra en checklista för hur en sådan situation ska hanteras. 

Verksamhetschefer

7.6 Vägar
Det behövs ett huvudvägnät som säkrar god framkomlighet så att viktiga 
samhällsfunktioner kan upprätthållas. Vid extrem väderlek som snöoväder, stormar 
eller kraftig nederbörd kan framkomligheten på delar av eller hela huvudvägnätet 
begränsas eller i värsta fall förhindras helt. Kraftig nederbörd i kombination med ett 
strömavbrott som påverkar dagvattenpumparna kan resultera i översvämningar i 
underfarterna. Dessa får i sin tur eventuellt stora konsekvenser för framkomligheten. 
Det behöver inte vara en extrem vädersituation som leder till problem med vägarnas 
infrastruktur. 

Ambition och inriktning

1. Framkomligheten för prioriterad trafik på de vägar som kommunen är väghållare 
för ska upprätthållas.

Åtgärd Ansvarig förvaltning

Plan för hur framkomlighet till samhällsviktiga verksamheter 
ska delges upphandlad entreprenör. (Prioriteringar i 
snöröjning.) 

Teknisk chef
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8 Kriminell handling
En kriminell handling är något som enligt lag ska bestraffas. I Sverige anmäls det cirka 
1,5 miljoner brott varje år. I verkligheten begås fler brott men det är mycket som inte 
anmäls. Avgränsningen i detta kapitel har gjorts till det som sker i offentlig miljö. 
Detta kan påverkas genom kommunens förebyggande arbete.

8.1 Våld utomhus (misshandel)
Kommunen kan skapa trygga utomhusmiljöer i hela kommunen där människor inte 
behöver känna rädsla för att råka ut för misshandel. Årligen drabbas omkring 2–3 
procent av Sveriges befolkning av någon form av misshandel, enligt de större 
offerundersökningarna. En stor del av all misshandel är alkoholrelaterad och sker på 
allmän plats, ofta mellan personer som är tidigare obekanta med varandra. Både 
offer och gärningspersoner vid de händelserna är vanligen unga män. Andra vanliga 
typer av misshandel är våld i privatbostäder mellan närstående och bekanta, där 
offren ofta är kvinnor, samt våld som drabbar vissa grupper i deras yrkesutövning – 
exempelvis sjukvårdspersonal, taxiförare och väktare. Generellt sett finns en förhöjd 
risk att både drabbas av och att utöva misshandel för personer från hushåll med 
relativt sett små ekonomiska och sociala resurser.

Ambition och inriktning

1. Antalet fall av misshandel ska minska.

2. Drog- och alkoholanvändningen ska minska bland barn och ungdomar.

Åtgärd Ansvarig förvaltning

Kommunen ska verka för ökad samverkan mellan alla aktörer 
som kan minska antalet misshandelsfall. I samverkansavtalet 
som finns mellan kommunen och polismyndigheten ska 
strategier utvecklas för ytterligare samverkan med näringsliv 
och föreningsliv.

Brå

Kommunen ska fortsätta att utveckla ANDT-arbetet för barn- 
och ungdomar.

IFO-chef, verksamhetschef samlat 
elevhälsa, Folkhälsoteamet

Kommunala verksamheter för och med barn- och ungdomar 
är fria från ANDT.

Samtliga chefer

Kommunen ska genom positiv kommunikation förmedla den 
trygghet som finns i Lekebergs kommun.

Kommunikatör

8.2 Hot och våld mot barn, elever och ungdomar
Barn ska inte utsättas för hot eller misshandel. En av de stora utmaningarna framöver 
är att förhindra de brott (hot, ofredande, förtal m.m.) som förekommer via Internet. 

Ambition och inriktning

1. Barn och ungdomar ska känna sig trygga i de verksamheter som kommunen 
bedriver.
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Åtgärd Ansvarig förvaltning

Metoder och verktyg för att förebygga brott via Internet och 
mobiltelefoner ska kartläggas.

IT chef

Förebyggande insatser mot hot och våld via Internet och 
sociala medier ska vara en del av förskolornas och skolornas 
värdegrundsarbete. 

Förskolechefer och Rektorer

Förebyggande insatser mot hot och våld via Internet och 
sociala medier inom kultur- och fritidsverksamhet

Kultur- och fritidschef

Personal ges förutsättningar att skapa trygghet för barn, 
elever- och ungdomar. 

Samtliga chefer (framförallt inom KUB 
och IFO)

Kommunens föreningsbidragsregler ställer krav på sökande 
föreningar att föreningars verksamhet för och med barn och 
ungdomar ska genomföras i en miljö där de får utvecklas och 
må bra och inte riskerar att kränkas eller utsättas för hot eller 
våld av någon på något vis.

Kultur- och fritidschef

Informera barn, elever och ungdomar om Bris och 
Orostelefonen.

Samtliga chefer (framförallt inom KUB 
och IFO)

8.3 Hot och våld i arbetslivet
Hot och våld, eller risken för att bli utsatt för hot och våld på arbetsplatsen, kan 
förekomma inom de flesta branscher eller yrken och är ett allvarligt arbetsmiljö-
problem. Risken för att utsättas för hot och våld på arbetsplatsen påverkas av 
strukturella faktorer på organisationsnivå, situationsbundna förhållanden på 
arbetsplatsen samt individfaktorer hos offer och förövare. Några av de riskfaktorer 
som forskningen pekar på är olika former av stress, ensamarbete, kontanthantering 
och att arbeta på kvällar och nätter. 

Ambition och inriktning

1. Kommunens arbetsplatser ska vara trygga och säkra.

Åtgärd Ansvarig förvaltning

Ha rutiner och hålla personal informerade angående 
besöksförbud och potentiellt farliga situationer. 

Samtliga chefer (framförallt inom KUB 
och IFO)

Uppdatera hot- och våldsplan samt skapa och öva lokala 
utrymningsplaner.

Säkerhetsstrateg

Implementera kommunövergripande riktlinjer och rutiner vid 
hot och våld.

Verksamhetschefer

Öva årligen hot och våld i receptionen Administrativ chef

Signaler som tyder på intresse av våldsama extremistiska 
miljöer anmäls till säkerhetsstrategen.

Samtliga chefer (framförallt inom KUB 
och IFO)
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Öva rutiner för personlarm för hot och våldssituationer. Enhetschefer IFO, vuxenenheten samt 
kultur och fritid (bibliotek)

8.4 Självmord
Självmordstalet stiger med ökande ålder och det är framförallt män som tar sitt liv. 
Självmordstalet har legat ganska konstant men har ökat i de yngsta åldrarna (15-24 
år). Räddningstjänsten samverkar med Region Örebro län, Länsstyrelsen och polisen 
avseende akut suicidprevention. Detta innebär att räddningstjänsten larmas enligt 
särskild larmplan till alla akut pågående suicidförsök där ett snabbt ingripande kan 
bidra till att bryta det negativa förloppet.

Åtgärd Ansvarig förvaltning

Gör en rutin för akut suicidförsök Folkhälsoteamet

9 Skadegörelse
Försäkringsbolagen kräver att kommunerna arbetar med riskhantering och i 
kommunen finns en säkerhetsgrupp. Gruppen består av personal från olika 
förvaltningar och bolag, räddningstjänsten samt försäkringsmäklare. Kommunen kan 
påverka skadekostnaderna på olika sätt framför allt genom information vilket skapar 
en ökad medvetenhet hos all personal. Grunden för riskhanteringsarbetet bygger på 
”sunt förnuft”, samarbete, ansvarstagande i kombination med teknikutveckling som 
övervakningskameror, brandlarm och säker nyckel- och låshantering.

Ambition och inriktning

1. Minskad skadegörelse i alla delar av kommunen.

Åtgärd Ansvarig förvaltning

Informera allmänheten och speciellt föräldragrupper och 
elever om kostnaderna av skadegörelse och vinsterna av att 
minska den.

Säkerhetsgruppen

Kommunen ska omgående anmäla och åtgärda skadegörelse. Verksamhetschefer

Tydliggöra den totala kostnaden av skadegörelsen i 
kommunen jämfört med verksamhetskostnader till exempel 
via kommunens hemsida.

Administrativ chef
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10 Allvarlig händelse i publikt område
En allvarlig olycka eller en katastrof i samband med ett evenemang kan få stora 
konsekvenser för kommunen. Evenemang kan vara anordnade både utomhus och 
inomhus i lokaler som exempelvis Lekebergsskolan och Best Arena (Idrottshallen vid 
Hidinge skola). Inga publika evenemang är riskfria och olyckor och katastrofer kan 
ske. Kraven på den som arrangerar ett sådant evenemang är därför höga. Ur 
kommunalt perspektiv finns ett ansvar när det gäller förberedelser kring och 
tillståndsgivning för olika publika evenemang. Ur ett samhällsperspektiv finns 
riskerna framförallt i att en stor mängd människor kan komma att påverkas vid en 
sådan händelse vilket kan få effekter på personaltillgång och naturligtvis stora 
psykosociala konsekvenser. 

Ambition och inriktning

1. Minska risken för olyckor vid publika arrangemang. 

Åtgärd Ansvarig förvaltning

Förhållningsregler för arrangören fastställs i den tillfälliga 
markupplåtelsen, trafikföreskrifter och polisens tillstånd.

Säkerhetsstrateg

Utföra en riskanalys och säkerhetsåtgärder vid publika 
evenemang.

Arrangör

Ha översyn över riskanalys och säkerhetsåtgärder vid 
evenemang

Säkerhetsstrateg
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11 Pandemi/Epidemi
En pandemi är en världsomfattande smittsam sjukdom som sprider sig genom 
befolkningsgrupper över ett stort område, till exempel en kontinent eller över hela 
världen. En epidemi är en smittsam sjukdom med stor spridning i ett mer begränsat 
geografiskt område, t.ex. på en enskild ort, i ett enskilt område, i flera områden eller i 
en eller flera nationer. En pandemi/epidemi kan få stor påverkan på kommunen och 
samhället som helhet då ett stort antal människor kan insjukna. Lekebergs kommuns 
har en pandemiplan och arbetar även förebyggande inom organisationen.

