
Protokoll 2017-03-14

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-15:40 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Linda Calson (personalsekreterare) §55
Peter Brändholm (Personalchef) §§55-56
Inger Sundblad (Ekonom) §§57-58
Mats Turesson (Teknisk chef) §§47-48, §§53-54
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Johan Niklasson (C) (Politisk lärling)

Protokollet innehåller paragraferna §§44-60

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättare
Britt Åhsling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Diana Olsén (C)  ersätter Kent Runesson (C)
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LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-03-14

Datum för överklagan 2017-03-17 till och med 2017-04-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Ärendelista
§44 Val av justerare
§45 Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund
§46 Information - Kommundirektören
§47 Information - Mer-koll
§48 Information om E 18-gruppens verksamhetsplan 2017
§49 Redovisning av delegeringsbeslut 7 februari - 6 mars 2017
§50 Meddelanden perioden 7 februari - 6 mars 2017
§51 Redovisning av inkomna synpunkter 7 februari - 6 mars 2017
§52 Samverkansprotokoll för kännedom
§53 Försäljning av Fjugesta 2:4 och Fjugesta 5:2 delar av, (Fjugesta södra)
§54 Ändring av detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna Golf Resort
§55 Lönekartläggning 2016
§56 Företagshälsovård - gå med i Regionhälsan
§57 Verksamhetsbidrag 2017
§58 Kapitaltillskott Förenade småkommuners försäkring AB (FSF)
§59 Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2017
§60 Undertecknande av handlingar (firmatecknare)
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§44- Val av justerare
Ärendebeskrivning
Justering sker den 16 mars 2017.

Beslut
Justering sker den 16 mars 2017. Kommunstyrelsen väljer Kjell Edlund (S) till justerare med Astrid 
Söderquist (C) som ersättare.
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§45- Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund
Ärendebeskrivning
Information från nämnder, bolag och kommunalförbund.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§46- Information - Kommundirektören
Ärendebeskrivning
Information från kommundirektören.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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§47- Information - Mer-koll
Ärendebeskrivning
Information om införande av Mer-koll i Lekeberg. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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§48 - Information om E 18-gruppens verksamhetsplan 2017 (KS 
17-90)
Ärendebeskrivning
Kommunen medverkar i det mellankommunala samarbetet E18-gruppen. E18-gruppen är ett 
mellankommunalt samarbete med fokus på transportinfrastruktur och trafikeringsfrågor i stråket 
Örebro-Karlstad. Medlemmar är kommunerna Karlstad, Kristinehamn, Karlskoga, Degerfors, 
Lekeberg och Örebro. Gruppen utgör ett forum för att initiera nya projekt och utvecklingsinitiativ i 
för gruppen viktiga frågor. E18-gruppen har antagit en ny verksamhetsplan för 2017.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Information om E 18-gruppens verksanhetsplan 2017 - (KS 17-90-1)
 Verksamhetsplan E18-gruppen 2017_170213 - (41788)
 §35 KSAU Information om E 18-gruppens verksamhetsplan 2017 - (KS 17-90-2)

Expedieras till 
Teknik- och serviceavdelningen
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§49- Redovisning av delegeringsbeslut 7 februari - 6 mars 2017
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 7 februari - 6 mars 2017.

Delegeringsbeslut
  Delegationsbeslut - Enskilt anställningsavtal - (KS 17-101-1)
  delegationsbeslut - avstår från yttrande - (KS 17-96-3)
  Delegationsbeslut - avstår från yttrande - (KS 17-67-2)
  Delegationsbeslut - Beslut att avstå yttrande - (KS 17-71-5)
  Remiss - Ansökan från Sveaskog Förvaltning AB om tillstånd till kameraövervakning med 

drönare, 10867-2016 - (KS 17-116-1)
  Remiss - Ansökan från Missing People Sweden om tillstånd till kameraövervakning med 

drönare, 2112-47565-2016 - (KS 17-110-1)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Page 10 of 182



Protokoll 2017-03-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§50- Meddelanden perioden 7 februari - 6 mars 2017

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till kommunstyrelsen perioden 7 februari - 6 mars 2017.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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§51- Redovisning av inkomna synpunkter 7 februari - 6 mars 
2017
Ärendebeskrivning
Inkomna synpunkter till kommunstyrelsen 7 februari - 6 mars 2017.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Synpunkter på höjning av VA-taxan i Lekebergs kommun - (KS 17-126-1)
 Synpunkter från kommuninvånare angående vattenledning och åtgärd av mark efter 

avverkning - (KS 17-127-1)
 Synpunkt från kommuninvånare angående markpåverkan efter avverkning mellan Göksvalla 

och Fjugesta - (KS 17-141-1)
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§52- Samverkansprotokoll för kännedom
Ärendebeskrivning
Samverkansprotokoll från Centrala- och kommunstyrelsens samverkansgrupp.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll för  2017-03-07 11.59.19.pdf - (42871)
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§53 - Försäljning av Fjugesta 2:4 och Fjugesta 5:2 delar av, 
(Fjugesta södra) (KS 17-53)
Ärendebeskrivning
Lekebergs Måleri & Entreprenad AB har inkommit med önskemål om att få köpa del av fastigheterna 
Fjugesta 2:4 och Fjugesta 5:2. Ändamålet med köpet är att kunna bygga bostäder, troligen även 
trygghetsbostäder. Enligt det förslag som köparen dialogiserat med kommunen är planen att bygga 
18 smålägenheter (trygghetsboende) i radhuslängor med tillhörande gemensamhets-lokal. I planen 
finns även 12 st lägenheter i parhus.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. uppdrar åt kommundirektören att sälja del av Fjugesta 2:4 och Fjugesta 5:2

2. beslutar att priset på markområdet reduceras med 50 % då köparen står för samtliga anläggningar 
för infrastruktur på fastigheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen

1. uppdrar åt kommundirektören att sälja del av Fjugesta 2:4 och Fjugesta 5:2

2. beslutar att priset på markområdet reduceras med 50 % då köparen står för samtliga anläggningar 
för infrastruktur på fastigheten.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Försäljning av Fjugesta 2:4 och Fjugesta 5:2 del av - (KS 17-53-1)
 Bilaga Skiss för bostäder till tjänsteskrivelse KS 17-53 - (41769)
 §33 KSAU Försäljning av Fjugesta 2:4 och Fjugesta 5:2 delar av - (KS 17-53-2)

Expedieras till 
Kommundirektören

Teknik- och serviceavdelningen

Lekebergs Måleri & Entreprenad AB
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§54 - Ändring av detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna Golf 
Resort (KS 15-790)
Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren för Sälven 1:35 har hemställt om kommunens medverkan till upprättande av 
detaljplan på fastigheten Sälven 1:35 i Lekebergs kommun. Gällande detaljplan i området utformades 
specifikt för att anpassas till bostäder för golfintresserade då golfbanan tidigare låg precis i anslutning 
till Sälven 1:35. Nu har det uppstått nya förhållanden i området och gällande detaljplan önskas 
ändras. Efter beslut i kommunstyrelsen (2016-02-16) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget att 
upprätta en ny detaljplan för fastigheten. Kommunstyrelsen i Lekeberg beslutade dock 2016-10-18 
att tidigare beslut om att upprätta en ny detaljplan ska upphävas. Samtidigt togs beslutet att det 
istället ska upprättas en ändring av detaljplanen för fastighet Sälven 1:35.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. godkänner förslag till detaljplaneändring för fastighet Sälven 1:35 i Lekebergs kommun

2. godkänner att förslag till ändring av detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna Golf Resort skickas ut 
på granskning enligt 5 kap 23 § Plan- och bygglagen.

3. beslutar att detaljplaneändringen bekostas av fastighetsägaren.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen

1. godkänner förslag till detaljplaneändring för fastighet Sälven 1:35 i Lekebergs kommun

2. godkänner att förslag till ändring av detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna Golf Resort skickas ut 
på granskning enligt 5 kap 23 § Plan- och bygglagen.

3. beslutar att detaljplaneändringen bekostas av fastighetsägaren.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna Golf Resort - (KS 15-790-

36)
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 Granskningshandling - Planbeskrivning gällande ändring av detaljplan för del av sälven 1:35 - 
(41963)

 Samrådsredogörelse - (41962)
 Underrättelsebrev - (41961)
 Plankarta - (41970)
 Tidplan - detaljplaneprocess - (41960)
 Fastighetsförteckning - (41959)
 §34 KSAU Ändring av detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna Golf Resort - (KS 15-790-37)

Expedieras till 
Sydnärkes byggförvaltning
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§55 - Lönekartläggning 2016 (KS 17-21)
Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av gällande diskrimineringslagstiftning har personalavdelningen genomfört en 
lönekartläggning med syfte att analysera löneskillnader mellan kvinnor och män. En sammansatt 
arbetsgrupp med representanter från förvaltningarna samt konsult har arbetat med 
lönekartläggningsprocessen och kommunens ledningsgrupp och de fackliga organisationerna har fått 
information löpande i processen. Efter genomförd lönekartläggning konstateras att det inte 
föreligger behov av att upprätta en åtgärdsplan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av Lönekartläggning 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att utreda 
möjligheten för medarbetare att leasa miljöbilar i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare och verka 
för en hållbar miljö.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. godkänner rapporteringen av Lönekartläggning 2016

2. uppdrar åt kommundirektören att utreda möjligheten för medarbetare att leasa miljöbilar i syfte 
att vara en attraktiv arbetsgivare och verka för en hållbar miljö.

Beslut
Kommunstyrelsen

1. godkänner rapporteringen av Lönekartläggning 2016

2. uppdrar åt kommundirektören att utreda möjligheten för medarbetare att leasa miljöbilar i syfte 
att vara en attraktiv arbetsgivare och verka för en hållbar miljö.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Lönekartläggning 2016 - (KS 17-21-2)
 Lönekartläggning- rapport för jämställda löner - (41991)
 Värderingsresultat lönekartläggning 2016 - (40165)
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 LKL 2016 Faktorplan (1) (1) - (40164)
 §38 KSAU Lönekartläggning 2016 - (KS 17-21-3)

Expedieras till 
Personalavdelningen

Kommundirektören
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§56 - Företagshälsovård - gå med i Regionhälsan (KS 17-61)
Ärendebeskrivning
Gällande avtal med Avonova om företagshälsovård upphör 2017-12-31. Ny upphandling kommer att 
krävas om inte kommunen har för avsikt att driva företagshälsovård i egen regi genom samverkan i 
kommunalförbund eller i samverkan genom gemensam nämnd. Genom samverkan i länet med 
Region Örebro län, Örebro kommun, Lindesbergs kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, 
Laxå kommun och Ljusnarsbergs kommun finns möjlighet att samverka i en gemensam nämnd med 
uppdrag att svara för företagshälsovård.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram ett förslag till avtal med Region Örebro 
län om att ingå i Den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.

Kommunstyreslens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram ett förslag till avtal med Region Örebro 
län om att ingå i Den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Företagshälsovård - (KS 17-61-1)
 §39 KSAU Företagshälsovård - gå med i Regionhälsan - (KS 17-61-2)

Expedieras till 
Kommundirektören

Personalavdelningen
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§57 - Verksamhetsbidrag 2017 (KS 16-150)
Ärendebeskrivning
Följande ansökningar om verksamhetsbidrag år 2017 har inkommit: Kvinnohuset 30 000 kronor 
Brottsofferjouren 25 800 kronor Ung företagsamhet 40 000 kronor Personalföreningen 5 000 kronor 
Barnens rätt i samhället (BRIS) 17 570 kronor.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar verksamhetsbidrag för 2017 enligt följande:

Kvinnohuset 30 000 kronor
Brottsofferjouren 25 800 kronor
Ung företagsamhet 40 000 kronor
Personalföreningen 5 000 kronor

Totalt: 100 800 kronor

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Anette Bergdahl (S) yrkar på att Bris får en del av de pengar de sökt, då det är en väletablerad 
organisation som kommunens barn/ungdomar är väl medvetna om och använder. Föreslår att övriga 
sökande organisationer får det de beviljades förra året, enligt nedan:

Kvinnohuset 29000
Brottsofferjouren 21000
Ung företagsamhet 30000
Personalföreningen 5000
Bris 15000
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Summa :100000

Propositionsordning

Ordförande ställer Wendla Thorstenssons (C) yrkande mot Anette Bergdahls (S) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt Wendla Thorstenssons (C) yrkande.

Reservationer

Kjell Edlund (S), Berth Falk (S), Ewonne Granberg (S), Mikael Bergdahl (S) Anette Bergdahl (S) och 
Jette Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anette Bergdahls (S) yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar verksamhetsbidrag för 2017 enligt följande:

Kvinnohuset 30 000 kronor
Brottsofferjouren 25 800 kronor
Ung företagsamhet 40 000 kronor
Personalföreningen 5 000 kronor

Totalt: 100 800 kronor

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsbidrag 2017 - (43077)
 Ansökan från BRIS om verksamhetsbidrag 2017 - (KS 16-150-1)
 Ansökan från Ungföretagsamhet om verksamhetsbidrag 2017 - (KS 16-150-7)
 Ansökan från Brottsofferjouren om kommunalt bidrag - (KS 16-150-8)
 Ansökan från kvinnohuset i Örebro om bidrag - (KS 16-150-6)
 §43 KSAU Verksamhetsbidrag 2017 - (KS 16-150-11)

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen
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§58 - Kapitaltillskott Förenade småkommuners försäkring AB 
(FSF) (KS 17-149)
Ärendebeskrivning
Den 11/1-2017 ankom en faktura från FSF, där de begär kapitaltillskott på 300 000 kronor. Lekeberg 
har undersökt orsaken till detta kapitaltillskott och har fått en statusinformation från FSF enligt 
bilagda skrivelse daterad 2017-03-01.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar utbetala kapitaltillskottet om 300 000 kronor till Förenade 
Småkommuners Försäkrings Aktiebolag (FSF).

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar utbetala kapitaltillskottet om 300 000 kronor till Förenade 
Småkommuners Försäkrings Aktiebolag (FSF).

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse -  Kapitaltillskott FSF - (KS 17-149-1)
 Information från FSF om  kapitaltillskott - (42738)
 §44 KSAU Kapitaltillskott Förenade småkommuners försäkring AB (FSF) - (KS 17-149-2)

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen
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§59 - Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2017 (KS 16-640)
Ärendebeskrivning
Enligt antaget attestreglemente ska varje nämnd/styrelse besluta om att upprätta en förteckning 
över utsedda beslutsattestanter och ersättare. I och med att Martin Willén tillträder som ny 
kommundirektör från och med 1 april 2017 behöver förteckningen över beslutsattestanter revideras.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens verksamheter från 
och med 2017-04-01.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen antar beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens verksamheter från 
och med 2017-04-01.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - beslutsattestanter 2017 - (KS 16-640-5)
 Beslutsattestanter KS 2017-04-01 - (41996)
 §41 KSAU Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2017 - (KS 16-640-6)

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen

Martin Willén
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§60 - Undertecknande av handlingar (firmatecknare) (KS 14-630)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag gällande undertecknande av handlingar, bland 
annat firmatecknare, borgensförbindelser och årsredovisning. Eftersom ny kommundirektör tillträder 
den 1 april 2017, så behöver delegationen revideras.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen delegerar from 1 april 2017 1. kommunens skattedeklaration för arbetsgivaravgift 
och momsredovisning till Gunilla Ljungstedt med Anna Bilock eller Inger Sundblad som ersättare,

2. ansökan om utbetalning av ingående mervärdesskatt och ersättning till kommuner, landsting och 
kommunalförbund till Gunilla Ljungstedt med Anna Bilock eller Inger Sundblad som ersättare,

3. att teckna firman till, Anna Bilock med Inger Sundblad som ersättare och som kontrasignerare 
utses Gunilla Ljungstedt med Inger Sundblad, Jennie Ramberg, Sandra Magnusson eller Anna Bilock 
som ersättare, avseende kommunens bank- och plusgirokonton inklusive checkar att tecknas av två i 
kombination,

4. beslut i ärenden rörande borgensförbindelser avseende kommunal borgen till privatpersoner för 
småhus till Anna Bilock med Inger Sundblad som ersättare. Kommunal borgen tecknas inte för nya 
småhus,

5. undertecknande av handlingar, som upprättas i samband med beslut av kommunstyrelsen om 
upplåning, borgen samt placeringar till kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson eller 
kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Söderman med kommundirektör Martin Willén eller 
ekonomichef Anna Bilock som kontrasignerare,

6. Delegerar undertecknande av kommunens årsredovisning till kommunstyrelsens ordförande 
Wendla Thorstensson tillsammans med kommundirektör Martin Willén,

7. undertecknande av ansökan till kronofogden om betalningsföreläggande lämnas till Gunilla 
Ljungstedt med Anna Bilock eller Inger Sundblad som kontrasignerare,

8. undertecknande av övriga handlingar till kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson eller 
kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Söderman med kommundirektör Martin Willén eller 
ställföreträdande kommundirektör Peter Brändholm som kontrasignerare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Protokoll 2017-03-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslut
Kommunstyrelsen delegerar from 1 april 2017

1. kommunens skattedeklaration för arbetsgivaravgift och momsredovisning till Gunilla Ljungstedt 
med Anna Bilock eller Inger Sundblad som ersättare,

2. ansökan om utbetalning av ingående mervärdesskatt och ersättning till kommuner, landsting och 
kommunalförbund till Gunilla Ljungstedt med Anna Bilock eller Inger Sundblad som ersättare,

3. att teckna firman till, Anna Bilock med Inger Sundblad som ersättare och som kontrasignerare 
utses Gunilla Ljungstedt med Inger Sundblad, Jennie Ramberg, Sandra Magnusson eller Anna Bilock 
som ersättare, avseende kommunens bank- och plusgirokonton inklusive checkar att tecknas av två i 
kombination,

4. beslut i ärenden rörande borgensförbindelser avseende kommunal borgen till privatpersoner för 
småhus till Anna Bilock med Inger Sundblad som ersättare. Kommunal borgen tecknas inte för nya 
småhus,

5. undertecknande av handlingar, som upprättas i samband med beslut av kommunstyrelsen om 
upplåning, borgen samt placeringar till kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson eller 
kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Söderman med kommundirektör Martin Willén eller 
ekonomichef Anna Bilock som kontrasignerare,

6. Delegerar undertecknande av kommunens årsredovisning till kommunstyrelsens ordförande 
Wendla Thorstensson tillsammans med kommundirektör Martin Willén,

7. undertecknande av ansökan till kronofogden om betalningsföreläggande lämnas till Gunilla 
Ljungstedt med Anna Bilock eller Inger Sundblad som kontrasignerare,

8. undertecknande av övriga handlingar till kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson eller 
kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Söderman med kommundirektör Martin Willén eller 
ställföreträdande kommundirektör Peter Brändholm som kontrasignerare.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Undertecknande av handlingar (firmatecknare) - (KS 14-630-9)
 §40 KSAU Undertecknande av handlingar (firmatecknare) - (KS 14-630-10)

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen

Martin Willén
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Protokoll 2017-03-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Val av justerare

§44
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Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund

§45
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Information - Kommundirektören

§46

   

Page 30 of 182



Information - Mer-koll

§47
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Information om E 18-gruppens verksamhetsplan 2017

§48

KS 17-90
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Tjänsteskrivelse 2017-03-08 1 (2)

Dnr: KS 17-90

Tjänsteskrivelse – Information om E 18-gruppens 
verksamhetsplan 2017
   

Ärendebeskrivning
Kommunen medverkar i det mellankommunala samarbetet E18-gruppen. E18-
gruppen är ett mellankommunalt samarbete med fokus på transportinfrastruktur och 
trafikeringsfrågor i stråket Örebro-Karlstad. Medlemmar är kommunerna Karlstad, 
Kristinehamn, Karlskoga, Degerfors, Lekeberg och Örebro. Gruppen utgör ett forum 
för att initiera nya projekt och utvecklingsinitiativ i för gruppen viktiga frågor. E18-
gruppen har antagit en ny verksamhetsplan för 2017.

