
Kallelse 2019-10-15

Kommunstyrelsen
Tid Plats
09:00-17:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen

Övriga
Gustav Olofsson, Tf. kommundirektör
Kajsa Rosén, Utredningssekreterare
Ewa-Britt Nilima (C), Politisk lärling

För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla 
deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna 

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

dofter.

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Caroline Pellrud (C)
Christina Kareliussen (S)
Elin Nilsson (L)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
Håkan Trygg (S)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Berth Falk (S), vice ordförande
Håkan Söderman (M), 2:e vice ordförande
Johan Niklasson (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jette Bergström (S)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Gerry Milton (SD)
Pernilla Marberg (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
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Kallelse 2019-10-15

1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

En justerare behöver utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll. 

Förslag till beslut

xx väljs att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll med xx som ersättare. 
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Kallelse 2019-10-15

2 – Information från nämnder, bolag och 
kommunalförbund 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar representanter från nämnd, bolag och kommunalförbund. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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3 – Information från kommundirektören Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar kommundirektören. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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4 – Återrapportering av åtgärder för budget 
i balans från KUB 
(KS 19-325)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Vid prognos 1 för Lekebergs kommun 2019 visar kultur- och bildningsnämnden ett underskott för 
hela året på 1 100 tkr. Kommunstyrelsen uppdrog den 28 maj 2019 åt kultur- och 
bildningsnämnden att återrapportera vilka åtgärder nämnden ämnar vidta för att få en budget i 
balans. Kultur- och bildningsnämnden inkom med återrapportering den 30 augusti 2019 till 
kommunstyrelsen där nämnden presenterar kostnadsreducerande åtgärder motsvarande 1 100 tkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen från kultur- och bildningsnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Återrapportering från Kultur- och bildningsnämnden ang. budget i balans
 Åtgärder för budget i balans - kompletterad
 §62 KUB nämnd Åtgärder för budget i balans inom Kultur- och bildningsnämnden 2019
 §124 KSAU Återrapportering från kultur- och bildningsnämnden gällande budget i balans

Page 5 of 259



Kallelse 2019-10-15

5 – Månadsrapport september 2019 
(KS 19-427)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för september 2019. Syftet är att ge 
kommunstyrelsen en rapport där en rad nyckeltal redovisas som ska ge en bild av hur det ser ut 
inom kommunstyrelsen men också för övriga kommunala nämnder samt en del statistik som till 
exempel arbetslösheten i kommunen.

Siffrorna i rapporten avser september månad och innehåller ingen analys utan är endast en 
beskrivning över nuläget och en möjlighet för kommunstyrelsen att följa viktiga nyckeltal.

Rapporten läggs på bordet på kommunstyrelsens sammanträde, detta för att kunna presentera så 
aktuella siffror som möjligt.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för september.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - månadsrapport september 2019
 §125 KSAU Månadsrapport september 2019
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6 – Skattesats för allmän kommunalskatt 
2020 
(KS 19-663)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Fastställande av 2020 års skattesats för Lekebergs kommun ska enligt kommunallagen 8 kapitlet 6§, 
föreslås av kommunstyrelsen innan oktober månads utgång och beslutas av kommunfullmäktige 
innan november månads utgång. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att skattesatsen förblir 
oförändrad 2020. Skattesatsen 2019 är 22:43 kronor och blir således densamma 2020.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2020 till 22:43 kronor per skattekrona.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Skattesats för allmän kommunalskatt 2020,  Lekebergs kommun
 §126 KSAU Skattesats för allmän kommunalskatt 2020
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7 – Beslut om utvecklingsmedel 2019 
(KS 18-620)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

I MER-plan 2019 som Kommunfullmäktige beslutade om i november 2018, finns en avsättning om 5 
894 tkr till utvecklingsmedel. Dessa extra resurser är till för bland annat tekniska hjälpmedel i 
välfärden, utredningar och kompetensutveckling. För att få möjligheten att utnyttja de avsatta 
resurserna redan i början av 2019, öppnade Kommunstyrelsen upp möjligheten att ansöka om 
dessa redan från och med Kommunstyrelsesammanträdet i november 2018.