Ambition och inriktning

1. Minska risken för effekter av pandemi/epidemi.

Åtgärd Ansvarig förvaltning

Uppdatera pandemiplanen Säkerhetsstrateg
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Tjänsteskrivelse – Handlingsplan enligt lagen om skydd 
mot olyckor
   

Ärendebeskrivning
Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) är kommunen skyldig att ha en 
handlingsplan för arbete med skydd mot olyckor. Lekebergs kommun ingår i 
räddningstjänstförbundet Nerikes Brandkår som skriver ett handlingsprogram för de 
åtta medlemskommunerna gällande den förebyggande verksamhet samt den 
operativa verksamheten. Den här handlingsplanen ska komplettera Nerikes 
Brandkårs handlingsprogram samt kommunens risk- och sårbarhetsanalys. 
Kommunens handlingsplan innehåller den förebyggande verksamheten som 
föreligger den enskilda kommunen gällande ”vardagsolyckor” såsom barnolycksfall, 
fallolyckor och drunkning. Syftet med handlingsplanen är att samordna och utveckla 
kommunens säkerhetsarbete samt att uppfylla de krav som lagstiftningen ställer på 
kommunen. Målet är att öka invånarnas trygghet och säkerhet, sänka antalet 
skadade och minska skadekostnaderna för människor, egendom och miljö. 
Handlingsplanen ska vara ett levande dokument som utvärderas och följs upp varje 
år.
Åtgärderna i planen är bered med förvaltningarna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Wilén Harmen Rebel

Kommundirektör Säkerhetsstrateg
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §23

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Astrid Söderquist

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

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 2018-02-05

Datum för överklagan 2018-02-07 till och med 2018-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson

Sida 2 av 3
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Justerare signatur

§23 - Handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor (KS 16-
618)
Ärendebeskrivning
Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) är kommunen skyldig att ha en handlingsplan för 
arbete med skydd mot olyckor. Lekebergs kommun ingår i räddningstjänstförbundet Nerikes 
Brandkår som skriver ett handlingsprogram för de åtta medlemskommunerna gällande den 
förebyggande verksamhet samt den operativa verksamheten. Den här handlingsplanen ska 
komplettera Nerikes Brandkårs handlingsprogram samt kommunens risk- och sårbarhetsanalys. 
Kommunens handlingsplan innehåller den förebyggande verksamheten som föreligger den enskilda 
kommunen gällande ”vardagsolyckor” såsom barnolycksfall, fallolyckor och drunkning. Syftet med 
handlingsplanen är att samordna och utveckla kommunens säkerhetsarbete samt att uppfylla de krav 
som lagstiftningen ställer på kommunen. Målet är att öka invånarnas trygghet och säkerhet, sänka 
antalet skadade och minska skadekostnaderna för människor, egendom och miljö. Handlingsplanen 
ska vara ett levande dokument som utvärderas och följs upp varje år.
Åtgärderna i planen är bered med förvaltningarna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 16-618-1)
 Handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor - (51756)

Sida 3 av 3
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Tjänsteskrivelse - Tilldelningsbeslut Sannabadet 

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har för avsikt att upphandla en entreprenör för drift av bad och 
simskola för allmänheten vid Sannabadet, Lekebergs kommun. Uppdraget omfattar 
drift, skötsel och tillsyn av kommunens badanläggning (utomhusbad). I uppdraget 
ingår även serviceuppgifter gentemot föreningar, skolelever och andra som använder 
eller besöker anläggningarna, t ex tillgång för skolans undervisning och simskola för 
allmänheten.

Upphandlingen sker i enlighet med lagen (2016:1147) om upphandling av 
koncessioner (LUK).

1 Bakgrund

Tidigare entreprenör har efter nio år sagt upp sitt avtal och därför söker Lekebergs 
kommun ny entreprenör för drift av bad och simskola för allmänheten vid 
Sannabadet. Kommunens avsikt med upphandlingen är att finna en innovativ 
entreprenör med tillräcklig kunskap för att driva och utveckla verksamheterna på 
Anläggningen. Entreprenören får gärna ha idéer och förslag till utveckling av befintlig 
verksamhet och eller ny verksamhet. Entreprenören ska arbeta för att bidra till 
Anläggningens attraktionskraft.

Kommunen avser att teckna avtal med en entreprenör. Avtalsperioden är 2018-04-
01–2020-12-31 med möjlighet för kommunen att ensidigt påkalla förlängning av 
avtalet 1+1 år. 

Tjänstekoncession

Upphandlingen sker genom tilldelning av en tjänstekoncession. Det innebär att 
Kommunen ger en entreprenör uppdraget att bedriva verksamheterna vid 
Anläggningen. Ersättningen för uppdragets utförande utgörs av rätten att utnyttja 
byggnader och mark och att uppbära intäkterna som verksamheten inbringar från 
besökarna och nyttjarna av verksamheternas utbud.
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2 Analys

Utvärderingen har skett av anbud bestående av affärs- och utvecklingsplan 
innehållande en utförlig beskrivning av anbudsgivarens koncept för och målsättning 
med uppdraget och verksamheterna, hur planen ska realiseras samt på vilket sätt det 
är kostnadsneutralt för kommunen. Utvärderingen har också bestått av en intervju i 
samband med inkomna anbud. Utvärderingen har utgått från tre 
utvärderingskategorier och efter viktning av följande kriterier: Service och 
tillgänglighet (max 5 poäng), viktas med 50%, Trygghet (max 2 poäng), viktas med 10 
% samt utveckling och nytänkande (max 5 poäng), viktas med 40%. 

3 Slutsats

Utvärderingen har genererat resultatet att kandidat 1 föreslås tilldelas beslut om att 
bli ny entreprenör för Sannabadet. Kandidat 1 fick flest poäng totalt sett i den 
sammantagna bedömningen av affärs- och utvecklingsplan tillsammans med 
tillhörande intervju. 

Kandidat 1 Kandidat 2

Service och tillgänglighet (max 5 poäng) 5 4

Trygghet (max 2 poäng) 2 2

Utveckling och nytänkande (max 5 poäng) 4 4

Poäng totalt:  11 10

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att underteckna tilldelningsbeslut 
med kandidat 1. Avtalet stäms av med kommunstyrelsens arbetsutskott innan 
undertecknande efter att avtalsspärren löpt ut.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Marin Willén Anna Andréasson
Kommundirektör Näringslivs- och utvecklingschef



Protokoll 2018-02-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §21

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Astrid Söderquist

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

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 2018-02-05

Datum för överklagan 2018-02-07 till och med 2018-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson

Sida 2 av 4
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Justerare signatur

§21 - Tilldelningsbeslut Sannabadet (KS 17-712)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har för avsikt att upphandla en entreprenör för drift av bad och simskola för 
allmänheten vid Sannabadet, Lekebergs kommun. Uppdraget omfattar drift, skötsel och tillsyn av 
kommunens badanläggning (utomhusbad). I uppdraget ingår även serviceuppgifter gentemot 
föreningar, skolelever och andra som använder eller besöker anläggningarna, t ex tillgång för skolans 
undervisning och simskola för allmänheten.

Upphandlingen sker i enlighet med lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK).

 

ÄNDRA I TJSKRIVELSE TILL TVÅ PUNKTER

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att underteckna tilldelningsbeslut med kandidat 1. 
Avtalet stäms av med kommunstyrelsens arbetsutskott innan undertecknande efter att avtalsspärren 
löpt ut.

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Wendla Thorstensson (C) yrkar på att kommunstyrelsen

1. tilldelar kandidat 1 koncessionsupphandlingen gällande Sannabadet
2. avtalet stäms av med kommunstyrelsens arbetsutskott innan undertecknande efter att 

avtalsspärren löpt ut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

kommunstyrelsen

1. tilldelar kandidat 1 koncessionsupphandlingen gällande Sannabadet
2. avtalet stäms av med kommunstyrelsens arbetsutskott innan undertecknande efter att 

avtalsspärren löpt ut.

Beslut
 

Sida 3 av 4
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Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av sekretess - (KS 17-712-17)
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Beslut om upphandling av va-anläggning för 
verksamhetsområde Vretavägen

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att bilda VA-verksamhetsområde 
Vretavägen (enl KS 15-580). Det bör fattas ett kompletterande beslut om 
upphandling och utförande på grund av bedömt förändrad kostnad.

1 Bakgrund
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att bilda VA-verksamhetsområde 
Vretavägen (enl KS 15-580). I det beslutsunderlag som då förelåg redovisades en 
bedömd kostnad om ca 2,5 MSEK för anläggningen. Efter projektering har ny 
kostnadsberäkning gjort av projektören (WSP Group AB), den överstiger tidigare 
bedömd kostnad och därav bör kompletterande beslut om upphandling fattas av 
Kommunstyrelsen.

2 Analys
Efter förprojektering (Sweco) och projektering (WSP) har det framkommit skillnader i 
kostnadsberäkningen för byggnation av va-anläggningen. Skillnaden har sannolikt sin 
grund i förändrat marknadsläge då det gått flera år mellan bedömningarna. 

3 Slutsats
Enligt tidigare fattat beslut ska anläggningen uppföras. Kostnaden bedöms bli högre 
än det som redovisats i samband med beslutet (KS 15-580).