1 Bakgrund
E18-gruppen är ett mellankommunalt samarbete med fokus på 
transportinfrastruktur och trafikeringsfrågor i stråket Örebro-Karlstad. Medlemmar 
är kommunerna Karlstad, Kristinehamn, Karlskoga, Degerfors, Lekeberg och Örebro. 
Gruppen utgör ett forum för att initiera nya projekt och utvecklingsinitiativ i för 
gruppen viktiga frågor. E18-gruppen är inget beslutande organ, utan frågor tas med 
för beslut i respektive medlemskommun. På mötena deltar både politiker och 
tjänstemän. Gruppens arbete leds av ordförande och dennes kansliresurser. 
Ordförandeskapet är roterande och från och med oktober 2016 är det Kristinehamns 
kommun som innehar ordförandeposten.

E18-gruppen har funnits sedan 2001 och har arbetat med en mängd olika frågor. 
Gruppen har bland annat arbetat med ombyggnaden av E18, ”tåg på gummihjul” 
(som har lett till den nuvarande linje 500), man har tagit fram gemensamt underlag 
för påtryckning om infrastrukturåtgärder samt arbetat för Nobelbanan och en 
förbättrad järnväg mellan Stockholm-Oslo. De senaste åren har gruppen t.ex. arbetat 
med en utredning om hur en framtida järnväg mellan Oslo och Stockholm skulle 
kunna komma att se ut. Vidare arbetar E18-gruppens medlemmar längs den så 
kallade Nobelbanan med en fördjupad översiktsplan i syfte att reservera mark för en 
önskad sträckning. 

Trafikverket arbetar nu med en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för sträckan 
Stockholm-Örebro-Karlstad-Oslo. En ÅVS är första steget i trafikverkets 
planeringsprocess och obligatoriskt för att Trafikverket ska kunna arbeta vidare med 
frågan. I samband med Trafikverkets beslut bildade Region Värmland, Region Örebro 
län, Karlstads kommun och Örebro kommun det gemensamma bolaget Stockholm-
Oslo 2,55 AB, vars syfte är att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo-
Stockholm och delsträckorna däremellan. Mycket av det som E18-gruppen har 
arbetat för har alltså påbörjats och respektive region är engagerad i frågan. Eftersom 
de långsiktiga järnvägsfrågorna just nu hanteras inom Trafikverket och i bolaget finns 
det anledning för E18-gruppen att arbeta mindre med påtryckning i dessa frågor och 
mer med samverkan med trafikverket och bolaget. E18-gruppen verkar för att utgöra 
en referensgrupp för bolagets arbete. 
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Tjänsteskrivelse 2017-03-08 2 (2)

Dnr: KS 17-90

För E18-gruppens del blir det återigen anledning att arbeta mer fokuserat med 
infrastruktur, kollektivtrafik och trafikeringsfrågor i det egna stråket. E18-gruppen 
bör bli en referensgrupp till bolaget. E18-gruppen har viktiga uppgifter för att bygga 
trafik i stråket på kort och medellång sikt för att skapa bättre 
pendlingsförutsättningar och för att bygga upp trafikvolymer för att ytterligare kunna 
motivera nya satsningar.  

E18-gruppen har sedan starten 2001 arbetat som ett nätverk där olika aktörer har 
ingått över tid. Verksamheten har styrts genom möten inom nätverket och ett kansli 
har utsetts som har arbetat utifrån 2-åriga verksamhetsplaner och budgetar, som 
endast har beslutats inom nätverket. Gruppen har en ambition att tydliggöra 
gruppens verksamhet, organisation och mandat. Som ett led i detta föreslås E18-
gruppens verksamhetsplan skickas som informationsärende till respektive 
kommunstyrelse. Verksamhetsplanen kommer dessutom att vara 1-årig istället för 2-
årig. Enligt verksamhetsplanen ska även gruppens mandat och organisation utredas 
och att bildande av en ideell förening ska prövas i denna utredning. 

Medlemsavgiften är 7200 kr för de minsta kommunerna (8%), 13200 kr (14%) för de 
mellanstora kommunerna och 26400 kr (28%) för de två största kommunerna. 
Verksamhetsplanen innehåller ett antal aktiviteter till vilka medlemskommunerna 
förväntas ställa upp med resurser för genomförande, efter beslut i respektive 
kommun.

E18-gruppens verksamhetsplan bifogas detta ärende.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Mats Turesson
Kommundirektör Teknisk chef
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E18-gruppens verksamhetsplan 2017

Organisation
E18-gruppen är ett mellankommunalt samarbete med fokus på transportinfrastruktur 
och trafikeringsfrågor i stråket Örebro-Karlstad. Medlemmar är kommunerna 
Karlstad, Kristinehamn, Karlskoga, Degerfors, Lekeberg och Örebro. Gruppen utgör 
ett forum för att initiera nya projekt och utvecklingsinitiativ i för gruppen viktiga frågor.

Gruppen har ett nära samarbete med näringslivsaktörer, såsom Handelskamrarna, 
kollektivtrafikmyndigheterna, trafikoperatörer, länsplaneupprättarna samt 
Trafikverkets båda regioner. Dessa organisationer adjungeras till gruppens möten. 
Laxå, Hallsberg m fl. kommuner adjungeras vid behov. Andra viktiga intressenter 
bjuds in att medverka och/eller delta i enskilda möten.

Gruppens möten ska präglas av ett öppet diskussionsklimat, där det är viktigt alla 
medlemmarnas olika synpunkter och ståndpunkter kommer fram. Genom att 
respektera varandras utgångspunkter och ställningstagande växer förståelsen inom 
gruppen.

E18-gruppen är inget beslutande organ, utan frågor tas med till 
hemmaorganisationen. I mötena deltar både politiker och tjänstemän.

Gruppens arbete leds av ordförande och dennes kansliresurser. Ordförandeskapet är 
roterande och från och med oktober 2016 är det Kristinehamns kommun som innehar 
ordförandeposten.

Syfte
Gruppen ska samarbeta för att minska tidsavstånden i stråket, öka tillgängligheten i 
till kollektivtrafik samt verka för hållbar och kapacitetsstark infrastruktur och därmed 
utöka möjligheterna för regionförstoring i stråket Örebro-Karlstad. Huvuduppgifter är 
kunskapsspridning, omvärldsanalys och påverkansarbete. Gruppen ska samarbeta 
internt och med andra intressenter för en gemensam syn på utveckling av 
infrastruktur och kollektivtrafik i stråket Örebro-Karlstad.

Historik
E18-gruppens startades 2001 som ett mellankommunalt samarbete tillsammans med 
länsstyrelserna i Värmlands- och Örebro län. Som namnet antyder var det just 
standarden och framkomligheten på E18 i stråket Örebro-Karlstad som stod i fokus. 
Gruppen har även drivit på och skapat linje 500 (”Tåg på gummihjul”) som därefter 
införts som ordinarie linje i båda länen. Under senare år har gruppen arbetat väl så 
mycket med järnvägsinfrastrukturen, trafikering samt påverkansarbete för snabb 
järnväg mellan Stockholm och Oslo, där en framtida Nobelbana är en grundläggande 
del. 

Viktiga händelser:
2004-05 -  underlag om kapacitet/tillgänglighet (RVU04) om resvanor, pendling  
m.m.
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2005-06 -  ny trafikering ”Tåg på Gummihjul”,  linje 500 över länsgräns
-  uppdragsbeskrivning  ”Idestudie Nobelbanan”, det första steget...

2007-08 -  idestudie Karlstad-Örebro i samverkan med Banverket
-  trimningsåtgärder, Värmlandsbanan Ksd-Örebro med operatörer

2009-10 -   arbete för fasindelad förstudie-Nobelbanan
2011 -  studieresa Tyskland, HH- tåg - BRT – Bus Rapid Transit 

-  följa utveckling av Norsk HH-utredning  bl.a Oslo-Stockholm
2012 -  konferenser ”Oslo-Stockholm 2.55” i Karlstad och Stockholm
2013-2016 -  utredning Fase 2 Oslo-Stockholm snabb och gen tågtrafik?

-  aktivt agerande i genomförande av KÖR-projektet/Enter.Hub

Under åren har ett antal rapporter tagits fram, t ex Rätt spår, Rätt spår 2 (Full trim), 
Rätt spår 3 (Kapacitet, gen och snabb tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen), Tåg 
på gummihjul Karlstad-Örebro, Tillgänglighetsanalys (Karlstad-Kristinehamn-
Degerfors-Karlskoga-Örebro) samt E18-banan – Idéstudie med systeminriktning.

Gruppen har också arrangerat och deltagit vid seminarier avseende 
transportinfrastruktur och trafikeringsfrågor för stråket Stockholm-Oslo. Gruppens 
arbete kan ha medverkat till att åtgärdsvalsstudien för Oslo-Stockholm har påbörjats 
av Trafikverket. Likaså har Region Värmland och Region Örebro län tillsammans 
med kommunerna Karlstad och Örebro formerat en gemensam organisation för att 
driva den frågan.

Gruppen har efter ”Tåg på gummihjul” samt att E18 har byggts ut ägnat mer tid åt 
långsiktiga järnvägsfrågor specifikt än på generella infrastruktur- och 
kollektivtrafikfrågor på kort- och mellanlång sikt. Mötesfrekvensen har under 2015-
2016 varit låg och behöver ökas. 

Aktiviteter 2017
Prioriterade kollektivtrafikfrågor under 2017:

 Utveckla 500-systemet och skapa genomgående expressbusstrafik mellan 
Örebro och Värmland. En lösning kan vara buss Örebro-Kristinehamn med 
byte till tåg/buss Kristinehamn. Flera lösningar bör dock studeras. 

 Samarbete med båda Värmlands och Örebros kollektivtrafiknämnder för att 
förbättra tågtrafikeringen mellan Örebro-Karlstad. 

 Verka för mer integrerade taxelösningar för att underlätta resandet mellan 
länen och i respektive kommuns stadsbusstrafik.

 Stödja och samverka med bolaget Stockholm-Oslo 2,55 för att ta fram en 
regional systemanalys för Värmland/Örebro (i stråket Karlstad- Örebro) som 
visar ett möjligt trafikunderlag och trafikupplägg när Nobelbanan är byggd. 

Prioriterade frågor inom infrastruktur:
 Ta fram ett underlag för en gemensam samlad syn på behov i NTP och 

respektive LTP inom stråket. 
 Studera förbättringar inom Laxå bangårdsområde för bättre anslutningar 

mellan Värmland, Örebro och Västra Götaland. 
 Uppföljning av ÅVS Förbifart Karlskoga.   

Prioriterade frågor inom ”ökat mandat och organisation”
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 Utreda och besluta om framtida samarbetsform. Möjligheten att bilda en ideell 
förening bör utredas som ett alternativ.  

Prioriterade frågor inom regional utveckling och planering:
 Färdigställande av FÖP Nobelbanan. En anpassning bör göras så att FÖPen 

även kan tillämpas i ÅVS:ens fortsätta arbete samt i bolagets arbete. 
 Ta fram en nyttoanalys som beskriver regionala nyttor av en utbyggnad av 

järnvägen mellan Stockholm-Oslo med en restid under tre timmar. Inte bara en 
samhällsekonomisk kalkyl, utan en djupare bedömning av arbetsmarknad, 
näringsliv, integration, hållbarhet mm.

Gruppen bör ha fyra ordinarie möten under året utöver eventuella möten för särskilt 
utsedda projektgrupper. Varje ordinarie möte ska ha ett huvudtema så att 
samarbetsparterners till respektive möte kan kallas i god tid. På årets sista möte ska 
verksamhetsåret följas upp och en verksamhetsplanering för kommande år 
genomföras. Vidare diskuteras en gemensam kommunikationsinsats (Nobel/Bofors 
forum) i mars tillsammans med Stockholm-Oslo 2,55 och Handelskamrarna. En 
fördelning av ansvar för aktiviteterna görs på första mötet efter att 
verksamhetsplanen har antagits. Gruppen vill utgöra en referensgrupp till Oslo-
Stockholm 2:55 och kommer att bjuda in bolaget till de möten som är relevanta. 

Möten och huvudsaklig inriktning 2017:

Datum Värdkommun/plats Huvudteman
3 feb, lunch 
+ möte em

Kristinehamn - Oslo-Sthlm 2,55/E18-gruppen: 
Inriktning och relation 

- Nyttoanalys 
- Antagande av verksamhetsplan 2017
- Bemanning av arbetsgrupper 

(kollektivtrafik, mandat/organisation, 
infra)

- FÖP Nobelbanan
? Karlskoga, Bofors 

hotell?
- Ev ”Nobel/Bofors Forum” tillsammans 

med Stockholm-Oslo 2,55 samt 
Handelskamrarna

14 juni, 
lunch + 
möte em

Karlstad - Infrastruktur. NTP/LTP m.m.

14 
september, 
kl 8,30 

Degerfors - Utvecklad tågtrafik Örebro-Karlstad
- Utvecklad expressbuss/500-linje

21 dec, 
lunch + 
möte

Örebro - Uppföljning av verksamhetsåret och 
verksamhetsplanering 2018

Resurser
E 18-gruppens kansli under 2017 är förlagt till Kristinehamns kommun med Bjarne 
Olson (S) som ordförande och Kalle Alexandersson som kansliansvarig. 
Medlemmarna lägger ned egen obetald tid i gruppens arbete. Kansliet har möjlighet 
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att ta ut ersättning för arbete utöver normalt medlemsarbete. Medlemsavgift tas ut ett 
år i taget. För 2017 är medlemsavgiften enligt nedanstående:

Parter %-andel SEK
Karlstad 28 26400
Kristinehamn 14 13200
Degerfors 8 7200
Karlskoga 14 13200
Lekeberg 8 7200
Örebro 28 26400
Summa 100 93600

Utöver denna budget för löpande ärenden tillkommer vid behov budget för projekt 
efter särskilda beslut i respektive medlemskommuner under verksamhetsperioden.

Ytterligare medel för aktiviteter kan prövas hos regionerna och andra 
samarbetsparter. 

Verksamhetsplanens antagande och uppföljning
Verksamhetsplanen är antagen på E18-gruppens möte den 3 februari 2017 och ska 
följas upp vid gruppens möte den 21 december 2017.

Bjarne Olsson
Ordförande E18-gruppen

Page 38 of 182



Protokoll 2017-03-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-14:40 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Peter Brändholm (Ställföreträdande kommundirektör)
Mats Turesson (Teknisk chef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §35

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2017-03-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-03-06

Datum för överklagan 2017-03-09 till och med 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-03-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§35 - Information om E 18-gruppens verksamhetsplan 2017 (KS 
17-90)
Ärendebeskrivning
Kommunen medverkar i det mellankommunala samarbetet E18-gruppen. E18-gruppen är ett 
mellankommunalt samarbete med fokus på transportinfrastruktur och trafikeringsfrågor i stråket 
Örebro-Karlstad. Medlemmar är kommunerna Karlstad, Kristinehamn, Karlskoga, Degerfors, 
Lekeberg och Örebro. Gruppen utgör ett forum för att initiera nya projekt och utvecklingsinitiativ i 
för gruppen viktiga frågor. E18-gruppen har antagit en ny verksamhetsplan för 2017.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsplan E18-gruppen 2017_170213 - (41788)
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Redovisning av inkomna synpunkter 7 februari - 6 mars 2017

§51
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Sida  1

E-postformulär

 

 

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

efter den stora höjningen på vatten i lekeberg villvi ha svar på kostnaden på varje kund i dorme -bäckatorp-
kvistbro-gropen- villor sannabadet-lanna 4 till 5 olika områden hur mycket betalade kund
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Sida  1

E-postformulär

 

 

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

tänker ni fortfarande gräva vattenledning till örebro i mina ögon gräver ni till en tom källa tag och jämna till
marken efter er averkning denna fråga kommer att lämnas över till miljöverket uppdrag granskning kont. vänd
på stolarna och städa av det ni börjat med Nu när ni höjt fasta utgifter med ca 10000 för en fastighetsägare bla.
har ni en räkning obetald för å-rensning reningsverket till svartån Det var lm peterssons tid
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Sida  1

E-postformulär

 

Meddelande

har ni betalt för årensningen .stora sår i marken efter avverkning mellan göksvalla fjugesta ett fall för miljö
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Samverkansprotokoll för kännedom

§52
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Protokoll 2017-03-06

Centrala- och kommunstyrelsens samverkansgrupp
Tid Plats
10:00-12:00 Leken  

Övriga

Protokollet innehåller paragraferna §§15-21

Ordförande _________________________________________________________________
Linda Calson

Justerare _________________________________________________________________
Lotta Bergsten

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Calson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Linda Calson (personalsekreterare)  ersätter 
Peter Brändholm (vice ordförande)
Lena Nyströmer (Kommunal)
Ulrika Strömberg (Vision)
Lotta Bergsten (SACO)
Jan Hörman (Lärarförbundet)
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Protokoll 2017-03-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Centrala- och kommunstyrelsens samverkansgrupp
Sammanträdesdatum 2017-03-06

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Calson
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Protokoll 2017-03-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§15 Val av justerare
§16 Föregående protokoll
§17 Ärenden för central samverkan
§18 Övriga ärenden för central samverkan
§19 Ärenden för KSAU/KS
§20 Ärenden för KSF-samverkan
§21 Övriga ärenden KSF-samverkan
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Protokoll 2017-03-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§15- Val av justerare
Ärendebeskrivning
Till justerare valdes Lotta Bergsten.
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Protokoll 2017-03-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§16- Föregående protokoll
Ärendebeskrivning

 Lönekartläggning - viktigt att arbetsgivaren säkerställer att inhämta så mycket information 
om de olika yrkesgrupperna som möjligt för att göra en så rättvisande lönekartläggning som 
möjligt. Viktigt också att fundera på och vara öppen för nya arbetssätt inför kommande 
kartläggningar, kanske göra på olika sätt vartannat år?

 Pilotprojekt - fackliga organisationer beskriver att vissa problem har förelegat i samband 
med enkäten som skickats ut; länken fungerade inte från början, otydlig och "flummig" 
information, framgår inte tydligt att det är en enkät när man ska besvara den, det tolkas som 
om man ska delta i samtalsgrupper. Problem att kommunicera informationen för att 
säkerställa att alla har fått relevant information. Det ser också olika ut hur man har 
informerat i de olika verksamheterna, det hänger mycket på vilken info cheferna har.
Arbetsgivaren beskriver vilken information som har kommunicerats ut via olika kanaler; i 
kommunledningsgruppen, på intranätet, direktmail till cheferna med informationsbroschyrer 
bifogat, information på chefsdialog, fackliga företrädare har deltagit på informationsmöte. 
Alla synpunkter som har framförts, framförallt via mail, ang. enkäten har också 
vidarebefordrats till ansvarig forskargrupp.

 

I övrigt har fackliga organisationer inget att erinra föregående protokoll.

 

 

 

 

Beslutsunderlag
 Protokoll för  2017-02-14 07.49.34.pdf - (41789)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§17- Ärenden för central samverkan
Ärendebeskrivning

 Handlingsplan attraktiv arbetsgivare

 Diskussionsfråga - medarbetarenkät

 Semesterplanering barnomsorgen

 Attraktiv arbetsgivare 

- Semesterväxling - för Kommunals medlemmar, har det framkommit något nytt i frågan? Frågan förs 
vidare till personalchef Peter Brändholm.

- Friskvårdersättningen - troligtvis framskjuten till 2018.