Hittills har Kommunstyrelsen beslutat om att tilldela 4 206 tkr till olika utvecklingsprojekt 2019, så 
kvar att fördela finns i dagsläget 1 688 tkr.

Nu har ytterligare en ansökning lämnats in för beredning och till Kommunstyrelsen den 15 oktober 
2019 föreslås följande ansökning att beviljas:

- Ansökan om utvecklingsmedel till Flexenhet inom grundskolan, 380 tkr

Observera att ansökan även innefattar 2020 och dessa delar beviljas inte i nuläget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar följande ansökning om totalt 380 tkr med finansiering från medel avsatta 
för utveckling 2019:

Ansökan om utvecklingsmedel till Flexenhet inom grundskolan, 380 tkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om utvecklingsmedel 2019
 Ekonomisk sammanställning utvecklingsmedel 201909
 Ansökan om utvecklingsmedel - Flexenhet inom grundskolan
 §127 KSAU Utvecklingsmedel 2019
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8 – Utvecklingsmedel 2020 
(KS 19-679)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

I MER-plan 2019 avsattes extra resurser till bland annat tekniska hjälpmedel i välfärden, 
utredningar och kompetensutveckling. I de preliminära ramar inför 2020 som Kommunstyrelsen 
beslutade om i juni finns ytterligare en avsättning om ca 3,7 mnkr. För att få möjligheten att 
utnyttja de avsatta resurserna redan i början av 2020, så förslås att ansökningsmöjligheten för 
dessa öppnas redan till Kommunstyrelse sammanträdet i november 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen öppnar upp ansökningsmöjligheterna avseende 2020 års utvecklingsmedel i 
november 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utvecklingsmedel 2020
 §128 KSAU Utvecklingsmedel 2020
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9 – Erbjudande om köp av Sixtorp och 
Stenbäcken 
(KS 19-286)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Region Örebro län erbjöd våren 2019 Lekebergs kommun att köpa friluftsgårdarna Sixtorp och 
Stenbäcken. På uppdrag av den politiska majoriteten har förvaltningen arbetat för att förvärva 
Sixtorp, men inte Stenbäcken.

En dialog har skett med Region Örebro län kring köpeskillingen och i september 2019 enades 
parterna om ett pris för Sixtorp på 400 tkr. Finansiering föreslås ske ur det egna kapitalet. 
Driftskostnaderna är beräknade till ca 75 tkr årligen och dessa finansieras i MER-plan 2020.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. Uppdrar till kommundirektören att förvärva Sixtorp för 400 tkr.
2. Avstår att förvärva Stenbäcken.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Erbjudande om köp av Sixtorp och Stenbäcken
 Värdeutlåtande avseende fastigheten Lekeberg Sixtorp 1:8
 Värdeutlåtande avseende fastigheten Lekeberg Stenbäcken 1:2
 Budget-Utfall 2018 sixtorp
 Budget-Utfall 2018 stenbäcken
 Info om och från befintlig hyresgäst
 Karta Sixtorp 1-8
 Skötselavtal med Lekebergs kommun vid Sixtorps friluftsanlaggning
 Storlek på fastigheter Blankhult, Stenbäcken och Sixtorp
 Överlåtelse av förvaltning av naturreservat
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10 – Finansiering av fiberutbyggnad för 
södra Tångeråsa 
(KS 19-682)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Tångeråsa är ett område i Lekebergs kommun där det inte är möjligt för externa marknadsaktörer 
att genomföra bredbandsutbyggnad på ren kommersiell grund, dvs. utan finansiering med 
stödmedel.
En marknadsaktör har beviljats stöd från Jordbruksverket via Landsbygdsprogrammet, men då 
regelverkets krav är en finansiering som består av 50 procent offentlig finansiering och 50 procent 
privat finansiering har marknadsaktören bedömt att det enbart går att bygga norra delen av 
Tångeråsa.
För att ändå få till stånd en bredbandsutbyggnad i området södra Tångeråsa (väster om Logsjön), 
där utbyggnad inte kan ske med gällande stödvillkor, vill Lekebergs kommun starta projekt ”Västra 
Logsjön” och därmed kunna erbjuda företag och hushåll en framtidssäker IT-infrastruktur. 
Bredbandsutbyggnaden kan ske med 1:1-medel. Syftet med 1:1-medel är att Lekebergs kommun 
går in med samma summa pengar som kan ansökas från Region Örebro Län. Externa aktörer får inte 
favoriseras, så en konkurrensutsättning kommer att ske med förfrågan om finansiellt stöd kan 
möjliggöra en bredbandsutbyggnad i projekt ”Västra Logsjön”. Kommunen anser att projektet är 
viktigt, inte minst därför att Telias kopparledningar tas bort under september 2019, vartefter 
endast trådlösa tjänster kommer att erbjudas.
Finansiering av Lekebergs kommuns 50 procentiga del föreslås göras genom kommunstyrelsens 
planeringsreserv, den uppskattas till 1 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. Uppdrar till kommundirektören att ansöka om 1:1-medel från Region Örebro län för utbyggnad 
av fiber i södra Tångeråsa.
2. Avsätter 1 mnkr från kommunstyrelsens planeringsreserv för att finansiera Lekebergs del av 
fiberutbyggnaden i södra Tångeråsa.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Finansiering av fiberutbyggnad
 §129 KSAU Finansiering av fiberutbyggnad för södra Tångeråsa
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11 – Delrapportering av projekt Personal- 
och kompetensförsörjning 
(KS 19-133)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Ärendet gäller delrapportering för projekt Personal- och kompetensförsörjning.