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att påbörja upphandling av 
utförarentreprenad för va-anläggning inom va-verksamhetsområde Vretavägen.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Mats Turesson
Kommundirektör Teknisk chef
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §22

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Astrid Söderquist

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

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 2018-02-05

Datum för överklagan 2018-02-07 till och med 2018-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson

Sida 2 av 3
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Justerare signatur

§22 - Beslut om upphandling av va-anläggning för 
verksamhetsområde Vretavägen (KS 18-47)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att bilda VA-verksamhetsområde Vretavägen (enl KS 
15-580). Det bör fattas ett kompletterande beslut om upphandling och utförande på grund av 
bedömt förändrad kostnad.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att påbörja upphandling av utförarentreprenad för 
va-anläggning inom va-verksamhetsområde Vretavägen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-47-1)
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Justering av budgetramar avseende 2018 års hyresökning samt 
begäran om underhållsplaner
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Tjänsteskrivelse – Justering av budgetramar avseende 
2018 års hyresökning

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017 om budgetramar för 
kommunens nämnder 2018. Då beslutades också att 2018 års hyresökningskostnader 
beräknade till 2 %, motsvarande 1 232 tkr, budgeterades i en post under 
kommunstyrelsens eftersom diskussionerna med Lekebergs kommunfastigheter AB 
inte var slutförda. Redan på de första hyresavierna för 2018 var hyrorna uppräknade 
med 2 % och därför behöver resurserna fördelas från kommunstyrelsen till de andra 
nämnderna.

1 Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017 om budgetramar för 
kommunens nämnder 2018, enligt följande:

Budgetramar 2018 
(fastställda 2017-11-27)  
Nämnd Ram (tkr)
Kommunstyrelsen 93 928
Kultur- och bildningsnämnden 200 024
Socialnämnden 153 491
Totalt: 447 443

Då beslutades också att 2018 års hyresökningskostnader beräknade till 2 %, 
motsvarande 1 232 tkr, budgeterades i en post under kommunstyrelsens eftersom 
diskussionerna med Lekebergs kommunfastigheter AB inte var slutförda. Redan på de 
första hyresavierna för 2018 var hyrorna uppräknade med 2 % och därför behöver 
resurserna fördelas från kommunstyrelsen till de andra nämnderna enligt följande:

 Kommunstyrelsen, 125 tkr
 Kultur- och bildningsnämnden, 682 tkr
 Socialnämnden, 425 tkr

Nya ramar blir således:

Nya budgetramar 2018 efter 
justering  
Nämnd Ram (tkr)
Kommunstyrelsen 92 821
Kultur- och bildningsnämnden 200 706
Socialnämnden 153 916
Totalt: 447 443
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Dnr: KS 18-31

I samband med hyreshöjning för 2018, önskar kommunen en redovisning av planerat 
underhåll av de lokaler och bostäder som kommunen hyr av LEBO/LEKO. Eventuella 
överskott i de kommunala bolagen LEBO/LEKO bör kunna användas för underhåll och 
reinvestering i bolagens fastigheter för att tillgodose sina hyresgästers önskemål och 
behov. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. begär underhållsplaner av LEBO/LEKO som beskriver det invändiga och 
utvändiga underhållsbehovet över tid, samt kostnadsuppskattningar för 
redovisade åtgärder, för de fastigheter som kommunen hyr av LEBO/LEKO.

Kommunfullmäktige

1. justerar budgetramarna för 2018 motsvarande 125 000 kronor till 
kommunstyrelsen, 682 000 kronor till kultur- och bildningsnämnden och 
425 000 kronor till socialnämnden

2.  fastställer nya ramar enligt följande: kommunstyrelsen 92 821 000 kronor, 
kultur- och bildningsnämnden 200 706 000 kronor samt socialnämnden 
153 916 000 kronor.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Bilock Anna Windal
Kommundirektör Ekonomichef Lokal- och upphandlingsansvarig



Protokoll 2018-02-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Anna Windal (Lokal- och upphandlingsansvarig)

Protokollet innehåller paragraferna §18

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Astrid Söderquist

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)

Sida 1 av 3



Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-02-05

Datum för överklagan 2018-02-07 till och med 2018-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson

Sida 2 av 3



Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

§18 - Justering av budgetramar avseende 2018 års hyresökning 
samt begäran om underhållsplaner (KS 18-31)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017 om budgetramar för kommunens nämnder 
2018. Då beslutades också att 2018 års hyresökningskostnader beräknade till 2 %, motsvarande 
1 232 tkr, budgeterades i en post under kommunstyrelsens eftersom diskussionerna med Lekebergs 
kommunfastigheter AB inte var slutförda. Redan på de första hyresavierna för 2018 var hyrorna 
uppräknade med 2 % och därför behöver resurserna fördelas från kommunstyrelsen till de andra 
nämnderna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1.begär underhållsplaner av LEBO/LEKO som beskriver det invändiga och utvändiga 
underhållsbehovet över tid, samt kostnadsuppskattningar för redovisade åtgärder, för de 
fastigheter som kommunen hyr av LEBO/LEKO.

Kommunfullmäktige

1.justerar budgetramarna för 2018 motsvarande 125 000 kronor till kommunstyrelsen, 
682 000 kronor till kultur- och bildningsnämnden och 425 000 kronor till socialnämnden

2. fastställer nya ramar enligt följande: kommunstyrelsen 92 821 000 kronor, kultur- och 
bildningsnämnden 200 706 000 kronor samt socialnämnden 153 916 000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
 

 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-31-1)

Sida 3 av 3



Revidering av reglemente för taxe- och avgiftsnämnden

§29

KS 17-714

   



 
 

   2017-10-09 

 

Angående överflytt av taxe- och Avgiftsnämnden till 

kommunstyrelseförvaltningen 
 

Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun har beslutat att föreslå kommunfullmäktige i samtliga 

medlemskommuner att Taxe- och avgiftsnämnden organisatoriskt flyttas över till 

Kommunstyrelseförvaltningen i Hallsbergs kommun.  

Översänder ärendet för vidare hantering i er kommun. 

Enligt uppdrag 

 

 

Izabelle Svanström 

Vik kommunsekreterare 

 













Protokoll 2017-12-12

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige

§ 179 – Revidering av  reglemente  för Taxe- och 
avgiftsnämnden Dnr KS 2017-261

Kommunerna Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, Kumla, Degerfors och Vingåker 
samverkar i den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden. Dess värdkommun är Hallsbergs 
kommun.

Hallsbergs kommun har beslutat att föreslå kommunfullmäktige i samtliga kommuner att 
göra en mindre justering i reglementet under punkt 17 och handlar om den organisatoriska 
placeringen.

Ny lydelse föreslås vara: Hallsbergs kommun är värdkommun och den gemensamma Taxe- 
och avgiftsnämnden ingår i Hallsbergs kommuns organisation med placering i 
kommunstyrelseförvaltningen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen § 232 Revidering av  reglemente  för Taxe- och avgiftsnämnden
 Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente för Taxe- och avgiftsnämnden
 Skrivelse angående revidering av reglemente för Taxe- och avgiftsnämnden
 Förslag till reglemente

Beslut

Förslag till reviderat reglemente för Taxe- och avgiftsnämnden antas.

Page 1 of 1Page 1 of 1



Tjänsteskrivelse 2018-01-25 1 (1)

Dnr: KS 17-714

   

Tjänsteskrivelse - revidering av reglemente för taxe- 
och avgiftsnämnden

Ärendebeskrivning
Kommunerna Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, Kumla, Degerfors och Vingåker 
samverkar i den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden. Dess värdkommun är 
Hallsbergs kommun.

Hallsbergs kommun har beslutat att föreslå kommunfullmäktige i samtliga kommuner 
att göra en mindre justering i reglementet under punkt 17 och handlar om den 
organisatoriska placeringen.

Ny lydelse föreslås vara: Hallsbergs kommun är värdkommun och den gemensamma 
Taxe- och avgiftsnämnden ingår i Hallsbergs kommuns organisation med placering i 
kommunstyrelseförvaltningen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för Taxe- och 
avgiftsnämnden.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare



Protokoll 2018-02-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §27

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Astrid Söderquist

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)

Sida 1 av 3



Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-02-05

Datum för överklagan 2018-02-07 till och med 2018-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson

Sida 2 av 3



Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

§27 - Revidering av reglemente för taxe- och avgiftsnämnden (KS 
17-714)
Ärendebeskrivning
Kommunerna Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, Kumla, Degerfors och Vingåker samverkar i den 
gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden. Dess värdkommun är Hallsbergs kommun.

Hallsbergs kommun har beslutat att föreslå kommunfullmäktige i samtliga kommuner att göra en 
mindre justering i reglementet under punkt 17 och handlar om den organisatoriska placeringen.

Ny lydelse föreslås vara: Hallsbergs kommun är värdkommun och den gemensamma Taxe- och 
avgiftsnämnden ingår i Hallsbergs kommuns organisation med placering i 
kommunstyrelseförvaltningen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för Taxe- och avgiftsnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-714-3)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-714-4)
 Reglemente för taxe- och avgiftsnämnden - (KS 17-714-1.1)
 Följebrev till Ny organisationstillhörighet för Taxe- och avgiftsnämnden - (KS 17-714-1)

Sida 3 av 3



Årsredovisning FINSAM 2016

§30

KS 17-788

   























































































Tjänsteskrivelse 2018-01-17 1 (1)

Dnr: KS 17-788

   

Tjänsteskrivelse - Årsredovisning FINSAM 2016

Ärendebeskrivning
Finsam Lekebergs och Örebro har inkommit med årsredovisning för år 2016. 

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Finsam Lekeberg och Örebro 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. 

Enligt Kommunallagen 5 kap 24 § ska kommunfullmäktige vid ett sammanträde 
besluta om ansvarsfrihet. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. Godkänner årsredovisningen för Finsam Örebro – Lekeberg 2016
2. Beviljar ansvarsfrihet för Finsam Örebro – Lekeberg för 2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare



Protokoll 2018-02-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §25

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Astrid Söderquist

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)

Sida 1 av 3



Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-02-05

Datum för överklagan 2018-02-07 till och med 2018-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson

Sida 2 av 3



Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

§25 - Årsredovisning FINSAM 2016 (KS 17-788)
Ärendebeskrivning
Finsam Lekebergs och Örebro har inkommit med årsredovisning för år 2016. 

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Finsam Lekeberg och Örebro bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att 
den interna kontrollen varit tillräcklig. 