- Introduktion för nyanställda - Vision påpekar att vikten av en bra introduktion bör förankras hos 
cheferna. Behöver tydliggöras, ex checklista och även om hur "gången går" när man nyanställer, med 
inlogg till dator, e-postadress osv.
Arbetsgivaren beskriver här vilka dokument och rutinbeskrivningar som redan finns i 
Chefshandboken; checklista för introduktion, rutin för inloggningsuppgifter samt tydliga 
beskrivningar om vem som ansvarar för vad.
Lärarförbundet tar upp frågan om hur det kan kontrolleras att dessa följs och i nuläget 
har arbetsgivaren inte möjlighet till sådan uppföljning, endast till att kontinuerligt hänvisa till 
chefshandboken och det stöd som finns där.

- Personlig utveckling - Lärarförbundet påpekar att även den yrkesmässiga utvecklingen, dvs 
fortbildning och kompetensutvecklingen bör finnas med i denna punkt. Det skulle kunna utgöra en 
viktig konkurrensfördel- att visa på möjligheterna att man kan utvecklas yrkesmässigt i Lekeberg.

 Medarbetarekät 

Tanken att använda enkäten i pilotprojektet kommer troligtvis inte att vara möjligt, med tanke på 
den hittills låga svarsfrekvensen, varför en traditionell arbetsmiljöenkät troligen ändå blir nödvändig. 
Förslaget från arbetsgivaren är dock att man skjuter fram en sådan till 2018 för att undvika för många 
enkäter till medarbetarna.
Fackliga organisationer har inget att erinra att enkäten skjuts fram till 2018.

Frågan ställs från arbetsgivaren hur vi kan arbeta framöver med arbetsmiljöenkäter på ett effektivt 
och konstruktivt sätt?
Enkäten är ett sätt att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet och undersöka, analysera och 
åtgärda brister inom arbetsmiljön.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Några synpunkter:
- Viktigt att cheferna ger tid och förutsättningar att besvara enkäten, på arbetstid eftersom den är 
obligatorisk.

- Diskutera hur liten gruppen kan vara för att få ett eget redovisat resultat - det finns en risk att när 
man är för liten grupp och det egna resultatet inte syns, då blir man omotiverad att arbeta utifrån 
det, och uppföljningsarbetet rinner ut i sanden.

- Kan man administrera en enkät på annat sätt? Lägga på cheferna att undersöka arbetsmiljön via 
enkät i sin egen verksamhet? Kommer troligtvis inte att vara möjligt rent arbetsmässigt. Däremot kan 
man lägga mera ansvar på förvaltningschefen att följa upp via sina chefer vad som har gjorts efter 
enkäten.

- Lägga enkäten bättre till tidsmässigt; mars-april eller sep-okt passar skolan bra, risken är då att det 
krockar med lönesamtal och medarbetarsamtal. Det bästa är dock att ge tid för den under en redan 
inbokad tid, exempelvis på ett APT eller annan kontinuerlig mötestid.

 Semesterplanering inom barnomsorgen

Önskemål har inkommit från förskolechefer och personal inom förskolan att förlänga tiden för 
besked om sommarsemester till den 30 april. Detta beroende på att förskolepersonalen behöver 
invänta semesterplanering från föräldrarna, som i sin tur kanske själva arbetar inom kommunen. En 
senareläggning skulle underlätta planeringen för sommaren.

Fackliga organisationer har inget att erinra  mot förslaget.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 Handlingsplan för att öka Lekebergs kommuns attraktivitet som  arbetsgivare(36736) (0) 

(002) - (42513)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§18- Övriga ärenden för central samverkan
Ärendebeskrivning
Lärarförbundet påpekar att central samverkan bör ledas av kommundirektören. Detta är 
också avsikten när väl Martin Willén har påbörjat sin tjänst.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§19- Ärenden för KSAU/KS
Ärendebeskrivning
Linda Calson föredrar ärendena till KSAU/KS.

Fackliga organisationer har inget att erinra.

 

Beslutsunderlag
 Kallelse för KSAU 2017-03-06.pdf - (42496)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§20- Ärenden för KSF-samverkan
Ärendebeskrivning
Inga ärenden till KSF-samverkan.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§21- Övriga ärenden KSF-samverkan
Ärendebeskrivning

 Sophantering/arbetsmiljö

SACO har ställt frågan om hur det har fortskridit med frågan de tog upp förra året vid samma 
tidpunkt ang. översnöade och överfulla sopkärl på baksidan av kommunhuset. Man menar 
att sophanteringen och sopkärlen bör ses över överhuvudtaget. Med tanke på att antalet personer 
som sitter i kommunhuset har ökat så har även mängden sopor ökat med följden att tunnorna ofta är 
överfulla. Under vinterhalvåret är det ofta översnöat och isigt framför tunnorna, varför det är svårt 
att komma fram till dem och till viss del riskabelt. Deras förslag är att man ser över stationen och 
bygger in den eller bygger ett tak så att det blir bättre under vinterhalvåret.

Peter Brändholm har kontaktat Sören Skårsjö på Leko men inte fått något svar i frågan ännu.

Beslutsunderlag
 arbetsmiljö soptunnor2 - (29066)
 arbetsmiljö soptunnor1 - (29065)
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Försäljning av Fjugesta 2:4 och Fjugesta 5:2 delar av, (Fjugesta 
södra)

§53

KS 17-53
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Tjänsteskrivelse 2017-03-08 1 (2)

Dnr: KS 17-53

Tjänsteskrivelse - Försäljning av Fjugesta 2:4 och 
Fjugesta 5:2 delar av, (Fjugesta södra)
   

Ärendebeskrivning
Lekebergs Måleri & Entreprenad AB har inkommit med önskemål om att få köpa del 
av fastigheterna Fjugesta 2:4 och Fjugesta 5:2. Ändamålet med köpet är att kunna 
bygga bostäder, troligen även trygghetsbostäder. Enligt det förslag som köparen 
dialogiserat med kommunen är planen att bygga 18 smålägenheter 
(trygghetsboende) i radhuslängor med tillhörande gemensamhets-lokal. I planen 
finns även 12 st lägenheter i parhus.

1 Bakgrund
Lekebergs Måleri & Entreprenad AB har inkommit med önskemål om att få köpa del 
av fastigheterna Fjugesta 2:4 och Fjugesta 5:2. Ändamålet med köpet är att kunna 
bygga bostäder, troligen även trygghetsbostäder.

Enligt det förslag som köparen dialogiserat med kommunen är planen att bygga 18 
smålägenheter (trygghetsboende) i radhuslängor med tillhörande gemensamhets-
lokal. I planen finns även 12 st lägenheter i parhus. Köparens skiss över planerad 
byggnation bifogas denna skrivelse.

2 Analys
Köparens önskemål och plan för byggnation står helt i förening med gällande 
detaljplan för området. Köparens plan att bygga bostäder inriktade mot äldre 
(trygghetsboende) stämmer överens med kommunens prognostiserade behov av 
denna typ av bostäder.

Köparen åtar sig att anlägga erforderlig infrastruktur (gator, gång-/cykelbanor, 
belysningsanläggning, parkeringsytor) inom det aktuella markområdet. Hela 
markområdet blir köparens ansvar, d v s ingen allmän yta kommer att finnas på 
fastigheten. Området är ca 18000 kvm.

Det markområde som köparen önskar köpa är en del av den västra byggrätten i 
detaljplanen. Område som möjliggör eventuell framtida kommunal service på 
byggrätten, t ex förskola, finns reserverad och kvarstår i kommunens ägo.

3 Slutsats
Kommunen bör tillmötesgå önskemålet från Lekebergs Måleri & Entreprenad AB 
avseende köpet av del av Fjugesta 2:4 och Fjugesta 5:2. Priset på markområdet bör 
reduceras med 50 % då köparen står för samtliga anläggningar för infrastruktur på 
fastigheten.
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Tjänsteskrivelse 2017-03-08 2 (2)

Dnr: KS 17-53

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. uppdrar åt kommundirektören att sälja del av Fjugesta 2:4 och Fjugesta 5:2
2. beslutar att priset på markområdet reduceras med 50 % då köparen står för 
samtliga anläggningar för infrastruktur på fastigheten.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas AnderssonMats Turesson
Kommundirektör Teknisk chef
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-14:40 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Peter Brändholm (Ställföreträdande kommundirektör)
Mats Turesson (Teknisk chef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §33

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-03-06

Datum för överklagan 2017-03-09 till och med 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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§33 - Försäljning av Fjugesta 2:4 och Fjugesta 5:2 delar av (KS 17-
53)
Ärendebeskrivning
Lekebergs Måleri & Entreprenad AB har inkommit med önskemål om att få köpa del av fastigheterna 
Fjugesta 2:4 och Fjugesta 5:2. Ändamålet med köpet är att kunna bygga bostäder, troligen även 
trygghetsbostäder. Enligt det förslag som köparen dialogiserat med kommunen är planen att bygga 
18 smålägenheter (trygghetsboende) i radhuslängor med tillhörande gemensamhets-lokal. I planen 
finns även 12 st lägenheter i parhus.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. uppdrar åt kommundirektören att sälja del av Fjugesta 2:4 och Fjugesta 5:2

2. beslutar att priset på markområdet reduceras med 50 % då köparen står för samtliga anläggningar 
för infrastruktur på fastigheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Bilaga Skiss för bostäder till tjänsteskrivelse KS 17-53 - (41769)
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Ändring av detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna Golf Resort

§54

KS 15-790
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Tjänsteskrivelse 2017-03-08 1 (1)

Dnr: KS 15-790

Tjänsteskrivelse – Ändring av detaljplan för del av 
Sälven 1:35, Lanna Golf Resort
   

Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren för Sälven 1:35 har hemställt om kommunens medverkan till 
upprättande av detaljplan på fastigheten Sälven 1:35 i Lekebergs kommun. Gällande 
detaljplan i området utformades specifikt för att anpassas till bostäder för 
golfintresserade då golfbanan tidigare låg precis i anslutning till Sälven 1:35. Nu har 
det uppstått nya förhållanden i området och gällande detaljplan önskas ändras. Efter 
beslut i kommunstyrelsen (2016-02-16) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget att 
upprätta en ny detaljplan för fastigheten. Kommunstyrelsen i Lekeberg beslutade 
dock 2016-10-18 att tidigare beslut om att upprätta en ny detaljplan ska upphävas. 
Samtidigt togs beslutet att det istället ska upprättas en ändring av detaljplanen för 
fastighet Sälven 1:35.   

1 Analys
Syftet med detaljplaneändringen är att ändra planbestämmelser för att möjliggöra 
uppförande av parhus i två våningar på del av fastighet Sälven 1:35. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. godkänner förslag till detaljplaneändring för fastighet Sälven 1:35 i Lekebergs 
kommun
2. godkänner att förslag till ändring av detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna Golf 
Resort skickas ut på granskning enligt 5 kap 23 § Plan- och bygglagen.
3. beslutar att detaljplaneändringen bekostas av fastighetsägaren.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tommas Andersson Jonas Kinell
Kommundirektör Planarkitekt, Sydnärkes byggförvaltning
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Ändring av detaljplan för del av Sälven 1:35,  
Lanna Golf Resort. 

Granskningshandling
Februari 2016

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

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

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

HÄR ÄR VI NU
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HANDLINGAR
Denna planändring ska läsas tillsammans med underliggande detaljplan: 
Detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna Golf Resort. Detaljplanehandlingarna för 
denna ändring av del av detaljplan består av:

- Plankarta i skala 1:1000 (A2)
- Planbeskrivning (denna handling)
 
Övriga handlingar i ärendet är:
- Fastighetsförteckning

BAKGRUND
Fastighetsägaren för Sälven 1:35 har hemställt om kommunens medverkan 
till upprättande av detaljplan på fastigheten Sälven 1:35 i Lekebergs kommun. 
Gällande detaljplan i området utformades specifikt för att anpassas till bostäder 
för golfintresserade då golfbanan tidigare låg precis i anslutning till Sälven 
1:35. Nu har det uppstått nya förhållanden i området och gällande detaljplan 
behöver ändras. Efter beslut i kommunstyrelsen (2016-02-16) fick Sydnärkes 
byggförvaltning uppdraget att upprätta en ny detaljplan för fastigheten. 
Kommunstyrelsen i Lekeberg beslutade dock 2016-10-18 att tidigare beslut om att 
upprätta en ny detaljplan ska upphävas. Samtidigt togs beslutet att det istället ska 
upprättas en ändring av detaljplanen för fastighet Sälven 1:35.        

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplaneändringen är att ändra planbestämmelser för att möjliggöra 
uppförande av parhus i två våningar på del av fastighet Sälven 1:35. 

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

PLANDATA

Läge och omfattning
Planändringen berör del av fastighet Sälven 1:35 som omfattar ca 14000 kvm. 
Planområdet ligger i utkanten av Lanna.

Markägoförhållanden
Marken är i privat ägo.

Örebro kommun

N

Lanna

PLANOMRÅDET
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GÄLLANDE PLANER OCH BESTÄMMELSER

Översiktsplan
I gällande fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Vintrosa-Lanna, Vinna-
området, från 2012, är aktuellt planområde inte utpekat för bostäder. Det har 
dock redan genomförts en lämplighetsbedömning för bostadsändamål inom den 
planprocess som gjordes för gällande detaljplan i området. Detaljplaneändringen 
bedöms inte heller strida mot intentioner som finns i översiktsplanen.

Detaljplan
Gällande detaljplan för fastigheten Sälven 1:35 är Detaljplan för del av Sälven 
1:35, Lanna Golf Resort. Detaljplanen antogs 2008. Detaljplanen möjliggör 
för friliggande bostäder i en våning och en högsta byggnadshöjd på 5,8 meter. 
Detaljplanen utformades för att anpassas mot etableringen av bostäder för 
golfintresserade i anslutning till golfbanan i Lanna.

I anslutning till planområdets östra delar avgränsar detaljplan för Vreta 2:11, del 
av golfbanan. Detaljplanen antogs 2015 och möjliggör för bostäder men även ett 
område med handel, skola mm. 

Planområdet avgränsade tidigare till områdesbestämmelser för golfbanan 
vid Lanna. Den del av områdesbestämmelserna som tidigare avgränsade till 
planområdet har ersatts av detaljplan för Vreta 2:11.      

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Befintlig bebyggelse
Ingen bebyggelse har ännu uppförts på kvartersmark i gällande plan. På fastighet 
Sälven 1:35 finns dock ett obebott bostadshus. Tidigare fanns ytterligare ett 
bostadshus, en ladugård samt ett par uthus men bebyggelsen har rivits.

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

Det finns inga registrerade forlämningar inom eller i direkt närhet till planområdet. 

Riskfaktorer
Den föreslagna förändringen av gällande detaljplan bedöms inte ge en ökning av 
riskfyllda förhållande avseende buller, föroreningar eller dylikt.
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Djurhållning/Hästverksamhet
I omgivningarna kring planområdet finns hästhagar och hästhållning. Djurhållning 
i allmänhet medför olika typer av påverkan på omgivningen i form av störningar. 
I fråga om hästar finns även en befarad hälsorisk, risken för spridning av allergen. 
I samband med prövning av hästverksamhet i närheten av bostäder behöver därför 
frågor om olägenheter och hälsorisker beaktas. Om hästverksamhet ska bedrivas i 
närhet till planområdet krävs ett visst skyddsavstånd enligt Boverkets Vägledning 
för planering för och invid djurhållning (2011). 

Genom tidigare ställningstaganden i detaljplan för Sälven 1:35 har man redan gjort 
bedömningen att det föreligger tillräckligt skyddsavstånd mellan nytillkommande 
bostäder och hästhållning på intilliggande fastigheter. I förhållande till 
hästhållning har planbestämmelsen B1 (bostäder, får kombineras med omgivande 
hästhållning) angivits. Denna planbestämmelse har dock inget lagstöd och föreslås 
därför tas bort och ersättas med B (bostäder). B1 (bostäder, får kombineras med 
omgivande hästhållning) har inte någon egentlig verkan utan det är byggrätterna 
inom kvartersmarken som avgör var bostäder kan uppföras och således även 
skyddsavståndet till hästhållning på intilliggande fastigheter. Justeringen från B1 
till B medför alltså ingen förändring i detta sammanhang. 

Det är viktigt att ha i åtanke att det förekommer hästhållning på intilliggande 
fastigheter. Vegetation och trädridåer mot intilliggande fastigheter bör om möjligt 
bevaras. Det vore även fördelaktigt om det planteras nya trädridåer med hänsyn till 
omgivande hästhållning.   

Planändring och konsekvenser
Genom planändringen föreslås byggrätten justeras till att utgöra en sammanhållen 
byggrätt. Därtill föreslås följande ändringar gällande planbestämmelser:

B1 (Bostäder, får kombineras med omgivande djurhållning) justeras till B 
(Bostäder).

Bild: Utdrag gällande plankarta (till vänster) och utdrag plankarta för planändringen (till höger)
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Planbestämmelsen fril. (endast friliggande hus) tas bort.

Planbestämmelsen I (högsta våningsantal om en våning) tas bort. 

Planbestämmelsen e1 8 (största antal bostadshus) tas bort.

Planbestämmelsen e2 160 (största byggnadsarea per fastighet) tas bort.

Planbestämmelserna e1 8 och e2 160 ersätts med planbestämmelserna e1 30 
(största byggnadsarea i procent av fastighetsarea) och e2 24 största antal 
lägenheter, 24 stycken.   

Planbestämmelsen b1  tillförs. Bestämmelsen reglerar att byggnader skall uppföras 
i radonsäkert utförande.

Övriga planbestämmelser föreslås fortsatt reglera markanvändningen. Ny 
bebyggelse regleras alltså fortsatt genom planbestämmelsen om högsta 
byggnadshöjd 5,8 meter. En byggnadshöjd på 5,8 meter innebär att byggnader i 
1-2 våningar kan uppföras. 

Detaljplaneändringen medger en annan flexibilitet än den befintliga detaljplanen. 
Illustrationsskisserna nedan visar två alternativ som detaljplaneändringen 
möjliggör. Ett alternativ är att det kan uppföras 12 stycken parhus. Ett annat 
alternativ är att det kan uppföras 12 stycken villor. Oavsett byggnation så regleras 
andelen hushåll genom bestämmelsen om största antal lägenheter 24 stycken. 

Bild: Illustrationsskisserna visar två alternativ för möjlig exploatering i området. Till vänster 
illustreras 12 stycken parhus och till höger illustreras 12 stycken villor. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Tidplan
Planprocessen för den föreslagna ändringen beräknas pågå under hösten 2016/
vintern 2017.

Genomförandetid
Genomförandetiden för ändringen är fem (5) år från den dag ändringen
vinner laga kraft.

Fastighetsbildning
En detaljplan utgör ett underlag för hur fastighetsbildning kan ske. Detaljplanen 
medger kvartersmark för bostad, gatumark, naturmark och område för 
transformatorstation som innebär att nya fastigheter, gemensamhetsanläggning 
och samfällighetsförening kan bildas. Lantmäteriet verkställer genom förrättning 
fastighetsrättsliga åtgärder efter ansökan. Ansvar för ansökan och bekostande av 
förrättning åligger fastighetsägaren för fastighet Sälven 1:35. 

Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för den allmänna platsmarken inom
planområdet. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.

Jonas Kinell
Planarkitekt

Ove Sahl 
Förvaltningschef
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

2017-01-26 

Sida 1 av 6 

 

 

 

Ändring av detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna Golf Resort, 
Lekebergs kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Syftet med detaljplaneändringen är att ändra planbestämmelser för att möjliggöra uppförande 

av parhus i två våningar på del av fastighet Sälven 1:35.  