Enligt SKL:s prognos 2018 för kompetensförsörjningsbehovet fram till 2026, beräknas behovet av ny 
arbetskraft och för att ersätta pensionsavgångar till ca 500 000 personer inom kommuner och 
regioner om inga förändringar görs.
Lekebergs kommun behöver möta rekryteringsutmaningen på ett mera strukturerat, övergripande 
och långsiktigt plan än vad som görs idag. Det krävs ett mera effektivt och proaktivt sätt att 
attrahera nya medarbetare och behålla redan befintliga för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. Godkänner delrapporten
2. Lägger rapporten till handlingarna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Projekt Personal- och kompetensförsörjning
 Delrapport Personal- och kompetensförsörjning
 §130 KSAU Delrapportering av projekt Personal- och kompetensförsörjning
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12 – Risk- och Sårbarhetsanalys 
(KS 19-506)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

I Lekebergs strategiska handlingsplan för arbetet med krisberedskap och totalförsvar beskrivs den 
övergripande processen för framtagandet av en Risk- och Sårbarhetsanalysen (RSA). Denna RSA är 
resultat av internt arbete och intern informationsinhämtning med deltagande av medarbetare i 
kommunens olika förvaltningar och bolag.

Kommunstyrelsen borde anta denna RSA senast 31 oktober 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar Risk- och sårbarhetsanalysen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Risk- och Sårbarhetsanalys
 Risk- och Sårbarhetsanalys 2019
 §131 KSAU Risk- och Sårbarhetsanalys
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13 – Delegationsordning för 
kommunstyrelsen 
(KS 19-227)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 och 7 kap. Lagrum anges i 
delegationsordningen enbart när annan lagstiftning är aktuell. Enligt kommunallagen är 
kommunstyrelsen en nämnd.

Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare 
eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden.

Rätten att fatta delegationsbeslut innebär inte en skyldighet att fatta sådana beslut. Om en delegat 
anser att ärendet är svårbedömt eller av annan anledning anser att beslutet inte bör fattas av 
delegaten ska ärendet överlämnas till nämnden för beslut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar delegationsordning för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen
 Förslag ny Delegationsordning för kommunstyrelsen - med synliga revideringar
 Delegationsordning för kommunstyrelsen - för antagande
 §133 KSAU Delegationsordning för kommunstyrelsen
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14 – Namnsättning av enskild väg Ängatorps 
sjöväg 
(KS 19-619)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Inom fastigheterna Kvistbro-Ängatorp 1:37, 1:12, 1:35 och fram till vägslut på Långvassenvägen har 
enskilda markägare anlagt enskild väg. Vägen ansluter till befintlig väg vid fastigheten Kvistbro-
Ängatorp 1:3. Se bilaga kartskiss till KS 19-619.