Enligt Kommunallagen 5 kap 24 § ska kommunfullmäktige vid ett sammanträde besluta om 
ansvarsfrihet. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1.Godkänner årsredovisningen för Finsam Örebro – Lekeberg 2016
2.Beviljar ansvarsfrihet för Finsam Örebro – Lekeberg för 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
 

 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-788-5)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-788-2)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-788-1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-788-4)

Sida 3 av 3



Avtal om samverkan mellan Region Örebro län och Lekebergs 
kommun för samverkan inom patientnämndsverksamhet

§31

KS 17-830

   



Region Örebro län

Patientnämnden
Datum

2017-11-06
Beteckning
17PN908

Sid 1 (2)

Tjänsteställe, handläggare

Patientnämndens kansli, Marcus Philipson

Se sändlista ANKOM

Angående avtal om samverkan inom patientnämndsverksamhet
I varje landsting (eller region) och kommun ska det finnas en eller flera patient-
nämnder. Kommunen får överlåta ovanstående skyldighet till landstinget, om
kommunen och landstinget har kommit överens om detta.

Örebro läns landstings patientnämnd, nu Region Örebro läns patientnämnd, och
samtliga kommuner i länet har i tidigare avtal kommit överens om samverkan
gällande parientnämndsverksamhet inom hälso- och sjukvård i enlighet med
lagen (15198:1656) om patientnämndsverksamhet m. m.

Den i januari zoi8 upphävs ovannämnda lag och ersätts av lagen (2017:372) om
stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Med anledning av detta behöver
tidigare ingångna avtal mellan patientnämnden och kommunerna ersättas av
nya avtal från och med i januari 2018.

Den nya lagen är en del av flera förändringar som också påverkar vårdgivarnas
och Inspektionen för vård och omsorgs (ivo:s) hantering av klagomål. För
patientnämndens vidkommande förtydligas bland annat att nämndens huvud-
uppgift är att hjälpa och stödja patienter med att få sina klagomål besvarade
av vårdgivarna (i de fall patienten inte vill vända sig direkt till vårdgivaren).
Vidare ska patientnämnden bland annat bidra till kvalitetsutveckling och hög
patientsäkerhet och till att verksamheterna i hälso- och sjukvården anpassas
efter patienternas behov och förutsättningar.

Det nya avtalet har föredragits för kommunchefer vid möte den iz oktober
zoiy, därefter har patientnämnden beslutat om tecknande av nya avtal vid
sammanträde den 24 oktober 2017.

Avtalet skickas nu till er i två likalydande exemplar. Under förutsättning att
avtalet godkänns av behörigt organ i kommunen återsänds ett undertecknat
exemplar till Patientnämndens kansli. Box 1613, /OT 16 Örebro.

www.regionorebrolan.se/patientnamnden

Postadress

Region Örebro län
Patientnämndens kansli

Box 1613, 701 16 Örebro

E-post: patientnamnden@regionorebrolan.se

Besöksadress

Landbotorpsallén 25 A, Örebro
Tel: 019-6022760

Fax:019-6022745

Organisationsnummer: 232100-0165



Region Örebro län

Patientnämnden

Tjänsteställe, handläggare

Patientnämndens kansli, Marcus Philipson

Sid 1 (2)
Datum

2017-11-06

Beteckning

För Region Örebro läns patientnämnd

!^^
Ulla Berg
ordförande <^^^7

Marcus Philipson
chef för Patientnämndens kansli

Bilagor
i. Protokollsutdrag, patientnämndens sammanträde den Z4 oktober 2017

2. Kopia av nu gällande avtal mellan patientnämnden och kommunen
3. Nytt avtal mellan patientnämnden och kommunen (två exemplar)

Sändlista

i. Kommunstyrelsen,
z. Kommunstyrelsen,
3. Kommunstyrelsen,
4. Kommunstyrelsen,
5. Kommunstyrelsen,
6. Kommunstyrelsen,
7. Kommunstyrelsen,
8. Kommunstyrelsen,
9. Kommunstyrelsen,

io. Kommunstyrelsen,
ii. Kommunstyrelsen,
iz. Kommunstyrelsen,

Askersunds kommun

Degerfors kommun
Hallsbergs kommun
Hällefors kommun

Karlskoga kommun
Kumla kommun

Laxå kommun

Lekebergs kommun
Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
Nora kommun

Örebro kommun

www.regionorebrolan.se/patientnamnden
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Mellan Region Örebro läns patientnämnd och Lekebergs kommun har träffats följande

AVTAL
om samverkan inom patienrnämndsverksamhet för hälso- och sjukvård.

fa=^

Bakgrund

läns landstings patientnämnd, nu Region Örebro läns patientnämnd, och
Lekebergs kommun har i tidigare avtal kommit överens om samverkan inom patient-
nämndsverksamhet inom hälso- och sjukvård i enlighet med lagen (1998:1656) om patient-
nämndsverksamhet m. m.

Den l januari 2018 upphävs lagen (1998:16^6) om patienrnämndsverksamhet m. m. och
ersätts av lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mor hälso- och sjukvården.

Tidigare ingånget avtal mellan parientnämnden och kommunen upphör fr. o. m. i januari
zoi8, varvid detta avtal träder i kraft.

S i Uppgifter m. m.

Med stöd av lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mor hälsa- och sjukvården åtar
sig patienmämnden att - mot särskild ersättning - handlägga sådana ärenden som är
hänförliga till den hälso- och sjukvård enligt hälsa- och sjukvårdslagen (2017:30), som
bedrivs av kommunerna eller enligt avtal med kommun, och den allmänna omvårdnad
enligt socialtjänstlagen (2001:453), som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård.

Patientnämndens åtaganden och uppgifter framgår av lagen (2017:372) om stöd vid
klagomål mot hälsa- och sjukvården.

Patientnämnden äger rätt att från kommunens organ och tjänstemän infodra de uppgif-
ter och erhålla de upplysningar och det biträde, som nämnden behöver för a.tt fullgöra
sina uppgifter.

S l Avgifter och kostnader

För den handläggning av ärenden, som patientnämnden ombesörjer, betalar kommunen
till patientnämnden en årlig avgift om en krona per invånare. Ersättningen erläggs för-
skottsvis per kalenderår senast den 30 april efter fakturering från patiencnämnden och
beräknas efter invånarantalet den 31 december närmast föregående år.

Kostnader för informationsinsatser från nämndens sida till anställda eller förtroendevalda

i kommunen, liksom kostnader för patientnämndens egna trycksaker till patienter, när-
stående och allmänhet, ingår i den årliga avgiften. Kommunen ansvarar för information
om patientnämnden i samband med övrig information om kommunens service till all-
mänheten och för att trycksaker med information om patientnämnden hålls tillgängliga.
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§ 4 Giltighet

Avtalet gäller under förutsättning av godkännande av patiemnämnden och behörigt
organ i kommunen.

Avtalet gäller från och med den l januari 2018 till och med den 31 december 2018 med
en ömsesidig uppsägningstid av sex månader. Om uppsägning ej sker förlängs avtalet
med ett år i taget.

Detta avtal ersätter ett tidigare ingånget avtal mellan Örebro läns landstings patient-
nämnd och Lekebergs kommun i denna sak.

Detta, avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Örebro den 6 november 2017

ORT OCH DATUM ORT OCH DATUM

För Region Örebro läns
patientnämnd

UNDERSKRIFT

Ulla Berg, ordförande

NAMNFÖRTYDLIGANDE OCH TITEL

x f^^.
UNDERSKRIFT

Marcus Philipson,

Chef för Patientnämndens kansli

NAMNFÖRTYDLIGANDE OCH TITEL

För Lekebergs kommun

UNDERSKRIFT

NAMNFORTYDLIGANDE OCH TITEL

UNDERSKRIFT

NAMNFORTYDLIGANDE OCH TITEL
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Mellan Region Örebro läns patientnämnd och Lekebergs kommun har träffats följande

AVTAL
om samverkan inom patienrnämndsverksamhet för hälsa- och sjukvård.

fc^?

Bakgrund

Örebro läns landstings patientnämnd, nu Region Örebro läns patientnämnd, och
Lekebergs kommun har i tidigare avtal kommit överens om samverkan inom patient-
nämndsverksamhet inom hälso- och sjukvård i enlighet med lagen (1998:1656) om patient-
nämndsverksamhet m.m.

Den l januari 2018 upphävs lagen (1998:1656) om patienmämndsverksamhet m. m. och
ersätts av lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälsa- och sjukvården.

Tidigare ingånget avtal mellan patientnämnden och kommunen upphör fr. o. m. i januari
zoi8, varvid detta avtal träder i kraft.

S i Uppgifter m. m.

Med stöd av lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården åtar
sig patientnämnden att - mot särskild ersättning - handlägga sådana ärenden som är
hänförliga till den hälsa- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), som
bedrivs av kommunerna eller enligt avtal med kommun, och den allmänna omvårdnad
enligt socialtjänstlagen (2001:453), som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård.

Patientnämndens åtaganden och uppgifter framgår av lagen (2017:372) om stöd vid
klagomål mot hälsa- och sjukvården.

Patientnämnden äger rätt att från kommunens organ och tjänstemän infodra de uppgif-
ter och erhålla de upplysningar och det biträde, som nämnden behöver för att fullgöra
sina uppgifter.

S j Avgifter och kostnader

För den handläggning av ärenden, som patientnämnden ombesörjer, betalar kommunen
till patientnämnden en årlig avgift om en krona per invånare. Ersättningen erläggs för-
skottsvis per kalenderår senast den 30 april efter fakturering från patientnämnden och
beräknas efter invånarantalet den 31 december närmast föregående år.

Kostnader för informationsinsatser från nämndens sida till anställda eller förtroendevalda

i kommunen, liksom kostnader för patientnämndens egna trycksaker till patienter, när-
stående och allmänhet, ingår i den årliga avgiften. Kommunen ansvarar för information
om patientnämnden i samband med övrig information om kommunens service till all-
mänheten och för att trycksaker med information om patientnämnden hålls tillgängliga.
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$ 4 Giltighet

Avtalet gäller under förutsättning av godkännande av patientnämnden och behörigt
organ i kommunen.