Samrådet 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget varit ute på samråd under 

tiden mellan 2016-11-14 och 2016-12-05. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda, 

funnits tillgängligt på Lekebergs kommun samt varit publicerat på kommunens hemsida. Efter 

samrådet har 8 yttranden inkommit. I detta dokument sammanställs och besvaras inkomna synpunkter 

som berör detaljplaneändringen. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på Sydnärkes 

byggförvaltning. I samband med samrådet bifogades även ett godkännandeformulär som berörda 

ombads fylla i om de godkände planen. Alla berörda har inte godkänt detaljplaneförslaget vilket 

innebär att planen fortsatt får hanteras efter standardförfarande.  

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2016-12-01 

2. Lantmäteriet 2016-12-06 

3. Trafikverket   2016-11-30 

4. Nerikes Brandkår 2016-12-03 

5. Fastighetsägare Vreta 2:11 m.fl.  2016-11-16 

6. Fastighetsägare Hidinge-Smedstorp 1:1  2016-12-01 

7. Fastighetsägare Sälven 4:4 2016-12-02 
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

2017-01-26 

Sida 2 av 6 

 

8. Fastighetsägare Sälven 1:5 2016-12-05 

 
 

1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas. 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Överensstämmelse med översiktsplan 

Länsstyrelsen konstaterar att ändringen av detaljplanen inte strider mot översiktsplanen.   

Behovsbedömning 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planförslaget inte innebär betydande påverkan på 

miljön.  

 
2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

Lantmäteriet påpekar att när planbestämmelsen om största andel av fastighetsarealen som får 

bebyggas används i denna plan kan fastigheterna bli större än området inom planområdet.   

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas. Planbestämmelsen om utnyttjandegrad förtydligas.  

 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket framför att en ny eller ändrad anslutning till statlig väg kräver tillstånd från 

väghållningsmyndigheten.   

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas. 
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4. Nerikes Brandkår  

Sammanfattning: 

Nerikes Brandkår har inget att erinra mot föreslagen planändring.     

5. Fastighetsägare Vreta 2:11 m.fl.  

Sammanfattning:  

Yttranden godkänner inte planändringen. Man motsätter sig att planbestämmelser tas bort och 

ersätts. Man anser att den gamla planen ska gälla för att inte påverka tomter på Vreta 2:11 m.fl.  

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas.   

6. Fastighetsägare Hidinge-Smedstorp 1:1 

Sammanfattning:  

Yttranden anser att planen bör kompletteras med illustrationer som visar vilken bebyggelse som 

möjliggörs genom ändringen.  

Man anser att planen bör kompletteras med riktlinjer om minsta tomtstorlek, 1000 kvm.  

I yttrandet framförs att man anser att den östliga infarten till Sälven 1:35 inte kan tas bort då det 

utgör den enda infarten till fotbollsplanerna där ambulans kan ta sig in på området.  

Man förordar även en alternativ gatudragning som tidigare redovisats i bygglovsärende (dnr 2011-

352). Man föreslår istället att området ansluts till gatunätet på Vreta 2:11 vilket minskar trafiken 

förbi Hidinge skola.  

Fastighetsägarna anser slutligen att detaljplanen utformas så att det ställs krav på att 

omhändertagandet av dagvatten från fotbollsplanerna inte försämras.  

Kommentar: 

Planhandlingarna kompletteras så att det tydligare framgår vad som möjliggörs genom 

ändringen.  

Detaljplanen kompletteras med riktlinjer om minsta tomtstorlek, 1000 kvm.  

Föreslagen anslutning till Hidingevägen bevaras. Den alternativa gatudragning som redovisats i 

bygglovsärende (dnr 2011-352) är dock ändå möjlig att genomföra.    
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Befintliga dagvattenbrunnar och omhändertagandet av dagvatten från fotbollsplanerna ska inte 

påverkas negativt.  

7. Fastighetsägare Sälven 4:4 

Sammanfattning:  

Man undrar varför underrättelse, granskning, granskningsutlåtande tas bort.  

Önskar informationsmöte om nya detaljplaner och att fler blir informerade än närmaste grannar. 

Flera generella åsikter om Lannas utveckling som inte berör detaljplaneförslaget framförs.  

Det framförs att trafiksituationen i området är problematisk och att den kan förvärras med anledning 

av planförslaget.   

Det kommenteras gällande hästverksamhet att det finns många hästar och hästgårdar i varierande 

storlek i närheten. Det uttrycks att det inte är möjligt att uppföra bostäder så nära omgivande 

hästverksamhet på varken Sälven 1:35 eller Sälven 1:41.  Det framförs en oro om att hästägare blir 

bortträngda till förmån för nya bostäder i Lanna.  

Kommentar: 

Eftersom inte alla som räknas som berörda av detaljplaneändringen godkänt planförslaget 

kommer planen hanteras i standardförfarande med granskning innan planen kan antas.  

Samrådsmöte har inte ansetts nödvändigt när det handlar om en mindre detaljplaneändring. 

De senaste trafikberäkningar som trafikverket gjort längs Hidingevägen redovisar små 

trafikmängder (440 fordon per dygn). Detaljplaneförslaget bedöms inte heller medföra att det blir 

så pass stora trafikmängder att det kan utgöra betydande omgivningspåverkan.  

Planbestämmelsen B1 (bostäder, får kombineras med omgivande hästhållning) har inget lagstöd 

och föreslås därför tas bort och ersättas med B (bostäder). B1 (bostäder, får kombineras med 

omgivande hästhållning) har ingen faktisk verkan utan det är byggrätterna inom kvartersmarken 

som avgör var bostäder kan uppföras och således även avståndet till hästhållning på intilliggande 

fastigheter. Genom tidigare ställningstagande i detaljplan för Sälven 1:35 har man alltså redan 

gjort bedömningen att det föreligger tillräckligt skyddsavstånd mellan nytillkommande bostäder 

och hästhållning på intilliggande fastigheter. Justeringen B1 till B medför alltså ingen förändring 

i detta sammanhang.  
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8. Fastighetsägare Sälven 1:5 

Sammanfattning:  

Yttranden för fram ett antal frågeställningar: 

Får man ha kvar sina hästar då B1 justeras till B?  

Kan det byggas parhus och radhus då bestämmelsen om friliggande tas bort? 

Är det möjligt att bygga höghus då bestämmelsen om våningsantal tas bort? 

Vad medför det då bestämmelsen om största antal bostadshus tas bort? 

Vad innebär planbestämmelsen e1 30? 

Varför har kommunen inte ordnat med ett möte för att reda ut frågetecken kring planen?   

Kommentar: 

Planbestämmelsen B1 (bostäder, får kombineras med omgivande hästhållning) har inget lagstöd 

och föreslås därför tas bort och ersättas med B (bostäder). B1 (bostäder, får kombineras med 

omgivande hästhållning) har ingen faktisk verkan utan det är byggrätterna inom kvartersmarken 

som avgör var bostäder kan uppföras och således även avståndet till hästhållning på intilliggande 

fastigheter. Genom tidigare ställningstagande i detaljplan för Sälven 1:35 har man alltså redan 

gjort bedömningen att det föreligger tillräckligt skyddsavstånd mellan nytillkommande bostäder 

och hästhållning på intilliggande fastigheter. Justeringen B1 till B medför alltså ingen förändring 

i detta sammanhang.  

 

Planhandlingarna kompletteras så att det tydligare framgår vad som möjliggörs genom 

ändringen.  

En huvudsaklig anledning till att detaljplanen ändras är på grund av fastighetsägarens önskemål 

om att bygga parhus på fastigheten. Det kommer inte vara möjligt att uppföra ”höghus”. 

Bebyggelsen regleras genom högsta byggnadshöjd 5,8 meter.  

Samrådsmöte har inte ansetts nödvändigt när det handlar om en mindre detaljplaneändring. 
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Förslag till revidering av ändring av detaljplan för del av Sälven 
1:35, Lanna Golf Resort, Lekebergs kommun, Örebro län. 

 

Sydnärkes Byggförvaltning har bedömt att det med följande justeringar är lämpligt att gå vidare med 

förslaget: 

  
 Planbestämmelsen om utnyttjandegrad förtydligas. 

 Planhandlingarna kompletteras så att det tydligare framgår vad som möjliggörs genom 

ändringen.  

 Detaljplanen kompletteras med riktlinjer om minsta tomtstorlek, 1000 kvm.  

 

 
 
 
 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

Jonas Kinell   Ove Sahl    

Planarkitekt   Förvaltningschef 
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Detaljplaneändring för detaljplan för del av Sälven 
1:35, Lanna Golf Resort i Lekebergs kommun

Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun får härmed meddela att förslag till 
detaljplaneändring för detaljplan för del av Sälven 1:35 Lanna Golf Resort är ute på 
granskning.   
   
Syftet med detaljplaneändringen är att ändra planbestämmelser för att möjliggöra 
uppförande av parhus i två våningar på del av fastighet Sälven 1:35.  

Upplysning!
Efter beslut i kommunstyrelsen (2016-02-16) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget 
att upprätta en ny detaljplan för fastigheten. Kommunstyrelsen i Lekeberg beslutade 
dock 2016-10-18 att tidigare beslut om att upprätta en ny detaljplan ska upphävas. 
Samtidigt togs beslutet att det istället ska upprättas en ändring av detaljplanen för 
fastighet Sälven 1:35.  

Underrättelsebrev 

Granskningstiden pågår: 20 mars – 10 april 2017 

Planförslaget finns att tillgå på:
Kommunhuset, receptionen, Bangatan 7 Fjugesta
Kommunens hemsida: www.lekeberg.se
Sydnärkes Byggförvaltnings hemsida: www.sydnarkebygg.se

Denna ändring av detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Vid samrådet skickades ett godkännandeformulär ut till berörda fastighetsägare. 
Alla berörda godkände inte planförslaget vilket innebär att planen fortsatt följer 
ett standardförfarande. I ett standardförfarande ingår, utöver samrådet, tillfälle för 
granskning innan detaljplaneförslaget kan antas. Den som inte har lämnat skriftliga 
synpunkter under samrådet eller granskningen kan förlora rätten att senare överklaga ett 
beslut om att anta detaljplanen.

Eventuella frågor ställs till ansvarig handläggare:

Jonas Kinell     
Planarkitekt     
0583-820 80     
jonas.kinell@sydnarkebygg.se  
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TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

   Utgående planbestämmelser

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

   B  Bostäder

UTNYTTJANDEGRAD

 e1 30  Största byggnadsarea i procent av fastighets-  
   area. Om fastighetsbildning inte genomförs i   
   enlighet med detaljplanens avgränsning    
   beräknas byggnadsarea i procent av kvarters-  
   markens area för bostadsändamål

   
 
 e2 24  Största antal lägenheter  

   
 
 d1   Minsta fastighetsstorlek är 1000 m2

   
BYGGNADSTEKNIK

 b1   Byggnad skall uppföras i radonsäkert utförande 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

 •  Genomförandetiden för ändringen är fem (5)   
   år från den dag ändringen vinner laga kraft

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV 

SÄLVEN 1:35, 
LANNA GOLF RESORT

LEKEBERGS KOMMUN, ÖREBRO LÄN

GRANSKNINGSHANDLING

UPPRÄTTAD FEBRUARI 2017

JONAS KINELL  OVE SAHL

PLANARKITEKT  FÖRVALTNINGSCHEF

e2 24  

d1 

b1 

B
e1 30  

5.8
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Detaljplan beteckning

Aktivitet Datum  Ansvar Klart

Inlämning AU/PLU

AU/PLU

KS

Tidsperiod samråd

Samrådsutskick och annons    
(i vissa fall )
Överlämning av 
samrådsyttrande

Inlämning AU/PLU

AU/PLU

KS

Tidsperiod granskning

Granskningsutskick och annons

Överlämning av 
granskningsyttrande

Inlämning AU/PLU

AU/PLU

KS

Underrättelse*

KF**

Besvärshänvisning***

Laga kraft (3v efter justering)

Annons

Ansvarig handläggare Kommunsekreterare

Tidplan Detaljplaneprocess

Diarienummer

Version 2012-01-16

Handläggare Sydnärkes byggförvaltning Kommunsekreterare

Sa
m

rå
d

G
ra

ns
kn

in
g

La
ga

 k
ra

ft
A

nt
ag

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

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

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

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

Bilaga
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Protokoll 2017-03-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-14:40 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Peter Brändholm (Ställföreträdande kommundirektör)
Mats Turesson (Teknisk chef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §34

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

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

Page 1 of 3Page 88 of 182



Protokoll 2017-03-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-03-06

Datum för överklagan 2017-03-09 till och med 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-03-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§34 - Ändring av detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna Golf 
Resort (KS 15-790)
Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren för Sälven 1:35 har hemställt om kommunens medverkan till upprättande av 
detaljplan på fastigheten Sälven 1:35 i Lekebergs kommun. Gällande detaljplan i området utformades 
specifikt för att anpassas till bostäder för golfintresserade då golfbanan tidigare låg precis i anslutning 
till Sälven 1:35. Nu har det uppstått nya förhållanden i området och gällande detaljplan önskas 
ändras. Efter beslut i kommunstyrelsen (2016-02-16) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget att 
upprätta en ny detaljplan för fastigheten. Kommunstyrelsen i Lekeberg beslutade dock 2016-10-18 
att tidigare beslut om att upprätta en ny detaljplan ska upphävas. Samtidigt togs beslutet att det 
istället ska upprättas en ändring av detaljplanen för fastighet Sälven 1:35.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. godkänner förslag till detaljplaneändring för fastighet Sälven 1:35 i Lekebergs kommun

2. godkänner att förslag till ändring av detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna Golf Resort skickas ut 
på granskning enligt 5 kap 23 § Plan- och bygglagen.

3. beslutar att detaljplaneändringen bekostas av fastighetsägaren.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Granskningshandling - Planbeskrivning gällande ändring av detaljplan för del av sälven 1:35 - 

(41963)
 Samrådsredogörelse - (41962)
 Underrättelsebrev - (41961)
 Plankarta - (41970)
 Tidplan - detaljplaneprocess - (41960)
 Fastighetsförteckning - (41959)
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Lönekartläggning 2016

§55

KS 17-21
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Tjänsteskrivelse 2017-02-21 1 (2)

Dnr: KS 17-21

Tjänsteskrivelse - Lönekartläggning 2016
   

Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av gällande diskrimineringslagstiftning har personalavdelningen 
genomfört en lönekartläggning med syfte att analysera löneskillnader mellan kvinnor 
och män. En sammansatt arbetsgrupp med representanter från förvaltningarna samt 
konsult har arbetat med lönekartläggningsprocessen och kommunens ledningsgrupp 
och de fackliga organisationerna har fått information löpande i processen. Efter 
genomförd lönekartläggning konstateras att det inte föreligger behov av att upprätta 
en åtgärdsplan.

1 Bakgrund
Mot bakgrund av gällande diskrimineringslagstiftning har personalavdelningen 
genomfört en lönekartläggning med syfte att analysera löneskillnader mellan kvinnor 
och män. En sammansatt arbetsgrupp med representanter från förvaltningarna samt 
konsult har arbetat med lönekartläggningsprocessen och kommunens ledningsgrupp 
och de fackliga organisationerna har fått information löpande i processen.

2 Analys
I analysen har det konstaterats att det inte föreligger osakliga skillnader i lön mellan 
könen och att löneläget därför inte behöver justeras. I två av grupperna; 
arbetsterapeuter och bibliotekarier, föreligger dock en snäv lönespridning som ska 
analyseras i kommande lönekartläggning. I övrigt kan alla löneskillnader förklaras 
med sakliga och könsneutrala argument. 

Lönekartläggningen genomförs med ett jämställdhetsperspektiv och syftar till att 
kartlägga, analysera och eliminera könsrelaterade löneskillnader.

3 Slutsats
Kartläggning och analys av 2016-års löner visar att inga löneskillnader mellan könen 
föreligger som inte går att förklara med könsneutrala argument, varför heller inga 
åtgärder behöver vidtas.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av Lönekartläggning 2016. 

LEKEBERGS KOMMUN
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Sammanfattning
Lekeberg kommun genomför sedan flera år tillbaka lönekartläggningar varje år. Formkravet 
för hur en kartläggning ska genomföras och vad som ska redovisas i samband med en 
lönekartläggning återfinns i Diskrimineringslagen (2008:567) kap 3, i dess förarbeten 
samt i Diskrimineringsombudsmannens instruktioner och praxis.

Kartläggningen fokuserar på att granska Lekeberg kommuns lokala individuella och 
differentierade lönesättning baserade på kommunens lönebestämmelser. Följer 
lönerna för båda könen verkligen de könsneutrala bestämmelser som finns?   Om 
avvikelser identifieras skall de justeras omedelbart efter genomförda lönekartläggning 
eller senast tre år efter att avvikelsen upptäckts. Kommunens arbete med 
lönekartläggningen har varit indelade i följande fyra steg. 

 Granskning av lönepolitiken: Granskning av skrivningar och kommunens 
tillämpning av avtal, policys och praxis som reglerar lönesättning och andra 
anställningsvillkor som gäller i kommunen.

 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter: Kartläggning av 
medarbetarnas arbetsuppgifter för att få fram vilka medarbetare som utför 
arbeten som är att betrakta som lika respektive vilkas arbetsuppgifter som är 
att betrakta som likvärdiga och således ska jämföras lönemässigt i analysen.

 Analys av löneskillnader: Analys av löneskillnader mellan kvinnor och män som 
utför arbetsuppgifter som är att betrakta som lika samt mellan 
kvinnodominerade grupper av medarbetare och grupper av medarbetare som 
inte är eller brukar vara kvinnodominerade som är betraktade som likvärdiga.

 Upprättande av handlingsplan: Upprättande av handlingsplan för jämställda 
löner där resultatet av lönekartläggningen och analysen redovisas. I 
handlingsplanen redovisas vidare de åtgärder som behöver vidtas för att 
korrigera eventuella osakliga löneskillnader.

Syfte med lönekartläggning
 Arbetsgivaren får ett strukturerat underlag avseende framtida 

lönebildning och hantering av ev. osakliga löneskillnader
 Lönesättande chef får struktur och överblick som underlättar att 

analysera och åtgärda ej önskvärda lönestrukturer
 Kartläggningens resultat blir en naturlig del av övriga processer 

t.ex. i samband med rekrytering och kompetensutveckling.

2016 års kartläggning visar att löneskillnaderna resultaterat i en skillnad i medellön på 
12 %. Kartläggningen har identifierat några kvinnodominerade yrkesgrupper där 
löneskillnaden mellan den icke kvinnodominerade gruppen och den 
kvinnodominerade gruppen, inte uteslutande gått att förklara med könsneutrala 
sakliga argument. Dessa grupper är arbetsterapeuter, datatekniker KUB, bibliotekarie, 
förskolechef, teknikchef, kostchef och handledare daglig verksamhet. Yrkesgrupperna 
utreds med en djupare analys av nuvarande löneläge och kommer att bevakas under 
kommande löneöversyn samt till nästa lönekartläggning.

Vidare har årets kartläggning identifierat områden i det lönepolitiska arbetet som 
behöver utvecklas för att säkerställa en kvalitetssäker process för lönesättning:
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 Lönesamtalen och dialogen om lön som sker mellan medarbetare och 
chef behöver kontinuerligt utvecklas.

 Verksamheterna behöver säkerställa att lönekriterier som är väl kända, 
samt bli bättre kopplade till verksamhetens mål.

 Behov att utveckla dialogen om lönebildning och lönesättning med de 
fackliga organisationerna, politiker, chefer och medarbetare. Det 
systematiska lönebildningsarbetet ska tydliggöras för alla parter.

Arbetsgivarens ansvar
Uppdraget att se till att en lönekartläggning genomförs ligger hos arbetsgivaren. Dock 
finns det krav på öppenhet och samverkan med de fackliga organisationerna vilken 
arbetsgivaren har kollektivavtal med. Lönekartläggningen har genomförts under vinter 
2016 med aktuella löner. När lönekartläggningen färdigställts informeras samtliga 
fackliga organisationer om resultatet och samtidigt ges då möjlighet att ställa frågor 
och lämna eventuella synpunkter.