I syfte att förenkla adressättning av enskilda fastigheter samt för att underlätta orientering för bl a 
post, räddningstjänst, ambulans och polis bör den enskilda vägen namnsättas.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen namnsätter den aktuella vägen till Ängatorps sjöväg.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Namnsättning av enskild väg - Ängatorps sjöväg
 Bilaga kartskiss till KS 19-619
 §132 KSAU Namnsättning av enskild väg Ängatorps sjöväg
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15 – Redovisning av delegationsbeslut 
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap. 37§ får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller en 
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En 
nämnd får även uppdra åt en anställd att beslut enligt 7 kap. 5-8§§.

Redovisningen omfattar 4 september 2019 - 8 oktober 2019.

Delegationsbeslut
 KS 19-623-2 - Delegation - beviljat vägbidrag
 KS 19-625-2 - Delegation - beviljat vägbidrag
 KS 19-627-2 - Delegation - beviljat vägbidrag
 KS 19-443-2 - Delegation - beviljat vägbidrag
 KS 19-567-2 - Delegation - beviljat vägbidrag
 KS 19-578-2 - Delegation - beviljat vägbidrag
 KS 19-579-2 - Delegation - beviljat vägbidrag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i 
protokoll 15 oktober 2019.
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16 – Meddelanden för kännedom 
Ärendebeskrivning

Meddelande för kännedom. 

Lista på meddelanden
 KS 19-332-2 - Protokoll årsstämma - Förenade Småkommuners Försäkrings AB 2019-05-16
 KS 19-652-1 - Delårsredovisning Finsam Lekeberg och Örebro 2019
 KS 19-279-3 - Protokoll 190905 LekebergsBostäder
 KS 19-278-3 - Protokoll 190905 för Lekebergs kommunfastigheter
 KS 19-149-2 - Protokoll Sydnärkes miljönämnd 2019-09-24
 KS 19-685-1 - Delårsrapport Sydnärkes miljönämnd 31 augusti 2019
 KS 19-685-2 - Protokollsutdrag § 27 – Delårsrapport 31 augusti 2019 Dnr SMN 2019-3
 KS 19-127-6 - Protokoll från Regionala samverkansrådet 20190920
 KS 17-759-16 - Protokollsutdrag gällande beslut om Samarbetsavtal gemensam 

arkivverksamhet 190906
 KS 19-43-7 - Delårsrapport januari- april 2019 med helårsprognos för Sydnärkes 

Överförmyndarnämnden
 KS 19-693-1 - Protokoll Specifikt samverkansråd kultur 190913

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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17 – Central samverkan Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ska arbetsgivaren samarbeta kring vissa 
frågor med medarbetarna.

Central samverkan (C-sam) tillika kommunstyrelseförvaltningens samverkansgrupp (KSF-sam) 
utgörs av fackliga företrädare och representanter för arbetsgivaren. Kommundirektören är 
ordförande.

I samverkansgrupperna behandlas framförallt frågor som berör kommunens anställda. I KSF-sam 
samverkas frågor som berör medarbetare som tillhör kommunstyrelseförvaltningen och i C-sam 
diskuteras mera övergripande frågor som berör medarbetare inom alla förvaltningar. I 
samverkansgrupperna behandlas inte frågor som rör enskilda personer. Exempel på frågor som kan 
samverkas kan vara arbetsmiljö, organisation, styrdokument, vissa rekryteringar.