Avtalet gäller från och med den l januari 2018 till och med den 31 december 2018 med
en ömsesidig uppsägningstid av sex månader. Om uppsägning ej sker förlängs avtalet
med ett år i taget.

Detta avtal ersätter ett tidigare ingånget avtal mellan Örebro läns landstings patient-
nämnd och Lekebergs kommun i denna sak.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Örebro den 6 november 2017

ORT OCH DATUM OKT OCH DATUM

För Region Örebro läns
patientnämnd

Ulla Berg, ordförande

NAMNFORTYDLIGANDE OCH TITEL

UNDERSKRTFT

Marcus Philipson,

Chef för Patientnämndens kansli

NAMNFORTYDLIGANDE OCH TITEL

För Lekebergs kommun

UNDERSKRIFT

NAMNFÖRTYDLIGANDE OCH TITEL

UNDERSKRIFT

NAMNFÖRTYDLIGANDE OCH TITEL



Mellan Örebro läns landstings patientnämnd och Lekebergs kommun har träffats följande

AVTAL

om samverkan inom patientnämndsverksamhet för hälso- och sjukvård.

§1

Med stöd av lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m. m., vilken innebär en
obligatorisk patientnämndsverksamhet för sjukvårdshuvudmännen-'kommuner'ochlmdstir
:alarsigpatientnämnden inom örebro läns landsting att - mot särskild ersättning'-"handla?

l7arcndensomär hänförhga tiu den hälso- och'SJUkvård enligt hälso- och sjukvårisiaog°en
), som bedrivs av kommunerna eller enligt avtal med kommun, och den allmänna0
l enligt socialtjänstlagen (1980:620), som ges i samband med sådan hälso-~och"

sjukvård.

Nämndens åtaganden och uppgifter framgår av lagen (1998:1656) om patientnämnds-
verksamhet (bil l).

!>itimm nd^n äger rätt a.tt från kommunens organ och tjänstemän infordra de uppgifter och
erhålla de upplysningar och det biträde, som nämnden behöver för attfailgörasin^ppgifter"

§2

Patientnämnden skall till kommunen återföra vunna insikter om otillfredsställande
förhållanden, så att brister uppmärksammas och kan förebyggas.

§3

För den handläggning av ärenden, som patientnämnden ombesörjer, betalar kommunen till
patientnämnden en årlig avgift om en krona per invånare. Ersättningen eriäggs förskottsvis
per kalenderår senast den 30 april efter fakturering från patientnänmden och'beräknas 7fte^

den 31 december närmast föregående år.

Kostnader för informationsinsatser från nämndens sida till anställda eller förtroendevalda i
kommunen, liksom kostnader för patientnämndens egna trycksaker tm-patienter7n"ärståmde
och allmänhet, ingår i den årliga avgiften. Respektive konmiun ansvarar för mfomiation'om
patientnämnden i samband med övrig information om kommunens service till allmänheten'
och för att trycksaker med infonnation om patientnämnden hålls tillgängliga.



§4

Avtalet gäller under förutsättning av godkännande av patientnämnden och behörigt organ i
kommunen.

Avtalet gäller från och med l januari 2000 till och med den 31 december 2000 med en
ömsesidig uppsägningstid av sex månader. Om uppsägning ej sker förlängs avtalet med ett år
i taget.

§5

Av detta avtal har upprättats två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitl.

Örebro den 29 oktober 199')

t?ör Örebro läns landstings
patientnänmd

Lekel)erg den. ̂ '?/.?-.z..?-.

För Lekebergs kommun

Arne Dahlströui
Ordförande



Region Örebro län

Patientnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-24

Plats och tid

Tjänstgörande ledamöter

Närvarande ersättare

Övriga närvarande

Justeringens tid

Protokollet omfattar

Gästmatsaten, Eklundavägen 1 kl. 09:00-16:00

Ulla Berg (S) (ordförande) §§55-59

Carina Riberg (MP) (vice ordförande) §§58-59

Alf Rosberg (M) (2:e vice ordförande) §§55-59

Solve Persson (S) §§55-59

Emina Gacic (S) §§55-59

Margareta Carlsson (V) §§55-59

Birgitta Borg (L) §§55-59

Christina Pettersson (C) §§55-59

Elin Jensen (SD) §§55-59

Magnus Länder (MP) §§55-56 ersätter Carina Riberg (MP) (vice

ordförande)

Pell Uno Larsson (S) §§55-59

Magnus Länder (MP) §§57-58

Gunvor Sundmark (KD) §§55-59

Marcus Philipsson, enhetschef §§55-59

Per Marcusson, nämndsekreterare §§55-59

Elisabeth Berglund, handläggare §§55-59

Carolina Israetsson, handläggare §55

§§55-60

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

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för anslags
uppsättande

Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

Patientnämnden

2017-10-24

•Z_c3l'V-|t-Dto

PNisJonsli

le/" W/IMU{^C^-
Per Marcusson

1(10)

Datum för anslags
nedtagande

. o\^- , i .-Z.^



Region Örebro län

Patientnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-24

Underskrifter Sekreterare

Ordförande .,/

Justerande

www. regionorebrolan. se 2(10)

Postadress

Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro

E-post: regionen@regionorebrolan. se
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Region Örebro län

Patientnämnden

Protokoll

Sammantrådesdatum

2017-10-24

§ 55 Val av justerare

Beslut

Patientnämnden beslutar

att jämte ordföranden utse Solve Persson (S) till justerare av patientnämndens protokoll.

Protokollet ska vara justerat senast 7 november.

www.regionorebrolan.se 4(10)

Postadress

Region Örebro lån
Box 1613, 701 16 Örebro

E-post: regionen@regionorebrolan. se
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Region Örebro län

Patientnämnden

Protokoll

Sammanfrädesdatum

2017-10-24

§ 56 Sammanträdestider Patientnämnden 2018

Diarienummer: 17PN1143

Sammanfattning
Patientnämnden har att besluta om sammanträdestider för nämndens sammanträden för
2018.

Föreslagna datum för Patientaämnden är

9 Febmari

19 april

20 Juni

13 September

25 Oktober

12 December

Beslutsunderlag
• Sammanträdestider Patientnämnden 201 8

Beslut

Patientnämnden beslutar

att anta sammanträdestider för 2018.

Skickas till

Regionkansliet

www. regionorebrolan. se 5(10)

Postadress

Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro

E-post: regionen@regionorebrolan. se
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Region Örebro län

Patientnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-24

§ 57 Nya avtal mellan patientnämnden i Region Örebro län
och länets kommuner från 1 januari 2018

Diarienummer: 17PN908

Sammanfattning

Örebro läns landstings patientnämnd, nu Region Örebro läns patientnämnd, och samtliga
kommuner i länet har i tidigare avtal kommit överens om samverkan inom

patientnämndsverksamhet inom hälso- och sjukvård i enlighet med lag (1998:1656) om
patientnämndsverksamhet m.m.

Den l januari 2018 upphävs lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m. m. och ersätts
av lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Med anledning av detta
behöver tidigare ingångna avtal mellan patientnämnden och kommunerna ersättas av nya
avtal från och med l januari 2018.

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM Nya avtal med länets kommuner
• Utkast till nytt avtal med länets kommuner

Beslut
Patientnämnden beslutar

att teckna nya avtal med länets kommuner om samverkan inom patientnämndsverksamhet
för hälso- och sjukvård.

www.regionorebrolan.se 6(10)

Postadress

Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro

E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Region Örebro län

Patientnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-24

§ 58 Synpunkter och klagomål som avser förlossnings- och
kvinnosjukvård

Diarienummer: 17PN983

Sammanfattning

Rapporten baseras på en genomgång av ärenden avseende synpunkter och klagomål från
patienter inom förlossnings- och kvinnosjukvården som inkom under perioden l januari
2016 - 31 augusti 2017. Totalt ingår 74 ärenden i rapporten.
Vid genomgång av ärendena kan följande mönster eller problemområden identifieras:
- (Om)vägen via 1177

- Vad var det som togs bort egentligen?
- Endometrios - därom tvista de lärde

- Vardag for vården - sorg for den enskilde
- Pressa, krysta, sy och fixa
- Det kvarstående diket

- Ett barn kommer till världen

Beslutsunderlag

• Rapport; synpunkter och klagomål på förlossnings- och kvinnosjukvård
• Föredragnings PM Rapport

Yrkanden

Alf Rosberg (M) yrkar att rapport for synpunkter expedieras till regionstyrelsen och
underliggande fokusberedningar. Ulla Berg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag med
tillägg om att uppdra till patientnämndens kansli med att till nästkommande nämnd
återkomma med rapport om framtida expedieringsmottagare.

Propositionsordning

Ordföranden ställer Alf Rosbergs yrkande om att rapporten ska expedieras till
regionstyrelsen med underliggande fokusberedningar mot Ulla Bergs (S) yrkande om bifall
till föreliggande förslag med tilläggsyrkande om att uppdra till patientnämndens kansli med
att till nästkommande nämnd återkomma med rapport om framtida expedieringsmottagare
och finner att Ulla Bergs (S) yrkande vinner majoritet.

Beslut

att överlämna rapporten för kännedom till forvaltningsövergripande chefläkare i Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen

att överlämna rapporten för kännedom till regionfullmäktiges presidium

att överlämna rapporten för kännedom till Inspektionen för vård och omsorg, Avdelning

www. regionorebrolan. se 7(10)

Postadress

Region Örebro län
Box 1813, 701 16 Örebro

E-post: regionen@regionorebrolan. se
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>i Region Örebro län

Patientnämnden

Mitt

Protokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-24

att överlämna rapporten för kännedom till Etikrådet

att överlämna rapporten for kännedom till Tebladet

att uppdra till patientnämndens kansli att till nästkommande möte inkomma med förteckning
över framtida distubution av rapporter från nämnden.