Tillsammans med arbetsgruppen har befattningsgrupper diskuterats och grupperats 
utifrån aktuella statistikkoder samt utifrån den kartläggningen som genomfördes 
föregående period. 

Under arbetets gång har dialoger kontinuerligt förts om hur befattningsgrupper bör 
sättas samman respektive delas för att uppnå mål och syfte. Arbetsgruppens roll har 
främst varit att bidra till insikt och kunskap om befattningarnas komplexitet och 
svårighetsgrad. Dialogerna har ökat på förståelsen om olika befattningar inom 
kommunen vilket leder till en större acceptans för individuell och differentierad 
lönesättning och förhoppningsvis ett större helhetstänk inom hela kommunen. 

Arbetsgrupp
Kommunens centrala personalavdelning har tillsatt en arbetsgrupp för att arbeta med 
lönekartläggningen. Gruppen har haft som uppdrag att genomföra en kartläggning 
som uppfyller kraven i diskrimineringslagen. I samband med kartläggningen har 
föregående arbetsvärdering reviderats. I arbetsgruppen deltog Linda Calson 
personalspecialist, Agneta Birgersson, rektor, Henrik Westerling, enhetschef SÄBO 
samt Daniel Pärlesköld, konsult Sysarb.

Samverkan med de fackliga har gjorts genom centrala samverkansmöten som 
personalchefen tagit ansvar för. Lönekartläggningen har genomförts i IT – stödet MIA 
– Marknad, Individ och Arbete, levererat av Sysarb Group AB, vilka även har bistått 
med konsultstöd i processen.

Granskning av lönepolitiken
Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivarens bestämmelser och praxis som styr och 
påverkar lönesättningen analyseras utifrån ett könsperspektiv. Är lönepolitiken 
könsneutral? Lönesätts kvinnor och män på samma grund? Vidare ska kommunen 
aktivt arbeta för att motverka osakliga skillnader i löneläget beroende på bl. a. kön, 
inom eller mellan yrkesgrupper. Nedan följer analys av kommunens bestämmelser för 
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lönesättning utifrån lönepolicyn samt de av centrala parter kollektivavtalade 
löneavtalen.

Är arbetsgivarens lönepolitik könsneutral?
Enligt första paragrafen i löneavtalet till huvudöverenskommelsen (HÖK) står det att 
”Lönebildningen och lönesättningen ska bidra till att arbetsgivaren når målen för 
verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, 
produktivitet och kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och differentierad och 
avspegla uppnådda mål och resultat. Även förutsättningarna för att rekrytera och 
behålla personal påverkar löne- och anställningsvillkoren.”

Lekebergs kommuns lönepolitik finns uttalad i en lönepolicy som är antagen av 
kommunfullmäktige. Där finns bland annat uttalat att lönen ska vara individuell och 
differentierad och att skillnader i lön enbart ska bero på skillnader i utbildning, 
arbetsuppgifter, prestation och uppnådda resultat. Lönesättning skall utöver det vara 
sådan att kommunen kan hävda sig på arbetsmarknaden och i konkurrens med andra 
arbetsgivare. Nivån på lönerna skall ge arbetsgivaren förutsättningar att kunna 
rekrytera och behålla goda medarbetare.

Vidare ska kommunen aktivt arbeta för att motverka osakliga skillnader i löneläget 
beroende på bl. a. kön, inom eller mellan yrkesgrupper. Om skillnader skulle uppstå 
som kan härröras till kön, skall en handlingsplan upprättas och skillnaderna korrigeras. 

Lönepolitiken bedöms som könsneutral.

Lönepolitik och lönesättning har sin grund i verksamhetens kollektivavtal och som inte 
skiljer sig så mycket åt från andra liknande verksamheter. Vi har en historia där en 
starkt central styrd lönebildning med tecknande av centrala avtal fortfarande sätter 
sin prägel på våra lönestrukturer och därigenom synen på individuell och 
differentierad lönesättning.  

Utmaningen idag är att lokal lönebildning som existerat sedan mitten på 90-talet 
förutsätter att faktorer som prestation och bidrag till verksamhetens utveckling och 
varumärke i högre grad återspeglas i den individuella lönesättningen. Detta förutsätter 
attityd och kulturförändring, kunskap och insikt hos alla lönesättande chefer samt 
tydliga och förankrade processer, mandat och lönekriterier.

Lekeberg kommun har vissa svårigheter att anställa medarbetare med efterfrågad 
kompetens, vilket då leder till att ingångslönerna inom vissa befattningsgrupper blir 
relativt höga i relation till medarbetare som arbetat flera år inom en och samma 
verksamhet.

Slutligen konstateras att dialogen om lönebildningsprocessen och lönesättning 
kontinuerligt bör utvecklas med de fackliga organisationerna, politiker, chefer och 
medarbetare. Det finns ett behov att göra processen mer transparent i hela 
organisationen för att än mer öka förståelsen för och tilliten till det systematiska 
lönebildningsarbetet.
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Handlingsplan
I 2016 års lönekartläggning har inga osakliga löneskillnader pga. kön identifierats. 
Skillnader mellan vissa kvinnodominerade yrkesgrupper och vissa icke 
kvinnodominerade yrkesgrupper som inte uteslutande går att förklara med 
könsneutrala argument kommer att bevakas i nästkommande löneöversyn och 
lönekartläggning, men kräver inga åtgärder för närvarande. 

Personalavdelningen ska fortsätta arbeta för en utveckling av processer runt 
lönebildningen och öka kunskapen kring lönekartläggningen i ett helhetsperspektiv. 
Vidare ska man även fortsättningsvis utveckla rutiner och riktlinjer som vägledning till 
lönesättande chefer.

Uppföljning av föregående handlingsplan
Enligt lönekartläggningen 2015 och dess handlingsplan gjordes justeringar i 
löneöversynen 2016 för de grupper som identifierats för åtgärder. Nyanställningar 
under 2016 har även de bidragit till en positiv lönebild.

Lönejusteringar enl. handlingsplan 2015  Totalt Kvinnor Män Utvärdering

Antal anställda som berördes av      

lönejusteringar lika arbete  1 1  Fullföljt

Kostnad för justeringar per månad      

lika arbete  4 000 kr   Fullföljt

   

Antal anställda som berördes av      

lönejusteringar likvärdigt arbete  15 11 4 Fullföljt

Kostnad per månad för lönejusteringar      

likvärdigt arbete  6 200 kr   Fullföljt

Tabellen redovisar justeringar enligt handlingsplanen 2015 för lika arbete (en handläggare) 
samt likvärdigt arbete (en distriktssköterska och 15 fritidspedagoger). Samtliga åtgärder har 
fullföljts.

Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter
Lekeberg kommun har en differentierad lönesättning och det innebär således att olika 
arbetsuppgifter lönesätts i förhållande till varandra. Lönesättningen differentieras 
beroende på vilka arbetsuppgifter som utförs. Medarbetare med svåra arbetsuppgifter 
bör ha en högre lön än medarbetare med lättare arbetsuppgifter. Om så inte är fallet 
ska en saklig förklaring finnas till varför det skiljer i lön. Det finns ju mer som påverkar 
lönen än endast arbetsuppgiftens svårighetsgrad ex. medarbetarens prestation och 
marknaden. I kriteriet svårighetsgrad har det också tagits hänsyn till om rollen innebär 
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att man är ensam om sina arbetsuppgifter och ansvaret för dessa i kommunen, vilket 
fallet ofta är i en liten kommun som Lekeberg.

Lika arbete
För att kunna urskilja vilken del av lönen som är individuell (prestation) och vilken som 
är differentierad (beror på arbetsuppgifter) börjar lönekartläggningsarbetet med att 
gruppera samman de medarbetare som anses utföra lika arbetsuppgifter. Genom 
denna åtgärd förklarar inte arbetsuppgiften varför det skiljer i lön mellan olika 
medarbetare inom en och samma gruppering eftersom deras arbetsuppgifter är lika. 
Eventuella löneskillnader måste således ha sin grund i andra faktorer.

Lekeberg kommuns månadsavlönade medarbetare (549 personer) har i kartläggningen 
grupperats i 74 olika grupperingar av medarbetare som anses utföra lika arbete. Dessa 
grupperingar har bedömts utföra tillräckligt lika arbete för att kunna grupperas 
tillsammans och där man samtidigt tagit hänsyn till den lokala 
kompetensförsörjningsstrukturen av befattningar.

Likvärdigt arbete
När dessa grupperingar finns vid handen kvarstår faktum att det finns löneskillnader 
mellan dessa grupper. Det skiljer drygt 38 800 kronor i medellön mellan den grupp som 
tjänar mest och den som tjänar minst. Denna löneskillnad beror inte på individuell 
lönesättning utan förklaringen pekar snarare på en differentierad lönesättning där den 
grupp (det arbete) med högst lön har större krav på sina arbetsuppgifter än den grupp 
med lägst lön. 

Nästa steg i lönekartläggningen brukar således vara att genomföra en systematisk 
bedömning av de olika arbetsuppgifterna för att bestämma de olika gruppernas 
förhållande till varandra. Vilka arbetsuppgifter ställer större krav och vilka ställer lägre 
krav på medarbetarna?

Resultatet av arbetsvärderingen har skapat en lista där grupperingarna rangordnats 
utifrån de krav arbetsuppgiften ställer; från den lägsta till den högsta. På detta sätt kan 
en analys av löneskillnader genomföras mellan grupperingar som bedömts likvärdiga. 
Mellan likvärdiga grupper beror inte löneskillnader på arbetet, dvs att den grupp som 
tjänar mer har svårare arbetsuppgifter än den grupp som tjänar minst, eftersom 
arbetsuppgifterna bedömts som likvärdiga.

Arbetsvärdering
Arbetsvärderingssystemet som används i kommunens lönekartläggning utgår från en 
modell som heter HAC, vilken utvecklades av Arbetslivsinstitutet och reviderades år 
2000. Det är en grundmodell för arbetsvärdering som sedan har anpassats för både 
offentlig och privat sektor. 

Arbetsvärderingen mäter de krav som arbetsuppgifterna ställer på medarbetaren 
som ska utföra dessa. Diskrimineringslagen fastställer att bedömningen för att 
fastställa vilka arbeten som är likvärdiga ska ske utifrån fyra olika perspektiv. Det 
handlar om vilka krav arbete ställer på kunskaper och färdigheter, ansvarstagande, 
arbetsförhållanden samt arbetsmiljö. I systemet som används har dessa områden 
delats upp ytterligare för att en bedömning ska kunna genomföras. 
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Följande faktorer för bedömning av arbetskrav används:

- Teoretiska färdigheter; mäts genom utbildningskrav
- Praktiska färdigheter; mäts genom erfarenhet
- Sociala färdigheter; mäts genom komplexitet i sociala interaktioner
- Intellektuella färdigheter; mäts genom problemlösnings-, analytisk, 

utredningsförmåga
- Ansvar för personal; mäts genom grad av personal- & arbetsmiljöansvar
- Ansvar för verksamhet; mäts genom grad av påverkan på organisationen
- Ansvar för människor; mäts genom grad av personligt ansvar för andra 

människor.
- Ansvar för resurser; mäts genom ekonomiska konsekvenser
- Psykiska förhållanden; mäts genom grad av påfrestning och risker för skada
- Fysiska förhållanden; mäts genom grad av påfrestning och risker för skada 

Viktning
För att kunna genomföra arbetsvärderingen måste ovanstående faktorer viktas i 
relation till varandra. Deras inbördes styrkeförhållande ska fastställas för att beskriva 
vilken faktor som påverkar resultatet av värderingen mest. Viktning av faktorerna 
följer standarden inom branschen och ser ut så här:

- Teoretiska färdigheter; 20 %
- Erfarenhet; 5 % 
- Sociala färdigheter; 10 %
- Intellektuella färdigheter; 15 %
- Ansvar för personal; 12 %
- Ansvar för verksamhet; 12 %
- Ansvar för människor; 8 %
- Ansvar för resurser; 8 %
- Psykiska förhållanden; 8 %
- Fysiska förhållanden; 2 %

Analys av löneskillnader
När såväl indelningen av medarbetare i grupper om lika arbete och värderingen av 
dessa grupper är genomförd finns det ett underlag som kan analyseras. Analysens 
utgångspunkt är att utreda om det finns skillnader i lön mellan kvinnor och män som 
inte går att förklara med könsneutrala faktorer.

Analys av gruppens sammansättning och lönenivåer
Om man delar kommunens samtliga kvinnors medellön med männens medellön får 
man fram en faktor på 88 %. Frågan man behöver ställa är om denna löneskillnad är 
könsrelaterad eller om det finns andra sakliga förklaringar till varför det skiljer i lön 
mellan kvinnor och män. Vid en första genomgång av lönenivåer, lönespridning och 
lönestrukturer inom och mellan olika grupper av medarbetare visar materialet på att 

Kunskap &
färdigheter

Ansvar

Arbetsförhållanden
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det inte är så stora löneavvikelser mellan kvinnor och män som har lika eller likvärdiga 
arbeten i kommunen. Reflektionen vi gör är att vissa av de kvinnodominerade 
befattningarna har snävare lönespridning jämfört med grupper av befattningar som är 
icke kvinnodominerade.

Sammanfattande statistik från årets kartläggning

Nedan presenteras nyckeltal från lönekartläggningen och analysen. För fullständig 
dokumentation av samtliga i lönekartläggningen ingående lönedata se bilaga 1.

Antal (st) Andel (%)

Antal medarbetare 549
 Varav kvinnor 474 86,3
 Varav män   75 13,7

      Kvinnors medellön i procent av männens medellön 87,9
Lika arbete

Antal grupper om lika arbete 74
Könsblandade grupper med både kvinnor och män 21 28,4
Grupper där män tjänar mer än kvinnor 10 13,5
Grupper där kvinnor tjänar mer än män 11 14,9
Antal analyser av löneskillnader 21
Antal analyser med förslag till handlingsplan 0

Likvärdigt arbete
Antal kvinnodominerade arbeten (kv > 60%) 52 70,3
Antal medarbetare i kvinnodominerade arbeten 474  86,4
Antal icke kvinnodominerade arbeten 10 21,3
Antal analyser av löneskillnader 156
Antal analyser med förslag till åtgärd 2

Som stöd i analysen har olika nyckeltal för lönespridning och plotterdiagram använts 
som tydliggör skillnaden i lönesättning mellan medarbetarna. De diagram som finns 
att tillgå presenterar lönesättningen utifrån kön/lön/ålder respektive 
kön/lön/anställningstid. Dessa nyckeltal och diagram skapar bilder av nuläget som 
sedan analyseras djupare utifrån frågan ”varför är det skillnad i lönesättning mellan 
kvinnor och män?”

Exempel på diagram och redovisning av nyckeltal som använts i analysen:
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Sammanfattande analys mellan individer- Lika arbete
De grupper där det endast finns det ena könet lämnas utanför denna granskning, vilket 
är 58. Detta innebär att granskningen har begränsats till 21 grupper.

De löneskillnader som finns mellan kvinnor och män som anses utföra lika arbete 
förklaras i många fall med hänvisning till kriterierna för individuell lönesättning. 
Medarbetare med lång och bred erfarenhet har ofta byggt upp hög kompetens vilket 
värderas lönemässigt. Dessutom har löneskillnaderna vid något tillfälle förklarats med 
att en av medarbetarna i gruppen har ett visst utökat ansvar, som till exempel 
samordnare. Det finns även grupper med vissa skillnader i uppdragets art som 
påverkar lönesättningen.

I några grupper används marknadsfaktorer som löneförklaringar. I dessa fall handlar 
marknadsfaktorn oftast om olika marknadslönenivåer att ta hänsyn till, konkurrens 
med offentlig och privata sektor, situationer då svårigheter att rekrytera och få tag i 
rätt person påverkar löneläget för enskilda individer i en grupp. Lönesättningen sker i 
organisationen men lönesättningen påverkas av omvärldsfaktorer som tillgång och 
efterfrågan.

Samtliga löneskillnader har förklarats med sakliga argument.

Sammanfattande analys mellan yrkesgrupper – Likvärdiga 
arbeten
Resultatet av arbetsvärderingen visar att de kvinnodominerade grupperna fördelar sig 
jämnt i rangordningen av arbetsuppgifternas svårighetsgrad, allt från yrkesgrupper 
med lägre krav till yrkesgrupper med mycket höga krav. Vid en första analys kan man 
dra slutsatsen att löneskillnader förklaras av systemet för individuell och differentierad 
lönesättning som tillämpas av arbetsgivaren. En grundligare analys utifrån 
diskrimineringslagens krav har dock också genomförts.

I denna del av analysen stavas den vanligaste förklaringen till löneskillnader 
m-a-r-k-n-a-d. 

Vi har analyserat lönerna och kan konstatera att för 10 av de 19 icke kvinnodominerade 
yrkesgrupperna som det är konstaterat en löneskillnad, förklaras dessa lönenivåer av 
marknaden (se bilaga 5).

Analysen i denna del av lönekartläggningen utgår från kraven i lagen och dess 
förarbeten om att det är löneskillnaderna mellan likvärdiga kvinnodominerade 
grupper och icke kvinnodominerade grupper som ska jämföras och förklaras. De fall 
där en kvinnodominerad grupp tjänar mindre än en icke kvinnodominerad yrkesgrupp 
måste detta således förklaras med könsneutrala argument. Enligt Prop. 
1999/2000:143 sid. 76 ska också grupper ”med lägre krav i arbetet men som trots detta 
har högre lönenivå tas med i jämförelsen och analysen” i jämförelse med 
kvinnodominerade grupper. 

Analysen utgår endast från de fall där kvinnodominerade gruppers lönenivå är lägre än 
icke kvinnodominerade gruppers lönenivå. Denna del av analysen handlar således om 
att klargöra om dessa löneskillnader är könsrelaterad och kräver en åtgärd eller om 
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arbetsgivaren har sakliga förklaringar som motiverar de icke kvinnodominerade 
gruppernas högre löneläge.

Bilaga 4 presenterar de löneskillnader som finns mellan likvärdiga kvinnodominerade 
och icke kvinnodominerade arbeten. I vissa fall har arbetsgivaren valt att analysera 
lönenivån för ett icke kvinnodominerat arbete för att undersöka om det finns en 
könsneutralförklaring till varför denna grupp tjänar mer än fler andra 
kvinnodominerade arbeten.

Samtliga löneskillnader har förklarats med sakliga argument, förutom två 
yrkesgrupper; arbetsterapeuter samt bibliotekarier, där vi ser att det finns en snäv 
lönespridning. Dessa två kvinnodominerade grupper tas med i handlingsplanen för 
aktiva åtgärder. 

Kommentarer till analysen av löneskillnader

Marknadsfaktorer som påverkar lönenivåer
I analysen av löneskillnader kan arbetsgivaren konstatera att arbeten som har att göra 
med bygg- och fastighetsbranschen påverkas markant av lönerna på den externa 
arbetsmarknaden hos privata entreprenörer och byggnadsföretag. Den expansiva 
byggsektor som finns i regionen gör att lönerna trissas upp för dessa medarbetare för 
att arbetsgivaren ska kunna behålla och rekrytera kompetent personal. För 
chefsgrupperna gäller också svårigheten att få personer som vill bli chef med tanke på 
det gynnsamma löneläge som gäller på arbetsmarknaden.

Kommunens geografiska läge utgör en svårighet att rekrytera kvalificerad personal. 
Kommunen upplevs vara en ”plantskola” för nyutbildade som efter en tid är svåra att 
behålla, vilket påverkar lönesättningen. Löneskillnaderna mellan dessa grupper och 
dess likvärdiga kvinnodominerade grupper bedöms därför som sakliga och anses inte 
bero på kön.