Protokollet från central samverkan i oktober publiceras så snart det är justerat. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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Återrapportering av åtgärder 
för budget i balans från KUB

4

KS 19-325
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Tjänsteskrivelse 2019-09-27 1 (1)

Dnr: KS 19-325

   

Tjänsteskrivelse – Åtgärder för budget i balans inom 
Kultur- och bildningsnämnden 2019

Ärendebeskrivning
Vid prognos 1 för Lekebergs kommun 2019 visar kultur- och bildningsnämnden ett 
underskott för hela året på 1 100 tkr. Kommunstyrelsen uppdrog den 28 maj 2019 åt 
kultur- och bildningsnämnden att återrapportera vilka åtgärder nämnden ämnar 
vidta för att få en budget i balans. Kultur- och bildningsnämnden inkom med 
återrapportering den 30 augusti 2019 till kommunstyrelsen där nämnden presenterar 
kostnadsreducerande åtgärder motsvarande 1 100 tkr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen från kultur- och bildningsnämnden.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Ilina Losund
Tf. kommundirektör Handläggare

Page 20 of 259



2019-08-30 1 (2)

Dnr: KUB 19-252

Åtgärder för budget i balans - kompletterad inom 
Kultur- och bildningsnämnden 2019

Bakgrund

Enligt beslut i Kultur- och bildningsnämnden den 14 maj 2019 ska förvaltningen 
återrapportera åtgärder samt konsekvenser för en budget i balans under första 
nämnden på höstterminen 2019. Även Kommunstyrelsen har av Kultur- och 
bildningsnämnden efterfrågat en återrapportering av vilka åtgärder nämnden ämnar 
vidta för att få en budget i balans.

Vid delårsbokslut med prognos 2 visar Kultur- och bildningsnämnden ett resultat per 
31 juli motsvarande ett underskott om 205 tkr. För hela året prognostiseras ett 
underskott om 2 900 tkr, varav 1 800 tkr är ett prognostiserat underskott för köp av 
utbildningsplatser på gymnasieutbildningar. Nedan föreslås kostnadsreducerande 
åtgärder motsvarande 1 100 tkr.

Orsaker till det prognostiserade underskottet är dels ökade lönekostnader med 
anledning av ett utökat antal klasser under hösten samt ett ökat behov att personal 
för elever i behov av särskilt stöd. Beträffande den interkommunala ersättningen har 
kostnaderna ökat för tilläggsbelopp och specialskolor för enskilda elever, kostnader 
som inte förutsågs i budgetarbetet för 2019. 

Kostnaderna för köp av gymnasieplatser har ökat markant, främst på grund av en 
ökad prisbild. Vid fastställande av prognos 2 finns ännu inte uppgift om slutlig 
placering av förstaårselever på gymnasiet till hösten 2019, varför prognosen är 
osäker. 

Det är främst grundskolan och gymnasiet som har svårt att klara verksamhetens 
behov inom befintlig budgetram. 

Åtgärder 

Nedan redovisas åtgärder motsvarande 1 100 tkr. Prognosen för köp av 
gymnasieplatser är osäker varför inga åtgärder redovisas i denna rapport. 

Utifrån det optimeringsarbete som genomförs med skolskjutsarna så planeras för att 
ta bort ytterligare en buss i höst. Besparing 325 tkr.

Under hösten kommer en rektorstjänst vara vakant under rekryteringstiden. 
Besparing 245 tkr.

Lekebergs kommun har beviljats 4,4 miljoner kr till verksamhetsutveckling för våra 
nyanlända barn och elever. I åtgärdsplanen har förvaltningen sökt medel för att 
finansiera en projektledare. I avvaktan på att projektledaren är på plats upprätthåller 
det Lokala teamet, som består av förvaltningschef och tre rektorer, 
projektledartjänsten. Besparing 260 tkr 
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2019-08-30 2 (2)

Dnr: KUB 19-252

Rektorerna är restriktiva med vikarietillsättningar, inköp av läromedel och annat 
material. Alla eventuella längre vikarietillsättningar som uppstår under hösten ska 
kommuniceras med förvaltningschefen innan beslut. Det kommer bli täta 
ekonomiuppföljningar under hösten med de rektorer som prognostiserar underskott. 
Om det behövs kan nämnden/förvaltningen införa vikariestopp och inköpsstopp. 
Besparing 170 tkr.

Förvaltningschefen är restriktiv med utgifter som rör förvaltningsgemensamma 
aktiviteter. Besparing 100 tkr.