Reservation

Alf Rosberg (M) reserverar sig mot Patientnämndens beslut med hänvisning till eget
yrkande.

Skickas till

Förvaltningsövergripande chefläkare i hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Regionfullmäktiges presidium

Inspektionen for vård och omsorg, Avdelning Mitt
Etikrådet

Tebladet

www. regionorebrolan. se 8(10)

Postadress

Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro

E-post: regionen@regionorebrolan. se

^1
' l/'' ^



Region Örebro län

Patientnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-24

§ 59 Information

Sammanfattning
Återkoppling rapport -förlossnings- och kvinnosjukvård
Ingrid Strandman länsverksamhetschef och Rene Bangshöj överläkare kvinnokliniken
återkopplar med anleding av rapporten om förlossning och kvinnosjukvård. Kvinnokliniken
arbetar kontinuerligt för att förbättra vården för sina patienter. Ingrid Strandman förklarar
även att patientsäkerheten inte kan garanteras under sommaren om kvinnokliniken i
Karlskoga ska hållas öppet. Detta med anledning av semesterlagen samt att specifik
kompetens saknas for att hålla samtliga avdelningar öppna under sommarperioden.
Patientaöjdheten på kvinnokkliniken sjunker inte nämnvärt under sommaren utan ligger på
mellan 90-91%.

Verksamhetsplan och kommunikationsplan 2018
Marcus Philipsson informerar om arbetet med att implementera den nya lag som träder i
kraft l januari 2018 med Patientnämndens verksmahetsplan och kommunikationsplan for
2018.

Informationsinsatser 11 september - 23 oktober

Marcus Philipsson informerar om att patientnämnden bland annat har varit deltagande vid
seniordagama 2018 samt haft föredrag för läkarstudenter
Information/återkoppling från konferenser och andra arrangemang
Återkoppling från arbetet under seniorfestivalen.. Det var ett bra arrangemang och festivalen
var välbesökt.

Aktuellt från kansliet

Under kanslichef Marcus Philipsson semester vecka 45 kommer regiondirektör Rikard
Simonsson vara förordnad chefpatientnämndens kansli.
Information om stödpersonsverksamheten
Ingrid Steen infonmerar att 4 st anmälningar har inkommit sedan senaste sammanträdet. Det
8 november kommer en information ske av Mats Humle ske vid Patientnämndens kansli
med inriktning på kostens betydelse för det psykiska måendet.
Ekonomisk uppföljning

Marcus Philipsson.rapporterar om det ekonomiska läget för Patientnämnden.

Beslutsunderlag

• Ekonomisk rapport (AE-rapport) avseende patientnämnden, Patientnämndens kansli och
stödpersonsverksamheten september 2017

Beslut
Patientaämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

www. regionorebrolan. se 9(10)

Postadress

Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
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Region Örebro län

Patientnämnden

Protokoll

Sammantradesdatum

2017-10-24

§ 60 Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning
Anmälan av delegationsbeslut.
Handling cirkulerar vid sammanträdet.

Beslut

Patientnämnden beslutar

att ta rapporten till protokollet.

www. regionorebrolan. se 10(10)
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Tjänsteskrivelse 2018-01-26 1 (1)

Dnr: KS 17-830

   

Tjänsteskrivelse - Avtal om samverkan mellan Region 
Örebro län och Lekebergs kommun för samverkan 
inom patientnämndsverksamhet

Ärendebeskrivning
I varje landsting (eller region) och kommun ska det finnas en eller flera 
patientnämnder. Kommunen får överlåta ovanstående skyldighet till landstinget, om 
kommunen och landstinget har kommit överens om detta.

Örebro läns landstings patientnämnd, nu Region Örebro läns patientnämnd, och 
samtliga kommuner i länet har i tidigare avtal kommit överens om samverkan 
gällande patientnämndsverksamhet inom hälso- och sjukvård i enlighet med lagen 
(1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Den 1 januari 2018 upphävs ovannämnda lag och ersätts av lagen (2017:372) om stöd 
vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Med anledning av detta behöver tidigare 
ingångna avtal mellan patientnämnden och kommunerna ersättas av nya avtal från 
och med 1 januari 2018.

Det nya avtalet har föredragits för kommunchefer vid möte den 12 oktober 2017, 
därefter har patientnämnden beslutat om tecknande av nya avtal vid sammanträde 
den 24 oktober 2017.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ingår avtal med Region Örebro län gällande samverkan inom 
patientnämndsverksamhet, diarienummer KS 17-830-2.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare



Protokoll 2018-02-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §26

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Astrid Söderquist

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)

Sida 1 av 3



Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-02-05

Datum för överklagan 2018-02-07 till och med 2018-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson

Sida 2 av 3



Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

§26 - Avtal om samverkan mellan Region Örebro län och 
Lekebergs kommun för samverkan inom 
patientnämndsverksamhet (KS 17-830)
Ärendebeskrivning
I varje landsting (eller region) och kommun ska det finnas en eller flera patientnämnder. Kommunen 
får överlåta ovanstående skyldighet till landstinget, om kommunen och landstinget har kommit 
överens om detta.

Örebro läns landstings patientnämnd, nu Region Örebro läns patientnämnd, och samtliga kommuner 
i länet har i tidigare avtal kommit överens om samverkan gällande patientnämndsverksamhet inom 
hälso- och sjukvård i enlighet med lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Den 1 januari 2018 upphävs ovannämnda lag och ersätts av lagen (2017:372) om stöd vid klagomål 
mot hälso- och sjukvården. Med anledning av detta behöver tidigare ingångna avtal mellan 
patientnämnden och kommunerna ersättas av nya avtal från och med 1 januari 2018.

Det nya avtalet har föredragits för kommunchefer vid möte den 12 oktober 2017, därefter har 
patientnämnden beslutat om tecknande av nya avtal vid sammanträde den 24 oktober 2017.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ingår avtal med Region Örebro län gällande samverkan inom 
patientnämndsverksamhet, diarienummer KS 17-830-2.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-830-5)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-830-1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-830-2)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-830-3)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-830-4)

Sida 3 av 3



Samverkansprotokoll för kännedom

§32

   



Protokoll 2018-02-06

Centrala- och kommunstyrelsens samverkansgrupp
Tid Plats
13:00-15:00 Leken  

Övriga
Linda Calson (personalsekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§8-14

Ordförande _________________________________________________________________
Martin Willén

Justerare _________________________________________________________________
Inger Sundblad

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Calson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Martin Willén (Kommundirektör) §12
Peter Brändholm (vice ordförande) (Personalchef)
Jan Hörman (Lärarförbundet)
Inger Sundblad (SACO)

Sida 1 av 11



Protokoll 2018-02-06

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Centrala- och kommunstyrelsens samverkansgrupp
Sammanträdesdatum 2018-02-06

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Calson

Sida 2 av 11



Protokoll 2018-02-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§8 Val av justerare
§9 Föregående protokoll
§10 Ärenden till Central samverkan
§11 Övriga ärenden till Central samverkan
§12 Ärenden till KSAU/KS
§13 Ärenden till KSF-samverkan
§14 Övriga ärenden till KSF-samverkan

Sida 3 av 11



Protokoll 2018-02-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§8- Val av justerare
Ärendebeskrivning

Till justerare valdes Inger Sundblad.

Paragrafen är justerad

Sida 4 av 11



Protokoll 2018-02-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§9- Föregående protokoll
Ärendebeskrivning

Fackliga organisationer har inget att erinra föregående protokoll.

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad  2018-01-09 16.42.17 - (53439)

Paragrafen är justerad

Sida 5 av 11



Protokoll 2018-02-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§10- Ärenden till Central samverkan
Ärendebeskrivning

 Lönekartläggning 2017

Syftet med kartläggningen är att undersöka om det finns osakliga löneskillnader mellan män 
och kvinnor. Lönekartläggningen för 2017 är inom det närmaste slutförd.
Analysen för "Lika arbete" där man analyserar de grupper som är könsblandade som utför 
arbetsuppgifter som bedöms lika visar inga osakliga löneskillnader.
Analysen för "Likvärdigt arbete" där man undersöker löneskillnaderna mellan 
kvinnodominerade grupper (ses som kvinnodominerad om gruppen utgörs av minst 60 % 
kvinnor) och icke-kvinnodominerade grupper som bedöms likvärdiga, visar att vi har fyra 
grupper där det till viss del finns sakliga argument till löneskillnaden men att det inte går att 
utesluta att skillnaderna inte beror på kön.

De fyra grupperna är:
- Lokalvårdare

- Kurator

- Chef ÄO/LSS/Soc.psyk

- Chef folkhälsa

De fyra grupperna kommer att omfattas av en handlingsplan som ska vara genomförd inom 
senast 3 år, dock är ambitionen att åtgärden ska kunna genomföras under år 1. Åtgärden 
kommer att bli i form av en lönejustering för grupperna, 23 personer ingår, 
och löneökningsutrymmet beräknas bli i genomsnitt 500-1000 kr/person, men med fortsatt 
individuell lönesättning, utan individgaranti.

 

 

Beslutsunderlag
 Sammandrag av lönekartläggning 2017 - (54432)
 Värdering LKL 2017 - (54522)

Paragrafen är justerad

Sida 6 av 11



Protokoll 2018-02-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§11- Övriga ärenden till Central samverkan
Ärendebeskrivning

 Fånga upp kompetens och erfarenheter från chefer som slutar

Lärarförbundet lyfter att vi bör ha en rutin som fångar upp sådant vi kan ta lärdom av innan 
och när chefer slutar. Det kan exempelvis handla om särskild kompetens de besitter, 
information om verksamheten och till viss del medarbetarna för att göra en bra överlämning 
till efterträdaren. Det kan också vara vilka erfarenheter de har av kommunen som 
arbetsgivare, vad vill de skicka med, både positivt och negativt, osv.