Individuell lönesättning i grupper med få medarbetare
Den individuella delen av lönesättningen får större påverkan på medellönen i grupper 
med få medarbetare i. Detta beror på att det rent matematiskt räcker med en 
högavlönad medarbetare i gruppen för att höja hela gruppens medellön. 

Vidare påverkas också den individuella delen av lönen av hur sårbart det är för 
organisationen om en medarbetare är borta. Finns det inte lika många med en viss 
kompetens ger detta ofta högre individuell lönesättning. Dessutom är ofta individerna 
handplockade till sina uppdrag och detta medverkar till att höja den individuella 
värderingen. Outbildad personal ger en lägre lön.

Löneskillnaderna mellan dessa grupper och dess likvärdiga kvinnodominerade grupper 
bedöms därför som sakliga och anses inte bero på kön.
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Inriktning för lönebildning 2017

Förslag till åtgärder för jämställda löner för Lekeberg kommun

 Analysera marknadssituationen. Koppla ingångslöner till 
marknadssituationen. 

 Fortsätta arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare
 Se över kraven i allmänhet för befattningarna till nästa 

lönekartläggning/arbetsvärdering. 
 Den snäva lönespridningen för arbetsterapeuter och bibliotekarier ska 

analyseras och bevakas.
 Säkerställa en jämställd lönestruktur för chefstillägg.
 Genomgång av befattningstitlarna. Upprätta riktlinjer för rutiner vid ändring 

av befattningstitel.
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Resultat värdering lönekartläggning 2016

Värderingsbox:  1 (4) Poäng
Assistent 1 100
Djurskötare 100
Lokalvårdare 102
Vaktmästare 102

Värderingsbox:  2 (2)
Hemservicepersonal 112
Måltidsbiträde 112

Värderingsbox:  3 (2)
Assistent 2 120
Dagbarnvårdare 128

Värderingsbox:  4 (4)
Anläggningsarbetare 132
Datatekniker KUB 140
Personlig assistent 138
Vårdbiträde 138

Värderingsbox:  5 (3)
Barnskötare 148
Kock 148
VA/gatutekniker 152

Värderingsbox:  6 (5)
Boendestödjare 158
Handledare AMI 167
Handledare daglig vht 158
IT-tekniker 161
Undersköterska 158

Värderingsbox:  7 (2)
Fritidsledare 170
Kock Teamledare 177

Värderingsbox:  8 (3)
Bibliotekarie 192
Handläggare Administrativ 187
IT Teamledare 182

Värderingsbox:  9 (2)
Kultur/Fritidssekreterare 197
Resurspedagog 196

Värderingsbox:  10 (4)
Anhörigrådgivare 216
Folkhälsopedagog 212
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Kommunikatör 212
Verksamhetscontroller 210

Värderingsbox:  11 (5)
Ekonom 232
Fritidspedagog 233
Handläggare Rehab 222
SYV 223
Utredningssekreterare 224

Värderingsbox:  12 (4)
Arbetsterapeut 246
Folkhälsostrateg 239
Förskollärare 243
Integrationssamordnare 243

Värderingsbox:  13 (7)
Ingenjör 253
Kurator 249
Lärare 1-7 259
Lärare 4-9 259
Lärare Gymnasiet 259
Lärare SFI 251
Skolsköterska 251

Värderingsbox:  14 (4)
Biståndshandläggare 264
IT Strategi 265
Lärare Praktiska/estetiska ämnen 261
Speciallärare 264

Värderingsbox:  15 (3)
MAS 275
Personalsekreterare 280
Socialsekreterare 280

Värderingsbox:  16 (4)
Chef kost 289
Chef Lokalvård 289
Chef Serviceenhet 289
Sjuksköterska 297

Värderingsbox:  17 (3)
Chef Kultur- och fritid 301
Distriktssköterska 302
Specialpedagog 301

Värderingsbox:  18 (1)
Socialsekreterare förste 319
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Värderingsbox:  19 (1)
Chef Teknik - och service 337

Värderingsbox:  20 (5)
Chef Administration 339
Chef AMI 339
Chef Förskola 344
Chef Näringsliv/utveckling 347
Chef Rektor biträdande 341

Värderingsbox:  21 (1)
Chef Ekonomi 360

Värderingsbox:  22 (1)
Chef Personal 374

Värderingsbox:  23 (3)
Chef IFO 379
Chef Rektor 381
Chef ÄO/LSS/socpsyk 383

Värderingsbox:  24 (1)
Chef Förvaltning 482

74 av 74 poster
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Faktor Faktorvikt (%) Faktornivåer
01 Teoretiska kunskapskrav 20 5
Beskrivning
Sammanfattning: 
Faktorn bedömer de teoretiska färdigheter som krävs för att utföra ett arbete. Teoretisk färdighet mäts genom
längden/omfattningen på den adekvata teoretiska utbildningen som krävs för en viss befattning. 

Nyckelord: 
Teoretiska utbildningskrav, legitimation, behörighet, adekvat, kunskapskrav

Hjälptext vid värdering
Nivå 1: Grundskola / ej adekvat gymnasieutbildning

Nivå 2: Relevant / adekvat gymnasieutbildning

Nivå 3: Eftergymnasial utbildning t.ex. YH och/eller enstaka kurser på högskola/universitet

Nivå 4: Högskoleexamen (3 år/ 180 p) 

Nivå 5: Högskoleexamen (4 år/ 240 p eller mer ) 

Nivå 6: Godkänd påbyggnadsutbildning efter slutförd examen (5 år eller mer) 

1/10
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Faktor Faktorvikt (%) Faktornivåer
02 Arbetsrelaterad erfarenhet 5 5
Beskrivning
Faktorn bedömer de krav på arbetsrelaterad, relevant erfarenhet som krävs för att kunna utföra uppdraget
självgående och med tillfredsställande kvalité. Alla nyanställda omfattas av introduktion och viss handledning
vilket alltid måste beaktas i bedömningen.

Nyckelord: Relevant praktisk erfarenhet, förståelse och kunskap om uppdraget, kvalité och självständighet
Hjälptext vid värdering
Nivå 1: Begränsad arbetslivserfarenhet krävs, för att utföra arbetet självgående efter genomgången introduktion. (
12 mån)

Nivå 2: Arbetslivserfarenhet krävs från liknande uppdrag. (13 år)

Nivå 3: Relevant arbetslivserfarenhet krävs under sammanlagt 3 – 5 år och som gärna erhållits från liknande
uppdrag. 

Nivå 4: Ställer krav på både bred, lång och mångsidig erfarenhet. Antal år som riktmärke ca 5 år eller mer. 

Nivå 5: Krav på många års relevant arbetslivserfarenhet, ca 8 år eller mer. Kravet gäller såväl bredd och djup 

2/10
Page 111 of 182



Faktor Faktorvikt (%) Faktornivåer
03 Sociala färdigheter/förmågor 10 5
Beskrivning
Sammanfattning: 
Faktorn bedömer de krav/förväntningar som finns på sociala färdigheter i en befattning. Här avses
kommunikation och samverkan, förmåga att överföra och motta information, förväntad servicegrad, visad
kulturförståelse samt förmåga att skapa/ vidmakthålla kontakter av vikt. 

Nyckelord: 
Empati och inlevelseförmåga, intensitet och mångfald, servicegrad och förväntad återkoppling, interna/externa
kontakter, ”det svåra samtalet”, inbyggda intressemotsättningar.
Hjälptext vid värdering
Nivå 1: Kontakter, service, kommunikation och samverkan sker både internt och externt men huvudsakligen
inom egen eller närliggande enheter. Uppdraget rör då mestadels gemensamma arbetsuppgifter och dess
hantering.

Nivå 2: Uppdraget ställer krav på färdigheter i kommunikation och samverkan både internt och externt.
Uppdraget kräver empatisk förmåga, kontinuerliga dialoger och kontakter t.ex. att coacha, vägleda och
supportera, ge råd och/eller förmedla information.

Nivå 3: Uppdraget ställer krav på att kommunicera med individer/ grupper utifrån ett mångfaldsperspektiv samt
inbyggda intressemotsättningar. Uppdraget kräver att kunna informera, motivera och agera utifrån ett konsultativt
arbetssätt. Dessutom att kunna påverka andra t.ex. inför att välja olika handlingsalternativ. 

Nivå 4: Ett uppdrag som ställer krav på att kunna hantera olika intressekonflikter, förhandlingssituationer och
”svåra samtal”. Höga krav finns på att kunna informera och kommunicera på ett tydligt och lätt förståeligt sätt
med olika intressegrupper. Krav på att bibehålla/utveckla kort och långsiktiga kontaktnät/relationer i uppdraget.

Nivå 5: Uppdraget kräver samverkan och förhandling samt förmåga att hitta möjliga lösningar beroende på olika
intressekonflikter av skiftande komplexitet. Resultatet medför ofta att långsiktiga konsekvenser blir kännbara i
organisationen. 

3/10
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Faktor Faktorvikt (%) Faktornivåer
04 Intellektuella färdigheter 15 5
Beskrivning
Sammanfattning: 
Faktorn bedömer krav som uppdraget ställer på graden av intellektuella färdigheter. Här avser krav på att
självständigt identifiera behov samt komma med alternativa förslag till lösningar på uppkomna problemställningar.
Vidare att kunna analysera, se helheten samt möjlighet till att fatta beslut. Faktorn bedömer även krav på initiativ,
kreativitet, komplexitet, utvecklingsmöjligheter samt inslag av variation/mångsidighet. 

Nyckelord: 
Förståelse, analys och identifiering av behov, komplexitet, problemlösning, beslutsfattande, helhet, utveckling och
konsekvensanalys samt graden av självständighet i uppdraget. 
Hjälptext vid värdering
Nivå 1: Uppdraget innebär enkla och relativt standardiserade lösningar. Tillvägagångssätten är kända och många
gånger förutsägbara. Begränsade krav på analytisk förmåga och problemlösning vilket handlar om att välja mellan
ett antal i förväg givna alternativ.

Nivå 2: Uppdraget kräver ett självständigt arbetssätt utifrån en analytisk och kreativ förmåga. Ibland förekommer
komplicerade problemställningar men uppdraget innebär att det finns någon kollega/arbetsledning att rådgöra
med.

Nivå 3: Uppdraget innebär krav på analys och informationsbearbetning från flera olika källor. Identifiering av
problem samt alternativa lösningar förekommer och då mestadels utifrån kända metoder och rutiner. Vid
ovanligare och mer komplicerade frågeställningar måste förankring ske före beslut hos överordnad.

Nivå 4: Uppdraget förutsätter förmåga att utreda, analysera, utveckla samt utvärdera olika handlingsalternativ
inför ett beslut. Uppdraget ställer stora krav på självständighet, problemlösning, nytänkande, samt förmåga till
beslutsfattande utifrån en helhetssyn. 

Nivå 5: Uppdraget kräver ett långsiktigt och strategiskt agerande utifrån en helhetssyn. Krav på
konsekvensanalyser och kunskapsbearbetning inför olika handlingsalternativ. Uppdraget innebär mångfasetterade
och komplexa problemställningar utifrån många olika infallsvinklar, såsom t.ex. teorier, metoder, riktlinjer och
beslut.

4/10
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Faktor Faktorvikt (%) Faktornivåer
05 Ansvar för arbetsledning 12 5
Beskrivning
Sammanfattning: 
Faktorn bedömer det formella ansvar som en arbetsledare har för att leda och fördela arbete samt återkoppla
arbetsinsats, resultat och lön till medarbetare. I uppdraget ingår även att följa upp uppsatta mål och riktlinjer samt
att anställa, utveckla och avveckla medarbetare.

Nyckelord: 
Rekrytera, leda och fördela, ansvar och delegation, utveckla, återkoppla, lönesätta samt avveckla.
Hjälptext vid värdering
Nivå 1: Uppdraget innebär att krav på operativ arbetsledning inte förekommer. Uppdraget kan innebära ett
administrativt samordningsansvar men kräver inte formell arbetsledning. Däremot ingår att introducera nya
arbetskamrater i jobbet.

Nivå 2: I uppdraget ingår krav på ett operativt arbetsledningsansvar. Uppdraget kan omfatta roller som
projektledare, teamledare mm. och utövas då oftast utifrån en rådgivande roll.

Nivå 3: Uppdraget innebär ett personalansvar för en mindre sektion, enhet eller grupp, vilket innebär ansvar för
arbetsledning/arbetsmiljö. Har en rådgivande/beslutande roll i samband med anställning, utveckling och
lönesättning.

Nivå 4: Uppdraget innebär en arbetsledande roll vilket innebär att leda en eller flera verksamheter eventuellt
kombinerad med ledning av underställda chefer.

Nivå 5: Uppdraget innebär att vara ytterst ansvarig samt ha befogenheter för att kunna fatta avgörande beslut
rörande medarbetares arbete och anställningsvillkor. Arbetsleder oftast andra arbetsledare/ chefer inom
organisationen. 

5/10
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Faktor Faktorvikt (%) Faktornivåer
06 Ansvar för verksamhet 12 5
Beskrivning
Sammanfattning: 
Faktorn bedömer graden av verksamhetsansvar vilket avser planering, utveckling, uppföljning och resultat både
ur ett kvalitativt och kvantitativt perspektiv. Med planering avses kartläggning av behov, prioriteringar, insatser
samt resursanskaffning utifrån ett budgetansvar. Med utveckling avses omvärldsbevakning, befogenheter till att
initiera/besluta om verksamhetsutveckling samt projektinsatser. Med resultat avses ekonomisk uppföljning,
kvalitetsbedömningar samt måluppfyllelse.

Nyckelord: 
Planering, uppföljning, genomförande, utveckling samt förändring 
Hjälptext vid värdering
Nivå 1: Uppdraget innebär att det finns riktlinjer och rutiner att följa som huvudsakligen är planerat och
strukturerat av någon annan. Uppdraget innehåller inga krav på budget/verksamhetsansvar.

Nivå 2: Uppdraget innebär att självständigt planera eget arbete t.ex. beträffande arbetssätt och metod. Oftast
finns det givna, kommunicerade riktlinjer och beslut att utgå ifrån. Uppdraget förutsätter ett deltagande i
planering/utveckling inom den egna enheten. Inga krav på budget/verksamhetsansvar ingår.

Nivå 3: Uppdraget innebär att planera, utveckla samt följa upp riktlinjer, processer, tjänster osv. utifrån befintliga
och förändrade verksamhetsbehov. Uppdraget kan innebära budget avstämning, ansvar för bokslut samt
genomförande av kvalitetsuppföljningar. 

Nivå 4: Uppdraget innebär ett strategiskt ansvar för planering, utveckling, kvalité samt resultatuppföljning.
Uppdraget innebär stora möjligheter till att påverka/förändra normer, riktlinjer och processer inom del av eller
hela verksamheten.

Nivå 5: Uppdraget innebär ett helhetsansvar för ett eller flera verksamhetsområden där det förekommer ett
övergripande budget/kvalitetsansvar. Det finns stora möjligheter till att styra och påverka utbud och tjänster och
uppdraget har krav på kontinuerliga analyser och uppföljningar.
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Faktor Faktorvikt (%) Faktornivåer
07 Ansvar för människor 8 5
Beskrivning
Sammanfattning: 
Faktorn bedömer ett formellt ansvar för människors hälsa, omvårdnad, tillsyn och välbefinnande ur ett fysiskt,
psykiskt och socialt perspektiv. Faktorn bedömer även ansvar för andras säkerhet, undervisning och/eller råd
och uppfostran. I ovanstående faktor bedöms att hantera individrelaterad sekretessbelagd information samt
myndighetsutövning. Faktorn tar hänsyn till vilka konsekvenser som uppstår om inte ansvaret fullföljs gentemot
”tredje man”. 

Nyckelord: 
Hälsa och välbefinnande, säkerhet, undervisning och uppfostran, sekretess samt myndighetsutövning, konsekvens
utifrån ansvar och agerande.
Hjälptext vid värdering
Nivå 1: Uppdraget innebär en ”allmän” visad medmänsklig omtanke om andras välbefinnande och säkerhet – ett
gott medarbetarskap.

Nivå 2: Uppdraget innebär att vara ansvarig och involverad i andras hälsa, omvårdnad, säkerhet och
välbefinnande. Det finns oftast någon arbetsledare att tillfråga om råd/inriktning innan beslut behöver fattas.
Uppdraget innebär att det förekommer hantering av individrelaterad sekretessbelagd information.

Nivå 3: Uppdraget innebär att självständigt bedöma samt tillgodose förväntningar och behov hos andra.
Uppdraget innebär att initiera och motivera samt påverka människors lärande, utveckling, inspiration, hälsa samt
säkerhet och omvårdnad.

Nivå 4: Uppdraget innebär krav på att påverka, förändra, fatta beslut samt följa upp människors villkor
beträffande lärande, utveckling, inspiration, hälsa samt säkerhet och omvårdnad. 

Nivå 5: Uppdraget innebär att självständigt bedöma, påverka samt fatta avgörande beslut om insatser rörande
andras människors lärande, utveckling, inspiration, hälsa samt säkerhet, och omvårdnad. Konsekvensanalyser
förutsätts och individer/grupper påverkas i hög grad utifrån fattade beslut. 
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Faktor Faktorvikt (%) Faktornivåer
08 Ansvar för resurser 8 5
Beskrivning
Sammanfattning: 
Faktorn bedömer det ekonomiska ansvaret för materiella tillgångar såsom utrustning, maskiner, fastigheter varor
och lager. Dessutom bedöms graden av ansvar för organisationens immateriella tillgångar såsom innehåll i IT
system, varumärken, patent osv vilket kan mätas med ekonomiska värden. Teknisk myndighetsutövning t.ex.
bygglov, plan och trafikfrågor bedöms här tillika ansvar för hantering/spridning av arkiv, journaler, dataprogram
och dylikt.

Nyckelord: 
Materiella tillgångar av ekonomiskt värde. Teknisk myndighetsutövning, strategisk informationsspridning,
varumärken, patent.
Hjälptext vid värdering
Nivå 1: Ett medarbetaransvar krävs t.ex. att telefon/egen utrustning sköts och aktas. Inget uttalat ansvar för
immateriella värden och/eller informationsspridning ingår i uppdraget. Inköp av förbrukningsmaterial vägs in här.

Nivå 2: Ansvarar självständigt för att materiella resurser med relativt stora ekonomiska värden aktas och
omhändertas. Uppdraget kan innebära att avgöra vilken information som skall lämnas ut respektive skyddas.

Nivå 3: Ansvarar självständigt för att materiella resurser som omfattar stora ekonomiska värden och där
konsekvenser av oaktsamhet blir kännbara för verksamheten. Ansvar för hantering av strategisk information kan
ingå och/eller teknisk myndighetsutövning.

Nivå 4: I uppdraget ingår att det finns ett ansvar för materiella resurser av omfattande ekonomiska värden samt
möjlighet till att påverka organisationens immateriella värden. 

Nivå 5: Har ett övergripande och strategiskt ansvar för materiella och immateriella resurser inom verksamheten.
Felaktiga beslut leder oftast till omfattande kännbara ekonomiska/verksamhetsmässiga konsekvenser. 
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Faktor Faktorvikt (%) Faktornivåer
09 Fysiska förhållanden 2 5
Beskrivning
Sammanfattning: 
Faktorn bedömer fysisk ansträngning av olika slag t.ex. upprepade ansträngande arbetsställningar pågående
under lång tid. Faktorn tar även hänsyn till otrevlig/obehaglig fysisk miljö såsom förekomst av buller, föroreningar
samt en förhöjd risk för egen skada/sjukdom. Sannolikheten för att det i verksamheten inträffar en skada/våldsam
situation/hot bedöms här. Ansträngning samt utsatthet av sinnesorganen och/eller precisionsarbete kan även vägas
in i faktorn.