Vidare menar de att det varit för stor omsättning på chefer den senaste tiden och att stödet 
behöver förstärkas till cheferna. Vi måste jobba mera aktivt med att rekrytera och behålla 
personal och göra sådant som sticker ut i jämförelse med andra kommuner. Ett sådant 
exempel kan vara att formulera platsannonserna så att de märks på ett annat sätt, man kan vara 
mera offensiv och kontakta studenter och fånga upp dem när de praktiserar, ex ge dem 
busskort för att kunna ta sig hit.

 Inspektion från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har haft inspektion på Hidinge fritidshem och på förskolan Lär-Kan. I 
dokumentationen framgår det brister på två punkter:
- man har inte fått hjälp av sin chef att prioritera sina arbetsuppgifter
- det har inte framgått var man ska vända sig om man behöver hjälp och stöd när det gäller 
arbetsmiljön

Dessa punkter ska ingå i en handlingsplan över vilka åtgärder som ska vidtas.
Lärarförbundet menar att detta brister generellt i kommunen.

Diskussion förs om den exakta formuleringen i AFS 2015:4 gällande dessa punkter.

Paragrafen är justerad

Sida 7 av 11



Protokoll 2018-02-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§12- Ärenden till KSAU/KS
Ärendebeskrivning

 Medarbetarenkät

Martin kommer att göra en genomgång av resultatet på KS, det övergripande och resultatet 
som är i jämförelse med andra kommuner.  Svarsfrekvens var på ca 87 %, vilket var ovanligt 
bra.
Martin redovisar även det övergripande samt förvaltningsresultatet vid sittande möte.

Resultatet redovisas i ett spindeldiagram och är indelat i olika grupperingar av frågor inom 
områdena:
Övergripande
Arbetssituation
Ledarskap
Arbetsmiljö
Hälsa
Strategi

Det övergripande resultatet är ett genomsnitt och visar inte den spridning man kan se om man 
ser specifika verksamheter. Huvudsyftet med enkäten är att få en bild av arbetsmiljön och 
vilka förbättringsområden som finns.
Kommunens chefer har i uppdrag att arbeta med resultatet i sin verksamhet, att arbeta med att 
ta fram en handlingsplan med balanserade ambitioner, att välja ut ett fåtal punkter som man 
vill lägga fokus på, att jobba med det realistiskt och i en rimlig takt.

De områden i det övergripande resultatet som identifieras som utvecklingsområden är ex:
- att fortsätta stärka cheferna i sitt chefskap och få möjlighet att mogna som ledare
- att minska glappet som ev finns mellan verksamheterna och ledarskapet i olika former

Visar också att vi behöver kommunicera mera vad som faktiskt görs inom de olika områdena.

Enkäten ska göras årligen och inte vartannat år som tidigare.

Materialet kan fås från diariet.

 Verksamhetsberättelse KS

I verksamhetsberättelsen framgår bl.a. att det finns ett visst överskott som beror på att det 
finns svårigheter att rekrytera vikarier, vilket är en följd av den låga arbetslösheten i 
kommunen. Diskussion om vi kanske bör vi planera för en viss överanställning för att lösa 
den situationen.

Sida 8 av 11



Protokoll 2018-02-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 Uppföljning internkontroll

Internkontroller görs löpande i alla verksamheter. Personalavdelningen kontrollerar 
bl.a. sjukfrånvaron - vad som är registrerat i Personec kontra vikarietillsättning. Även 
övertidsjournal kontrolleras - det finns avvikelser men dessa beror på felregistrering. 
Anställningsform - anställningsavtal, kontroll av hur vi följer LAS är andra områden som 
ingår i internkontrollen.

 Organisationsförändring KUB

Idag finns en organisation i KUB som innebär att vissa områden ansvaras för av personal som 
egentligen inte är chef eller har delegation som chef, utan det är rektorn som är chef.
Den förändring som nu har gjorts berör SFI, gymnasiet, vuxenutbildning samt 
skoladministration. Dessa verksamheter blir en egen enhet och rektor/enhetschef blir Tomas 
Andersson, tidigare biträdande rektor på Lekebergsskolan 7-9. Detta blir en permanent 
lösning till dess att den nya förvaltningschefen för KUB eventuellt initierar annat. KS beslutar 
om organisationen.

Fackliga organisationer har inget att erinra i frågorna.

Beslutsunderlag
 KSAU exkl. sekretess - (54400)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-02-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§13- Ärenden till KSF-samverkan
Ärendebeskrivning

Inga aktuella ärenden till KSF-samverkan.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-02-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§14- Övriga ärenden till KSF-samverkan
Ärendebeskrivning

Inga övriga ärenden till KSF-samverkan.

Paragrafen är justerad
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Synpunkter och klagomål

§33

   



ANGÅENDE VINDKRAFTETABLERING I SÖDRA 
KILSBERGEN

Den ursprungliga versionen av denna skrivelse sändes till Stena Renewable 
med anledning av deras begäran om synpunkter. Dessutom sändes den för 
information till länsstyrelsen

Texten har något reviderats och kompletterats 2018 01 22. 
Genom sin belägenhet kan Kilsbergen som vildmarksområde anses ha ett särskilt stort värde i 
förhållande till andra liknande områden. Detta på grund av att Kilsbergen ligger intill Sveriges 
demografiska mittpunkt. Detta innebär i sin tur att Kilsbergen är det vildmarksområde som 
ligger inom bekvämt räckhåll för det största antalet svenskar.

Samhällsutvecklingen gör att oexploaterade områden av vildmarkskaraktär kommer att 
försvinna och de kvarvarande områdena av detta slag kommer att bli alltmer värdefulla och 
eftertraktade. Med tanke på Kilsbergens centrala läge är Kilsbergen ett sådant område.

Kilsbergen är inte en lokal utan i första hand en regional och nationell angelägenhet, och 
kommer att bli så i än högre grad i framtiden. Det är inte endast för örebroarna och 
karlskogaborna som Kilsbergen är en ovärderlig tillgång. Inte minst tack vare 
Ånnabodaanläggningen kommer turister hit från Mellansverige och hela landet.

I detta avseende var Stenas utställning i Fjugesta helt missvisande eftersom man endast tog 
upp effekter för lokalbefolkningen.

Den vindkraftindustri som man nu avser att etablera i Kilsbergen blir ett första allvarligt 
ingrepp i framtidens Kilsbergen som en replipunkt för rekreation, naturturism och friluftsliv 
för människor från hela vårt land.

Lockhyttemasten är drygt 300 meter. Den syns över hela centrala Närke och en bit in i 
Västmanland. Ett vindkrafttorn på 250 meter (lika högt som fem vattentornet Svampen) är 
alltså 50 meter lägre. Trots detta är det ingen svårighet att konstatera att också detta torn 
kommer att synas över hela centrala Närke. Och eftersom man ska multiplicera detta torn med 
16 får man klart för sig hur ”den blånande siluetten i väster” går förlorad i halva Kilsbergen,
d v s i området söder om Europavägen. Ingenting av detta förhållande visades i Stenas 
utställning.

”Den blånande siluetten i väster” är en identifikation och symbol för närkingar. Den är ett 
slags varumärke för Närke, den har en kulturell och särskilt litterär förankring och är 
därigenom av kulturhistorisk betydelse. Att Stenas göteborgare inte har någon känsla för 
dessa värden är förlåtligt, men att länsstyrelsen i sin tillståndsgivning uppenbarligen inte lagt 
någon avgörande vikt vid detta kulturhistoriska förhållande är oförlåtligt.          

Vare sig det blir en industrianläggning bestående av 16 stycken 185 eller 250 meter höga 
vindkrafttorn kommer naturen, miljön och vildmarksupplevelsen att spolieras. Orsaken till 
förstörelsen av dessa värden är bl a:



- Vistelse i ett område med vindkraftverk av dessa gigantiska dimensioner omöjliggörs 
– inte minst beroende på de säkerhetszoner som kommer att omgärda vart och ett av 
dessa 16 anläggningar. Särskilt vintertid kommer risk för iskastning från rotorerna att 
innebära en fara.

- För att kunna transportera fram de 48 rotorerna, var och en 75 m lång, kommer att 
krävas ett helt nytt vägnät. För att rotorerna ska kunna transporteras krävs vägar som 
inte har några krökar och framför allt måste vägarna vara helt i plan, d v s utan några 
höjdskillnader i form av backar eller sänkor. För att kunna åstadkomma detta krävs 
betydande ingrepp i den kuperade naturen.  

- Där vindkrafttornen inte kan förankras i berggrunden kommer det att krävas 
betongfundament. Med tanke på tornens höjd och att de inte kan stagas med vajrar, 
kommer dessa fundament att bli av betydande storlek. Enligt de anvisningar som 
gäller för borttagandet av vindkraftanläggningen finns inget krav på borttagandet av 
betongfundamenten – troligen p g a att de är av en storlek som gör att de helt enkelt 
inte kan tas bort!

- Den som vågar ta sig in det aktuella området kommer att uppleva ständigt rörliga 
solskuggor från rotorerna. Det ständiga ljudet från rotorerna utgörs till en del av 
ultraljud som påverkar människan omedvetet negativt. I mörker kommer 
naturupplevelsen dessutom att störas av ett ständigt blinkande högintensivt ljus.  

- Enligt tillgänglig internationell statistik får man i en vindkraftanläggning av denna 
omfattning räkna med en massdöd särskilt bland större rovfåglar. När det gäller det 
10 000-tals sångsvanar som under vårflyttningen uppenbarligen har Kilsbergskanten 
som sitt landriktmärke finns det väl ingen anledning att misstänka något annat än en 
massaker.   

- Sammanfattningsvis kan sägas att de ingrepp som det här är fråga om kommer att 
föröda naturen, miljön och ett bevarande av den biologiska mångfalden. Vidare 
kommer ingreppen att i praktiken omöjliggöra rekreation, friluftsliv, naturturism och 
upplevelse av vildmark.