Övrigt: 
När vi beskriver fysisk ansträngning menar vi arbetsuppgifter som är mer fysisk ansträngande är normalt
förekommande i arbetet både beträffande omfattning och rent tidsmässigt. Risk för skada/sjukdom förekommer
trots att all bedömning utgår ifrån att gällande arbetsmiljöregler efterföljs.

Nyckelord: 
Muskelanspänning, ansträngande fysisk miljö, buller, föroreningar samt extra utsatthet beträffande risk för skador,
sannolikheten till hot/skador.
Hjälptext vid värdering
Nivå 1: Uppdraget består av ett fysiskt rörligt arbete ute och/eller inne, där viss ansträngning förekommer men
dock under relativt korta stunder. Ingen obehaglig fysisk miljö förekommer och risken för egen skada/sjukdom är
liten.

Nivå 2: Uppdraget ställer krav på viss fysisk ansträngning/muskelanspänning. Under kortare perioder kan fysiskt
obekväma arbetssituationer förekomma. Det finns en liten men dock begränsad risk för egen skada/sjukdom i
arbetet.

Nivå 3: Uppdraget ställer krav på fysisk ansträngning/muskelanspänning periodvis förekommande vid varje
arbetspass. I arbetet ingår obekväma arbetsställningar och det finns en risk för egen skada/sjukdom i arbetet.

Nivå 4: Uppdraget ställer stora krav på fysisk ansträngning/muskelanspänning, oftast förekommande vid varje
arbetspass. I arbetet ingår ofta obekväma arbetsställningar och det finns en stor risk för egen skada/sjukdom i
arbetet.

Nivå 5: Uppdraget ställer mycket stora krav på fysisk ansträngning/muskelanspänning, obekväma
arbetsställningar ingår kontinuerligt och risken för egna skador/sjukdom är hög.
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Faktor Faktorvikt (%) Faktornivåer
10 Psykiska förhållanden 8 5
Beskrivning
Sammanfattning: 
Faktorn bedömer graden av psykisk och emotionell ansträngning i arbetet. Här avses koncentration, enformighet,
tillgänglighet samt nåbarhet. Även påfrestande relationer/kontakter och ständiga krav på anpassning och
förändring bedöms. Faktorn tar hänsyn till kontinuerlig tidspress samt ihållande hög stressnivå.

Nyckelord: 
Ansträngning (psykisk/emotionell), enformighet, koncentration, stress samt tillgänglighet
Hjälptext vid värdering
Nivå 1: Uppdraget förutsätter planering och koncentration, påfrestande arbetsmoment kan förekomma men
förutsättningar finns för att kunna planera och organisera arbetet. 

Nivå 2: Påfrestande arbetsmoment förekommer i uppdraget och då oftast under kortare perioder. Uppdraget kan
även innehålla psykisk och emotionell ansträngning, koncentration och enformighet men det finns oftast
stöd/avlastning att tillgå. 

Nivå 3: Både psykisk och emotionell ansträngning förekommer i uppdraget. Hänsyn tas till upplevd påfrestning
utifrån krav på anpassning, hot om våld, tidspress, koncentration, kommunikationssvårigheter samt påfrestande
relationer.

Nivå 4: Uppdraget innebär att större delen av arbetstiden utförs under psykisk/emotionell ansträngning. Hänsyn
tas till upplevd påfrestning utifrån stora krav på anpassning, hot om våld, tidspress, tillgänglighet, koncentration,
kommunikationssvårigheter samt påfrestande relationer.

Nivå 5: Uppdraget är mycket krävande beträffande psykisk/ emotionell ansträngning. Hänsyn tas till upplevd
påfrestning utifrån mycket stora krav på anpassning, hot om våld, tidspress, tillgänglighet, koncentration,
kommunikationssvårigheter samt påfrestande relationer.
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Protokoll 2017-03-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-14:40 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Peter Brändholm (Ställföreträdande kommundirektör)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Linda Calson (Personalspecialist)

Protokollet innehåller paragraferna §38

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2017-03-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-03-06

Datum för överklagan 2017-03-09 till och med 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-03-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§38 - Lönekartläggning 2016 (KS 17-21)
Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av gällande diskrimineringslagstiftning har personalavdelningen genomfört en 
lönekartläggning med syfte att analysera löneskillnader mellan kvinnor och män. En sammansatt 
arbetsgrupp med representanter från förvaltningarna samt konsult har arbetat med 
lönekartläggningsprocessen och kommunens ledningsgrupp och de fackliga organisationerna har fått 
information löpande i processen. Efter genomförd lönekartläggning konstateras att det inte 
föreligger behov av att upprätta en åtgärdsplan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av Lönekartläggning 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att utreda 
möjligheten för medarbetare att leasa miljöbilar i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare och verka 
för en hållbar miljö.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. godkänner rapporteringen av Lönekartläggning 2016

2. uppdrar åt kommundirektören att utreda möjligheten för medarbetare att leasa miljöbilar i syfte 
att vara en attraktiv arbetsgivare och verka för en hållbar miljö.

Beslutsunderlag
 Lönekartläggning- rapport för jämställda löner - (41991)
 Värderingsresultat lönekartläggning 2016 - (40165)
 LKL 2016 Faktorplan (1) (1) - (40164)
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Företagshälsovård - gå med i Regionhälsan

§56

KS 17-61
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Tjänsteskrivelse 2017-03-08 1 (3)

Dnr: KS 17-61

Tjänsteskrivelse - Företagshälsovård
   

Ärendebeskrivning
Gällande avtal med Avonova om företagshälsovård upphör 2017-12-31. Ny 
upphandling kommer att krävas om inte kommunen har för avsikt att driva 
företagshälsovård i egen regi genom samverkan i kommunalförbund eller i 
samverkan genom gemensam nämnd. Genom samverkan i länet med Region Örebro 
län, Örebro kommun, Lindesbergs kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, 
Laxå kommun och Ljusnarsbergs kommun finns möjlighet att samverka i en 
gemensam nämnd med uppdrag att svara för företagshälsovård.

1 Bakgrund
Gällande avtal med Avonova om företagshälsovård upphör 2017-12-31. Ny 
upphandling kommer att krävas om inte kommunen har för avsikt att driva 
företagshälsovård i egen regi genom samverkan i kommunalförbund eller i 
samverkan genom gemensam nämnd. Genom samverkan i länet med Region Örebro 
län, Örebro kommun, Lindesbergs kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, 
Laxå kommun och Ljusnarsbergs kommun finns möjlighet att samverka i en 
gemensam nämnd med uppdrag att svara för företagshälsovård.

2 Analys
Under 2016 har Lekebergs kommun köpt tjänster från Avonova för 487 000 kr. I 
summan ingår kostnaden för ett grundavtal, köp av extra timmar och tilläggstjänster 
som är köpta av respektive förvaltning. Lekebergs kommun har idag ett avrop på 200 
timmar samt att viss utbildning ingår i grundavtalet.

I Regionhälsan är för närvarande kostnaden att köpa företagshälsovård 1 000 kr per 
timme som avropas. Rekommendationen är att kommunen bidrar med 1 000 kr per 
anställd, vilket skulle innebära en kostnad på ca 550 000 kr per år. Kommunen väljer 
själv antal timmar för avrop som regleras i avtalet. Oavsett vilken tjänst som 
kommunen köper, avropas 1 000 kr per utförd tjänstetimme, vilket innebär att 
läkartiden inte är dyrare än sjukskötersketiden. 

I en gemensam nämnd deltar kommunen med en ledamot och en ersättare. 
Kommunen har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller 
nämndens verksamhet. Nämnden ska till kommunen rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. Ett samverkansavtal löper under 
fyra år med 12 månaders uppsägningstid för avtalets upphörande. Personalcheferna 
träffas regelbundet i ett ägarråd, som har till uppgift att stämma av löpande 
verksamhetsfrågor.

Regionhälsan omfattas även av tolk- och översättarservice och den gemensamma 
nämnden benämns Den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice.
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Tjänsteskrivelse 2017-03-08 2 (3)

Dnr: KS 17-61

2.1 Omvärldsbevakning
Upplevelsen från de sydnärkekommuner som idag är anslutna till Regionhälsan, är att 
det är en väl fungerande verksamhet som man är mycket nöjd med. De upplever att 
Regionhälsan inte har för avsikt att sälja in extratjänster för att kunna göra extra 
debiteringar, utan att verksamheten utgår från ingånget avtal. En viktig fråga är 
vidare att skilja på företagshälsovård och sjukvård. 

Kumla kommun har för avsikt att inför 2018 avtala om en timbank som motsvarar en 
kostnad på 1 250 kr per anställd. Den höjda insatsen motiveras i första hand av en 
ökad sjukfrånvaro men övriga kommuner har avtalat om 1 000 kr per anställd som 
avrop.

Lekebergs kommun utnyttjar idag tjänsten tolk- och översättarservice som ingår i den 
gemensamma nämnden. Förutsättningarna i en gemensam nämnd för att nyttja 
tjänsten tolk- och översättarservice kommer inte att påverkas med mär än att 
Lekebergs kommun kommer att ha en ledamot i nämnden.

3 Slutsats
Vid en upphandling av företagshälsovård kommer Lekebergs kommun troligen att 
hamna på en högre grundkostnad än vad kommunen har idag samt att 
förutsättningarna för nytt avtal har förändrats, bl.a. genom att antal anställda har 
ökat från ca 470 till ca 550.

Kostnadsnivån beräknat per timme för Regionhälsan är jämförbar med dagens 
kostnad för avropstimmar enligt gällande avtal med Avonova. Dock är kostnaden för 
tilläggstimmar högre hos Avonova. Det går inte att förutsäga vad timkostnaden skulle 
bli vid en upphandling. 

Mot bakgrund av Regionhälsans rekommendation om omfattning, tidigare 
upphandlingar genom Avonova och den ökade sjukfrånvaron hos Lekebergs kommun 
föreslås ett avtal som motsvarar en kostnadsnivå på 500 000 - 550 000 kr.

Utöver det gällande grundavtalet har förvaltningarna gemensamt köpt 
tilläggstjänster för lite drygt 200 000 kr av Avonova. Dessa tjänster föreslås att ingå i 
ett grundavtal som ett särskilt avrop för respektive förvaltning. I och med detta 
förslås den ökade kostnaden för företagshälsovården att regleras i kommande 
budget inför år 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram ett förslag till avtal med 
Region Örebro län om att ingå i Den gemensamma nämnden för företagshälsovård 
samt tolk- och översättarservice.

LEKEBERGS KOMMUN
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Tjänsteskrivelse 2017-03-08 3 (3)

Dnr: KS 17-61

Tomas Andersson Peter Brändholm
Kommundirektör Personalchef
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Protokoll 2017-03-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-14:40 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Peter Brändholm (Ställföreträdande kommundirektör)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §39

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2017-03-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-03-06

Datum för överklagan 2017-03-09 till och med 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-03-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§39 - Företagshälsovård - gå med i Regionhälsan (KS 17-61)
Ärendebeskrivning
Gällande avtal med Avonova om företagshälsovård upphör 2017-12-31. Ny upphandling kommer att 
krävas om inte kommunen har för avsikt att driva företagshälsovård i egen regi genom samverkan i 
kommunalförbund eller i samverkan genom gemensam nämnd. Genom samverkan i länet med 
Region Örebro län, Örebro kommun, Lindesbergs kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, 
Laxå kommun och Ljusnarsbergs kommun finns möjlighet att samverka i en gemensam nämnd med 
uppdrag att svara för företagshälsovård.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram ett förslag till avtal med Region Örebro 
län om att ingå i Den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.

Kommunstyreslens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Page 3 of 3Page 129 of 182



Verksamhetsbidrag 2017

§57

KS 16-150
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Tjänsteskrivelse 2017-03-14 1 (2)

Dnr: KS 16-150

Tjänsteskrivelse – Verksamhetsbidrag 2017
   

Ärendebeskrivning
Följande ansökningar om verksamhetsbidrag år 2017 har inkommit:
Kvinnohuset 30 000 kronor
Brottsofferjouren 25 800 kronor
Ung företagsamhet 40 000 kronor
Personalföreningen 5 000 kronor
Barnens rätt i samhället (BRIS) 17 570 kronor.

1 Bakgrund
Verksamhetsbidrag för 2016 gavs enligt följande:

Kvinnohuset 29 000 kronor
Brottsofferjouren 21 000 kronor
Ung företagsamhet 30 000 kronor
Personalföreningen 5 000 kronor
Totalt: 85 000 kronor

2 Analys
Tidigare år har verksamhetsbidrag endast lämnats till lokala verksamheter. Av de som 
ansökt om verksamhetsbidrag 2017 är alla verksamheter lokalt förankrade förutom 
Barnens rätt i samhället (BRIS).

2.1 Ekonomiska konsekvenser
Verksamhetsbidragen baseras på beräkning utifrån invånarantal. I kommunstyrelsens 
internbudget 2017 finns 106 000 kronor avsatt för verksamhetsbidrag. Ansökta 
verksamhetsbidrag är totalt 100 800 kronor.

3 Slutsats
För att vara konsekvent i besluten om beviljande av stöd bör verksamhetsbidrag 
endast lämnas till Kvinnohuset, Brottsofferjouren, Ung företagsamhet och 
Personalföreningen som har lokal anknytning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar verksamhetsbidrag för 2017 enligt följande:
Kvinnohuset 30 000 kronor
Brottsofferjouren 25 800 kronor
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Ung företagsamhet 40 000 kronor
Personalföreningen 5 000 kronor

Totalt: 100 800 kronor

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Inger Sundblad
Kommundirektör Handläggare
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From: anna.andreasson@lekeberg.se
To: anna.nilsson@lekeberg.se
Cc:
Bcc:
Subject: VB: ansökan UF 2017
Attachments: Kommunbidrag 2017-lekeberg.pdf
Embedded Attachments:

Hej Anna,

På KSF-LG igår meddelade Tomas att jag skulle skicka detta till dig för uppsamling av alla
typer av bidrag som efterfrågas från vår kommun.
Här är Ida Jensens förfrågan kring UF-stöd (Ung företagsamhet) för 40 tkr/år för 2017.

Hälsningar Anna

Från: ida.jensen@ungforetagsamhet.se [mailto:ida.jensen@ungforetagsamhet.se]
Skickat: den 21 oktober 2016 17:37
Till: Anna Andréasson <anna.andreasson@lekeberg.se>
Ämne: ansökan UF 2017

Hej igen Anna!

Hoppas allt är bra! Jag ville mest kolla med dig om du sett nedanstående och om ni har
hunnit ta något beslut?
Jag sitter nämligen och försöker få ihop en budget och vore enormt tacksam för ett
besked när ni tittat på det!
Ha en fin helg!

Hej Anna!

Hoppas helgen varit finJ

Här kommer vår ansökan inför 2017. Förra året var det Wendla Torstensson som beviljade
detta men jag tänkte att nu när du är på plats kanske det är dig ansökan ska gå till?
Annars får du säga till så skickar jag den nån annanstansJ

Nytt för i år är att jag i detta mail skickar med en önskan om att ni när ni tittar på ansökan
ska fundera på om ni skulle kunna tänka er att godkänna verksamhetsbidrag för mer än 1
år i taget?
I andra UF-regioner arbetar man framgångsrikt med 2 eller 3 års cykler med de
kommuner som stöttat verksamheten under lång tid. Man godkänner stöd på ex 2(3) år
och sen har man ett utvecklingsmöte år 2(3) för att se hur verksamheten sett ut och sätta
upp en ny 2(3)-års period.
Det är ju dels en tidseffektivisering för både er och oss samt att det ger oss en möjlighet
att fokusera mer på verksamheten de år vi inte sitter med ansökningar.
Ta gärna med den tanken i era funderingar.
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Jag skickar utöver vår ansökan med ett ”starthäfte” för elever, det är ett bra sätt att få
överblick på UF-året.

Jag skickar även med en länk till en film om hur man i UF-Kronoberg arbetat med en IM-
klass väldigt framgångsrikt inom UF-företagande. Detta är en av de saker vi vill kunna
arbeta med om vi får möjlighet att anställa ytterligare personal, samt att vi som ni ser i
ansökan vill utöka UF-företagandet på praktiska program. Ta gärna en kvart vid tillfälle
och titta på filmen.

https://www.youtube.com/watch?v=GoXdnOZk-Js

Tack på förhand och Ha en fin dag!

//Ida

Med vänlig hälsning Ida

Ida Jensen
Regionchef
Ung Företagsamhet Örebro Län
Köpmangatan 23-25
702 23 Örebro
Mobil: 073-914 50 09
Epost: ida.jensen@ungforetagsamhet.se
”Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet”
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Protokoll 2017-03-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-14:40 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Peter Brändholm (Ställföreträdande kommundirektör)
Inger Sundblad (Ekonom)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Anna Theodossiou (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §43

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2017-03-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-03-06

Datum för överklagan 2017-03-09 till och med 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§43 - Verksamhetsbidrag 2017 (KS 16-150)
Ärendebeskrivning
Följande ansökningar om verksamhetsbidrag år 2017 har inkommit: Kvinnohuset 30 000 kronor, 
Brottsofferjouren 25 800 kronor, Ung företagsamhet 40 000 kronor, Barnens rätt i samhället (BRIS) 
17 570 kronor.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar verksamhetsbidrag för 2017 enligt följande:

Kvinnohuset 30 000 kronor
Brottsofferjouren 25 800 kronor
Ung företagsamhet 40 000 kronor
Personalföreningen 5 000 kronor
Teknikcollage 12 000 kronor

Totalt: 112 800 kronor

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

 

Beslutsunderlag
 Ansökan från BRIS om verksamhetsbidrag 2017 - (KS 16-150-1)
 Ansökan från Ungföretagsamhet om verksamhetsbidrag 2017 - (KS 16-150-7)
 Ansökan från Brottsofferjouren om kommunalt bidrag - (KS 16-150-8)
 Ansökan från kvinnohuset i Örebro om bidrag - (KS 16-150-6)
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Kapitaltillskott Förenade småkommuners försäkring AB (FSF)

§58

KS 17-149
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Dnr: KS 17-149

Tjänsteskrivelse – Kapitaltillskott Förenade 
småkommuners försäkring AB (FSF)
   

Ärendebeskrivning
Den 11/1-2017 ankom en faktura från FSF, där de begär kapitaltillskott på 300 000 
kronor. Lekeberg har undersökt orsaken till detta kapitaltillskott och har fått en 
statusinformation från FSF enligt bilagda skrivelse daterad 2017-03-01.

1 Bakgrund
FSF hade vid utgången av 2015 ett solvenskapital uppgående till 41,371. Minsta 
tillåtna nivå är 34,000 (avrundat). 

FSF är skyldiga att agera för att stärka solvenskapitalet om det finns risk för att 
bolaget hamnar under lagstadgad nivå. Kravet finns i Försäkringsrörelselagen(FRL). 
Som försäkringsbolag är det FRL som FSF måste efterleva.

Ett ogynnsamt år avseende skador under 2016 skulle definitivt kunna göra att FSF 
hamnat under lagstadgad nivå, eller så nära den att Finansinspektionen skulle kräva 
åtgärder av bolaget och ägarna.

Det är viktigt att tänka på att FSF i sig inte kan göra mycket, det är ägarna som avgör 
huruvida lagkravet skall uppfyllas.

FSF begärde kapitaltillskott om 300 per delägare. På det viset skulle solvenskapitalet 
återgå till nominellt belopp (48,000).

Under 2016 fördes en diskussion med Kommunassurans Syd om en lösning i det 
bolaget för FSFs delägare. Om det skett som ursprungstanken var per 1 maj 2017 
skulle FSF inte behöva stärka sin kapitalbas. FSF skulle då gått in i ett 
avvecklingsskede, men likvidation beräknad 2019.

Stämman i Kommunassurans Syd beslutade i november 2016 att skjuta upp beslut 
om införlivande av FSFs kommuner till ordinarie stämma i maj 2017. Stämman i 
november menade att beredningen av ärendet inte varit tillräcklig. Inför stämman i 
maj 2017 görs en beredning av en grupp som bl a innehåller den enskilt största 
delägaren, Malmö. Det finns goda skäl att tro stämman i maj 2017 beslutar att 
erbjuda FSFs delägare att bli delägare i Kommunassurans Syd.

Den uppkomna situationen gjorde att FSF måste fortsätta som försäkringsgivare 
under 2017. Därmed är Kapitaltillskottet aktuellt och måste realiseras.

Även om Kommunassurans Syd stämma i maj 2017 beslutar positivt kommer 
försäkringarna att leva i FSF under hela 2017. Övergång sker 1 januari 2018. FSF kan 
inte förbise gällande regelverk under 2017, i synnerhet som det inte finns någon 
garanti att Kommunassurans Syd beslutar positivt i maj 2017. 

Kapitaltillskottet om 300 är villkorat så att det kan återbetalas så snart 
solvenskapitalet tillåter. FSFs bedömning är att från dagen beslut om avveckling sker 
kan en diskussion med Finansinspektionen tas om en återbetalning av tillskottet. 
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2 Analys
FSF måste som försäkringsbolag under tillsyn av Finansinspektionen veta att 
delägarna garanterar verksamhetens fortlevnad innan annat beslut är fattat av 
delägarna. Allt annat gör verksamheten för FSF omöjlig och försäkringstagarna blir 
ytterst drabbade.

Ur ägarnas synpunkt finns inga garantier att FSF kommer göra positivt resultat. 
Skadeutfallen i kommunerna kan inte FSF rå på.

Det som kan konstateras från FSF är att återförsäkringen av bolaget för 2017 
begränsar risken mer jämfört med tidigare år. Orsakerna till detta är några år av gott 
skadeutfall i FSF, sanering av programmet, ett ökat intresse att vara med när affären 
flyttar över i ett större sammanhang (Kommunassurans Syd).

En garanti till delägarna är den tillsyn av verksamheten som Finansinspektionen 
driver.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar utbetala kapitaltillskottet om 300 000 kronor till Förenade 
Småkommuners Försäkrings Aktiebolag (FSF).

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Inger Sundblad
Kommundirektör Handläggare
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Lekebergs Kommun 2017-03-01
Anna Bilock

Statusinformation FSF

Här följer en sammanfattning över statusen i FSF. 

Belopp i KSEK.

Bakgrund

FSF hade vid utgången av 2015 ett solvenskapital uppgående till 41,371. Minsta tillåtna nivå är 34,000 
(avrundat). 

FSF är skyldiga att agera för att stärka solvenskapitalet om det finns risk för att bolaget hamnar under 
lagstadgad nivå. Kravet finns i Försäkringsrörelselagen(FRL). Som försäkringsbolag är det FRL som FSF
måste efterleva.

Ett ogynnsamt år avseende skador under 2016 skulle definitivt kunna göra att FSF hamnat under 
lagstadgad nivå, eller så nära den att Finansinspektionen skulle kräva åtgärder av bolaget och ägarna.

Det är viktigt att tänka på att FSF i sig inte kan göra mycket, det är ägarna som avgör huruvida lagkravet 
skall uppfyllas.

FSF begärde kapitaltillskott om 300 per delägare. På det viset skulle solvenskapitalet återgå till nominellt 
belopp (48,000).

Under 2016 fördes även en diskussion med Kommunassurans Syd om en lösning i det bolaget för FSFs 
delägare. Om det skett som ursprungstanken var per 1 maj 2017 skulle FSF inte behöva stärka sin 
kapitalbas. FSF skulle då gått in i ett avvecklingsskede, men likvidation beräknad 2019.

Stämman i Kommunassurans Syd beslutade i november 2016 att skjuta upp beslut om införlivande av FSFs 
kommuner till ordinarie stämma i maj 2017. Stämman i november menade att beredningen av ärendet inte 
varit tillräcklig. Inför stämman i maj 2017 görs en beredning av en grupp som bl a innehåller den enskilt 
största delägaren, Malmö. Det finns goda skäl att tro stämman i maj 2017 beslutar att erbjuda FSFs 
delägare att bli delägare i Kommunassurans Syd.

Den uppkomna situationen gjorde att FSF måste fortsätta som försäkringsgivare under 2017. Därmed är
Kapitaltillskottet aktuellt och måste realiseras.

Även om Kommunassurans Syd stämma i maj 2017 beslutar positivt kommer försäkringarna att leva i FSF 
under hela 2017. Övergång sker 1 januari 2018. 
FSF kan inte förbise gällande regelverk under 2017, i synnerhet som det inte finns någon garanti att 
Kommunassurans Syd beslutar positivt i maj 2017. 

Kapitatillskottet om 300 är villkorat så att det kan återbetalas så snart solvenskapitalet tillåter.
FSFs bedömning är att från dagen beslut om avveckling sker kan en diskussion med Finansinspektionen tas 
om en återbetalning av tillskottet. 
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Nuläge

Per 2016-12-31 visar den reviderade balansräkningen:

Eget Kapital (solvenskapital) 49,372
Varav aktieägartillskott:   7,200

Netto utan tillskott:                42,172

Dvs 2016 års resultat var positivt med 801.

Utvecklingen 2017 (jan -feb) har skademässigt varit gynnsam för FSF.

Inför 2017 gjorde FSF en sanering av försäkringsprogrammen och avstod från att försäkra en delägare som
under samtliga år varit mycket utsatt för skador. FSFs bedömning är att det efter 8 år inte endast handlar 
om otur eller slump, utan ett bristande säkerhetsarbete. Detta skall inte belasta övriga delägare.

Krav på sanering av programmet gav stämman i maj 2016 fullt stöd till.

Av de 7,200 som balansräkningen har som tillskott 2016 har per dags dato 3,900 inbetalats.
Därmed är FSF säkerställt avseende solvenskapital 2017. Ett maximalt skadeutfall för FSF under 2017 gör 
inte att solvenskapitalet kommer under miniminivå.

Netto utan tillskott 2016:  42,172
Realiserat tillskott:           3,900

Solvenskapital realiserat: 46,072

FSF skall efter fråga från delägare som betalat in kapitalet lämna förslag på hur en eventuell
viktning av bolagets kapital kan göras vid en likvidation. De som garanterat bolagets fortlevnad bör få ett 
aktievärde högre än 1,0, alternativt övriga får ett aktievärde lägre än 1,0.
FSF skall försöka finna modell för detta.

Garantier

FSF måste som försäkringsbolag under tillsyn av Finansinspektionen veta att delägarna garanterar 
verksamhetens fortlevnad innan annat beslut är fattat av delägarna. Allt annat gör verksamheten för FSF 
omöjlig och försäkringstagarna blir ytterst drabbade.

Ur ägarnas synpunkt finns inga garantier att FSF kommer göra positivt resultat. Skadeutfallen i 
kommunerna kan inte FSF rå på.
Det som kan konstateras från FSF är att återförsäkringen av bolaget för 2017 begränsar risken mer jämfört 
med tidigare år. Orsakerna till detta är några år av gott skadeutfall i FSF, sanering av programmet, ett ökat 
intresse att vara med när affären flyttar över i ett större sammanhang (Kommunassurans Syd).

En garanti till delägarna är den tillsyn av verksamheten som Finansinspektionen driver.

Karl-Ove Andersson
Sakkunnig styrelseledamot
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Förenade Småkommuners Försäkrings AB, Klara Norra Kyrkogata 29, 111 22 Stockholm
Telefon 08-412 42 00
Org.nummer: 516406-0617
www.fsfab.se
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Protokoll 2017-03-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-14:40 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Peter Brändholm (Ställföreträdande kommundirektör)
Inger Sundblad (Ekonom)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §44

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-03-06

Datum för överklagan 2017-03-09 till och med 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§44 - Kapitaltillskott Förenade småkommuners försäkring AB 
(FSF) (KS 17-149)
Ärendebeskrivning
Den 11/1-2017 ankom en faktura från FSF, där de begär kapitaltillskott på 300 000 kronor. Lekeberg 
har undersökt orsaken till detta kapitaltillskott och har fått en statusinformation från FSF enligt 
bilagda skrivelse daterad 2017-03-01.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar utbetala kapitaltillskottet om 300 000 kronor till Förenade 
Småkommuners Försäkrings Aktiebolag (FSF).

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Information från FSF om  kapitaltillskott - (42738)
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Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2017

§59

KS 16-640
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Dnr: KS 16-640

Tjänsteskrivelse – Beslutsattestanter för 
kommunstyrelsen 2017
   

Ärendebeskrivning
Enligt antaget attestreglemente ska varje nämnd/styrelse besluta om att upprätta en 
förteckning över utsedda beslutsattestanter och ersättare. I och med att Martin 
Willén tillträder som ny kommundirektör från och med 1 april 2017 behöver 
förteckningen över beslutsattestanter revideras.

1 Bakgrund
Den enda ändring som görs från aktuell förteckning är att Martin Willén (ansvar 1) 
börjar som ny kommundirektör från 1 april 2017.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens 
verksamheter från och med 2017-04-01.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Inger Sundblad
Kommundirektör Handläggare
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGENS BESLUTSATTESTANTER ÅR 2017 
 
Kommundirektör har övergripande attesträtt för kommunstyrelseförvaltningens verksamheter. I kommundirektörens frånvaro har tillförordnad kommundirektör samma 
attesträttigheter som ordinarie kommundirektör. Kommundirektören har rätt att besluta om aktuella revideringar av föreliggande attestförteckning under året. 

ANSVAR BESLUTSATTESTANT ERSÄTTARE KOMMENTARER 

1 Martin Willén, Kommundirektör Peter Brändholm Vht 10071 ”Överförmyndare” är ersättare Sören Fagerstedt 

        

102 Birgitta Hultin, Folkvald revisor Bo Grimsell Revision 

        

104 Anna Bilock, Ekonomichef 
Inger Sundblad, Sandra Magnusson 
Jennie Ramberg, Gunilla Ljungstedt Tillgångs- och skuldslag 

        

11 Anna Bilock, Ekonomichef Inger Sundblad Ekonomichefen har övergripande attesträtt för ekonomiavdelningens verksamheter. 

        

12 Gustav Olofsson, Administrativ chef Helen Ekman Administrativa chefen har övergripande attesträtt för administrativa avdelningens verksamheter. 

        

13 Mats Turesson, Teknisk chef 
Stein-Tore Johnsen, Ingemar Wennlöf, 
Håkan Erlandsson 

* Tekniska chefen har övergripande attesträtt för Teknik- och serviceavdelningens verksamheter inkl VA-
verksamheten. 

        

132 Stein-Tore Johnsen, ingenjör Ingemar Wennlöf, Ingenjör Gator/vägar och belysning 

        

133 Håkan Erlandsson, Teknisk handläggare * Vägbidrag, Skogs- och naturvård, Fordonsförvaltning, Bilpool, 

        

136 Maria Vallgren-Eriksson, Måltidschef Anna Brorsson Måltidsverksamheten 

        

137 Håkan Erlandsson, Enhetschef service * Torg, Park o grönyta, Fastighetsskötsel 

    

138 Marie Helgesson, Enhetschef lokalvård * Lokalvård 

    

14 
Anna Andreasson, Näringslivs- och 
utvecklingschef  Näringslivsfrämjande åtg, Turism, Sannabadet 

    

15 Peter Brändholm, Personalchef Linda Calson Personalchefen har övergripande attesträtt för personalavdelningens verksamheter. 

        

152 Per Gustafsson, Enhetschef AME  
AMIs olika verksamheter, Feriepraktik 
Nyanlända invandrare, Integration 

        

732 Stein-Tore Johnsen, ingenjör Ingemar Wennlöf, Ingenjör VA-verksamheten 

        

89 Anna Bilock, Ekonomichef Inger Sundblad Finansförvaltningen 
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Protokoll 2017-03-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-14:40 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Peter Brändholm (Ställföreträdande kommundirektör)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §41

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2017-03-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-03-06

Datum för överklagan 2017-03-09 till och med 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-03-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§41 - Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2017 (KS 16-640)
Ärendebeskrivning
Enligt antaget attestreglemente ska varje nämnd/styrelse besluta om att upprätta en förteckning 
över utsedda beslutsattestanter och ersättare. I och med att Martin Willén tillträder som ny 
kommundirektör från och med 1 april 2017 behöver förteckningen över beslutsattestanter revideras.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens verksamheter från 
och med 2017-04-01.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Beslutsattestanter KS 2017-04-01 - (41996)
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Undertecknande av handlingar (firmatecknare)

§60

KS 14-630
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Tjänsteskrivelse 2017-03-08 1 (2)

Dnr: KS 14-630

Tjänsteskrivelse – Undertecknande av handlingar 
(firmatecknare)
   

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag gällande undertecknande av 
handlingar, bland annat firmatecknare, borgensförbindelser och årsredovisning. 
Eftersom ny kommundirektör tillträder den 1 april 2017, så behöver delegationen 
revideras.

1 Delegation
Delegation för att skriva under kommunens skattedeklaration för arbetsgivaravgift 
och momsredovisning lämnas till Gunilla Ljungstedt. Som ersättare utses Anna Bilock 
eller Inger Sundblad.

Ansökan om utbetalning av ingående mervärdesskatt och ersättning till kommuner, 
landsting och kommunalförbund skrivs under av Gunilla Ljungstedt med Anna Bilock 
eller Inger Sundblad som ersättare.

Firmatecknare för kommunens bank- och plusgirokonton inklusive checkar tecknas 
av två i kombination. Som ordinarie utses Anna Bilock med Inger Sundblad som 
ersättare. Som kontrasignerare utses Gunilla Ljungstedt med Inger Sundblad, Jennie 
Ramberg, Sandra Magnusson eller Anna Bilock som ersättare.

Delegation för att handlägga och fatta beslut i ärenden rörande borgensförbindelser 
avseende kommunal borgen till privatpersoner för småhus lämnas till Anna Bilock 
och som ersättare Inger Sundblad. Kommunal borgen tecknas inte för nya småhus.

Handlingar, som upprättas i samband med beslut av kommunstyrelsen om 
upplåning, borgen samt placeringar, undertecknas av kommunstyrelsens ordförande 
Wendla Thorstensson eller kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Söderman med 
kommundirektör Martin Willén eller ekonomichef Anna Bilock som kontrasignerare.

Delegation att underteckna kommunens årsredovisning lämnas till 
kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson tillsammans med 
kommundirektör Martin Willén.

Delegation att underteckna ansökan till kronofogden om betalningsföreläggande 
lämnas till Gunilla Ljungstedt med Anna Bilock eller Inger Sundblad som 
kontrasignerare.

Övriga handlingar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Wendla 
Thorstensson eller kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Söderman med 
kommundirektör Martin Willén som kontrasignerare eller ställföreträdande 
kommundirektör Peter Brändholm.

Rapportering av beslut enligt delegation rapporteras varje kvartal till 
kommunstyrelsen.
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Tjänsteskrivelse 2017-03-08 2 (2)

Dnr: KS 14-630

Rättelser i Lekebergs kommuns redovisning utförs av personalen på 
ekonomiavdelningen. Eftersom rättelser tillhör den löpande verksamheten sker ingen 
rapportering till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen delegerar from 1 april 2017

1. kommunens skattedeklaration för arbetsgivaravgift och momsredovisning till 
Gunilla Ljungstedt med Anna Bilock eller Inger Sundblad som ersättare,

2. ansökan om utbetalning av ingående mervärdesskatt och ersättning till kommuner, 
landsting och kommunalförbund till Gunilla Ljungstedt med Anna Bilock eller Inger 
Sundblad som ersättare,

3. att teckna firman till, Anna Bilock med Inger Sundblad som ersättare och som 
kontrasignerare utses Gunilla Ljungstedt med Inger Sundblad, Jennie Ramberg, 
Sandra Magnusson eller Anna Bilock som ersättare, avseende kommunens bank- och 
plusgirokonton inklusive checkar att tecknas av två i kombination,

4. beslut i ärenden rörande borgensförbindelser avseende kommunal borgen till 
privatpersoner för småhus till Anna Bilock med Inger Sundblad som ersättare. 
Kommunal borgen tecknas inte för nya småhus,

5. undertecknande av handlingar, som upprättas i samband med beslut av 
kommunstyrelsen om upplåning, borgen samt placeringar till kommunstyrelsens 
ordförande Wendla Thorstensson eller kommunstyrelsens vice ordförande Håkan 
Söderman med kommundirektör Martin Willén eller ekonomichef Anna Bilock som 
kontrasignerare,

6. Delegerar undertecknande av kommunens årsredovisning till kommunstyrelsens 
ordförande Wendla Thorstensson tillsammans med kommundirektör Martin Willén,

7. undertecknande av ansökan till kronofogden om betalningsföreläggande lämnas 
till Gunilla Ljungstedt med Anna Bilock eller Inger Sundblad som kontrasignerare,

8. undertecknande av övriga handlingar till kommunstyrelsens ordförande Wendla 
Thorstensson eller kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Söderman med 
kommundirektör Martin Willén eller ställföreträdande kommundirektör Peter 
Brändholm som kontrasignerare.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Anna Bilock
Tf Kommundirektör Ekonomichef
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Protokoll 2017-03-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-14:40 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Peter Brändholm (Ställföreträdande kommundirektör)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §40

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2017-03-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-03-06

Datum för överklagan 2017-03-09 till och med 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-03-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§40 - Undertecknande av handlingar (firmatecknare) (KS 14-630)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag gällande undertecknande av handlingar, bland 
annat firmatecknare, borgensförbindelser och årsredovisning. Eftersom ny kommundirektör tillträder 
den 1 april 2017, så behöver delegationen revideras.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen delegerar from 1 april 2017

1. kommunens skattedeklaration för arbetsgivaravgift och momsredovisning till Gunilla Ljungstedt 
med Anna Bilock eller Inger Sundblad som ersättare,

2. ansökan om utbetalning av ingående mervärdesskatt och ersättning till kommuner, landsting och 
kommunalförbund till Gunilla Ljungstedt med Anna Bilock eller Inger Sundblad som ersättare,

3. att teckna firman till, Anna Bilock med Inger Sundblad som ersättare och som kontrasignerare 
utses Gunilla Ljungstedt med Inger Sundblad, Jennie Ramberg, Sandra Magnusson eller Anna Bilock 
som ersättare, avseende kommunens bank- och plusgirokonton inklusive checkar att tecknas av två i 
kombination,

4. beslut i ärenden rörande borgensförbindelser avseende kommunal borgen till privatpersoner för 
småhus till Anna Bilock med Inger Sundblad som ersättare. Kommunal borgen tecknas inte för nya 
småhus,

5. undertecknande av handlingar, som upprättas i samband med beslut av kommunstyrelsen om 
upplåning, borgen samt placeringar till kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson eller 
kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Söderman med kommundirektör Martin Willén eller 
ekonomichef Anna Bilock som kontrasignerare,

6. Delegerar undertecknande av kommunens årsredovisning till kommunstyrelsens ordförande 
Wendla Thorstensson tillsammans med kommundirektör Martin Willén,

7. undertecknande av ansökan till kronofogden om betalningsföreläggande lämnas till Gunilla 
Ljungstedt med Anna Bilock eller Inger Sundblad som kontrasignerare,

8. undertecknande av övriga handlingar till kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson eller 
kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Söderman med kommundirektör Martin Willén eller 
ställföreträdande kommundirektör Peter Brändholm som kontrasignerare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut
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Protokoll 2017-03-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Enligt förslag till beslut.
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