Särskilt anmärkningsvärt och upprörande är det att den del av södra Kilsbergen som 
härigenom kommer att spolieras har av länsstyrelsen utpekats som särskilt värdefull.

I en tidigare utredning säger länsstyrelsen att det ”främst är de östra delarna av området (d v s 
av södra Kilsbergen och det nu aktuella området), i anslutning till förkastningsbrantens 
kraftiga kupering, som har goda förutsättningar för ett rikt differentierat friluftsliv”. Vidare 
säger man att denna ”intensivzon” har ”de högsta sammanlagda friluftsvärdena i södra 
Kilsbergen”.

Vidare säger länsstyrelsen om Kilsbergen i Publikation 2011:15, Vindkraft i Örebro län, 
Landskapsanalys och känslighetsbedömning, att ”Området bör som helhet undantas från 
vindkraft”.  

För att tillmötesgå kortsiktiga miljövinster på bekostnad av långsiktiga och framtida 
miljövärden är det beklämmande att länsstyrelsen frångår tidigare ställningstaganden. Detta är 
en allvarlig kritik när det gäller en statlig myndighet.

Det är också värt att påpeka att i den senaste omfattande debatten om vindkraft i Örebro län   
var man överens om att det var tre områden i Örebro län som skulle undantas från vindkraft. 
Dessa tre områden var norra Vätterns skärgård, Kindla-området och Kilsbergsförkastningen.



Om Stena Renewable får tillstånd att öka höjden på dessa 16 vindkraftanläggningar till 250 
meter kommer dessa anläggningar att uppenbarligen bli de största som någonsin uppförts i 
Sverige. Därmed torde man kunna hävda att denna vindkraftindustri på Kilsbergskanten 
kommer att bli ett av vårt lands största miljöingrepp.
   
Kilsbergsfrämjandet har framhållit att samhällsutvecklingen är sådan att behovet av ett i vårt 
land centralt beläget och oexploaterat vildmarksområde kommer att kraftigt öka. Kilsbergen 
är ett sådant område. Därför har Kilsbergsfrämjandet föreslagit att hela Kilsbergen på sikt ska 
avsättas som nationalpark där friluftslivet ska prioriteras. I väntan på att detta någon gång i 
framtiden ska kunna förverkligas anser Kilsbergsfrämjandet att det är angeläget att redan nu 
endast tillåta sådana åtgärder i Kilsbergen som främjar denna vision eller målsättning. Av 
denna anledning motsätter sig Kilsbergsfrämjandet vindkraftetablering i Kilsbergen. 

Stena Renewable är endast utförare av en beställning, men det är Lekebergs kommun och 
ytterst länsstyrelsen som är ansvarig för den natur- och miljöförstörelse som den planerade  
vindkraftetableringen kommer att innebära. 

Örebro 2017 12 06

Kilsbergsfrämjandet
Carl Anders Lindstén
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Namn (frivilligt)

Martin Bergman

Telefon (frivilligt)

0738397352

E-post (frivilligt)

tjet01@gmail.com

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

Hej! Jag har en fundering kring maten som serveras på förskolorna. Min son går på Lär-Kan i Lanna sedan
några månader tillbaka. I princip varje dag serveras det kött. Ja, eller möjligtvis fisk. Men huvudsakligen verkar
matsedeln bestå av kötträtter. Lekebergs kommun verkar helt ha missat detta med vegetarisk mat. Att
benämna vegetarisk kost som specialkost säger väl ganska mycket. Visst kan min son få bara vegetarisk kost
på förskolan om vi vill det, men det är inte det som det handlar om. Det ena behöver inte utesluta det andra.

Det finns åtskilliga studier som visar på fördelarna med vegetarisk kost. Då talar vi både hälsofördelar och
klimatfördelar. Eftersom jag trodde att Lekeberg var en modern och smart kommun blev jag både förvånad och
besviken över saknaden av vegetarisk kost till förskolorna. Det är ju inte så att någon kommer få näringsbrist av
att äta vegetariskt på förskolan, då säkerligen de flesta barn äter kött varje dag hemma också. Detta lägger ju
också grunden för hur barnen kommer se på maten i framtiden. Och tittar man på regeringens klimatmål så
behöver andel kött per person minskas rejält.

Ta er i kragen. Läs på fakta. Inför en eller ett par vegetariska dagar på förskolan (för alla). Detta skulle alla må
bättre av: barnen, miljön och även djuren.

Tack för mig.

MVH Martin
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E-postformulär

 

 

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

När avser kommunen ta ansvar för att få gatubelysningen inom Fjugesta arr lysa tillfredsställande.
Där man har byggt en hel idiotisk busshållplats på Letstigen så är det helt mörkt.
Och de få tal gatulampor som lyser, skyms av fri växta träd som är överstora.

Detta gäller även ner på Dammgatan och Vallgatan samt ett flertalet andra gator.
Med tanke på hur politikerna har förstört resten av samhället. Så vore det bra om våra skattepengar för en
gång skull går till att säkra upp vårat samhälle och inte bara finansiera fler ny ankomna och hel idiotiska bygg
projekt som enbart gynnar Komunhuset eller LeBo.

Fixa gatubelysningen!! Innan det händer olyckor eller än värre våldsbrott.
Man vågar ju snart inte låta sina döttrar gå ut.



Från: andrea.reinholdz@Lekeberg.se
Till: kommunstyrelsen@Lekeberg.se
Cc:
Bcc:
Ärende: Fråga inkommen på Facebook
Skickat: 2017-12-28 16:16:53
Bilagor:
Inbäddade bilagor:

Hej! Vi önskar ett totalförbud i kommunen på fyrverkerier. Vi vill någon gång kunna fira
nyår hemma med vänner på Basvägen i Fjugesta. Nu måste vi varje nyår splittras och
fira nyår i bilen ute i skogen långt från allt med våra extremt skott rädda hundar. Vi har
fått nog och vill ha ett slut på detta elände så att vi kan vara hemma och fira nyår som
alla andra. Mvh / Marina Östergren Basvägen 4

Med vänlig hälsning

Andréa Reinholdz
Receptionist
Administrativa avdelningen
Kommunstyrelsen

0585 – 487 00 (dir)
andrea.reinholdz@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se

mailto:andrea.reinholdz@lekeberg.se
http://www.lekeberg.se/
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Martin Bergman

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

Tjänsteanteckning

Hejsan Martin!

Jag har fått en skrivelse till mig angående kosten som du har funderingar kring.
När det gäller den vegetariska kosten så har vi i nuläget minst en gång i månaden 
som vi serverar helt vegetariskt.

Vi arbetar med att tänka klimatsmart då vi blandar ut våra grytor och färsrätter 
mycket med rotgrönsaker.

Vi tänker även på att anpassa oss efter säsong när det gäller grönsaker och 
rotfrukter.

Vi har fisk en dag varannan vecka och två dagar varannan vecka.
Vi utgår från att följa Livsmedelsverkets rekommendationer.

Lekebergs kommun har mål att bara servera svenskt kött och fågel och gärna 
närodlat samt att minska matsvinnet.

Under 2017 överträffade vi målen på både ekologiskt och svinn.

Hälsningar

Ester Rohdèn
Vikarierande måltidschef



Val av 1 ombud och 1 ersättare till Kommuninvest 2018

§36

KS 18-40
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Dnr: KS 18-40

   

Tjänsteskrivelse - Val av 1 ombud och 1 ersättare till 
Kommuninvest 2018

Ärendebeskrivning
Wendla Thorstensson (C) och Berth Falk (S) har inkommit med en begäran om 
avsägelse från uppdraget under år 2018.   

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Wendla Thorstensson (C) och Berth Falks (S) 
avsägelser och utser XX till ordinarie ombud och XX till ersättare i 
Kommuninvest under år 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare



Utbetalning av partistöd för 2018

§37

KS 18-90

   



Tjänsteskrivelse 2018-02-09 1 (2)

Dnr: KS 18-90

   

Tjänsteskrivelse – Utbetalning av partistöd för 2018

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28 , är partistödet uppdelat på grundstöd, 
mandatstöd och utbildningsstöd. Grundstödet är 10 % av prisbasbeloppet per parti, 
mandatstödet är 15 % av prisbasbeloppet per mandat och utbildningsstödet är 12 % 
av prisbasbeloppet per mandat och år. 

Samtliga partier lämnade in sin redovisning i tid år 2017, därför är alla partier 
berättigade till partistöd för 2018.

1 Bakgrund
Beräkningsgrunder:

Prisbasbelopp för 2017 45 500 
Grundstöd 10 % av prisbasbeloppet per parti = 4 550 kr
Mandatstöd 15 % av prisbasbeloppet per mandat = 6 825 kr
Utbildningsstöd                        12 % av prisbasbeloppet per mandat = 5 460 kr

Parti Antal 
mandat

Summa 
mandatstöd

Summa 
utbildningsstöd

Totalt 
partistöd

Socialdemokraterna 10 68 250 54 600 127 400

Centerpartiet 9 61 425 49 140 115 115

Moderaterna 5 34 125 27 300 65 975

Kristdemokraterna 2 13 650 10 920 29 120

Liberalerna 1 6 825 5 460 16 835

Vänsterpartiet 1 6 825 5 460 16 835

Miljöpartiet 1 6 825 5 460 16 835

Framtidspartiet 
Lekeberg

2 13 650 10 920 29 120

Sverigedemokraterna 4 27 300 21 840 53 690

Summa 35 235 200 188 160 470 925
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Dnr: KS 18-90

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2018 enligt följande:
Socialdemokraterna            127 400 kr            
Centerpartiet                        115 115 kr
Moderaterna                         65 975 kr
Kristdemokraterna               29 120 kr
Liberalerna                            16 835 kr
Vänsterpartiet                      16 835 kr
Miljöpartiet                           16 835 kr
Framtidspartiet Lekeberg   29 120 kr
Sverigedemokraterna         53 690 kr

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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