Konsekvenser av åtgärdsförslag

Reducering av en skolbuss ligger i linje med optimeringsarbetet och är möjligt utifrån 
att färre elever ansökt om skolskjuts och att skolskjutsrutterna har setts över och 
dragits om.

Under höstterminen kommer förskole-rektorerna i Fjugesta och Mullhyttan att dela 
på chefsansvaret för förskolorna i Lanna/Hidinge. Till sin hjälp kommer de ha fyra 
utvecklingsledare som får ett utökat ansvar för ledning av respektive förskola. 
Lösningen är samverkad med facklig part den 20/8 2019.

Ett vikariestopp skulle få den största konsekvensen då det periodvis är många sjuka 
och klasser kan bli utan lärare. Arbetsbelastningen ökar för personalen. Att vara 
återhållsam med korttidsvikarier borde dock vara möjligt utan alltför stora 
konsekvenser.

Ett inköpsstopp kan ge positiv effekt under hösten men riskerar leda till ett uppdämt 
behov som blir kostnader nästa år. Man skjuter helt enkelt kostnaderna framför sig. 

Restriktioner kring kostnader som rör förvaltningsgemensamma aktiviteter klarar vi 
under hösten.

LEKEBERGS KOMMUN

Monica Skantz
Förvaltningschef
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Protokoll 2019-08-27

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats Plats
13:00-16:20 Multen Location  

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §62

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Beslutande ledamöter
Berth Falk (S) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Pia Frohman (MP) (2:e vice ordförande)
Diana Olsén (C)
Liselotte Laurén (C)
Christina Kareliussen (S)
Caroline Elfors (M)
Pernilla Marberg (SD)
Stefan Elfors (FL)

Ej tjänstgörande ersättare
Linda Hallén (S)
Elin Nilsson (L)
Gerry Milton (SD)
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Protokoll 2019-08-27

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-08-27

Datum för överklagan 2019-08-30 till och med 2019-09-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2019-08-27

Justerare signatur

§62 - Åtgärder för budget i balans inom Kultur- och 
bildningsnämnden 2019 (KUB 19-252)
Ärendebeskrivning

Enligt beslut i Kultur- och bildningsnämnden den 14 maj 2019 ska förvaltningen 
återrapportera åtgärder samt konsekvenser för en budget i balans under första nämnden på 
höstterminen 2019. Även Kommunstyrelsen har av Kultur- och bildningsnämnden efterfrågat 
en återrapportering av vilka åtgärder nämnden ämnar vidta för att få en budget i balans.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner förvaltningens återrapport,

2. överlämnar återrapporteringen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets behandling av ärendet
Yrkande

Pia Frohman (MP) yrkar på återremiss med följande motivering "Effektiviseringsförslaget för 
budget i balans innehåller förslag som inte är kopplade till pengar och ger därmed otydlighet 
och ingen möjlighet för nämnden att ta ställning om uppdraget ger önskad effekt. Vidare 
motsätter jag mig förslaget att inte tillsätta en talpedagogtjänst utifrån barnets rätt till tidiga 
stödinsatser och nya skrivningar om garanti i skollagen."

Berth Falk (S) yrkar på att arbetsutskottet hänskjuter beslutet till nämnden och ger 
förvaltningen i uppdrag att komplettera ärendet och ta fram en tydligare 
konsekvensbeskrivning kopplat till medel som ska redovisas för kultur- och 
bildningsnämnden.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Berth Falks (S) yrkande.
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Protokoll 2019-08-27

Justerare signatur

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut till nämnden med kompletteringar enligt Berth 
Falks (S) yrkande.

 
Beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner förvaltningens återrapport,

2. överlämnar återrapporteringen till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Åtgärder för budget i balans inom Kultur- och bildningsnämnden 2019 - 

(77948)
 Åtgärder för budget i balans - kompletterad - (77387)
 §32 KUB-AU Återrapport - Åtgärder för en budget i balans 2019 inom Kultur- och 

bildningsnämnden 2019 - (KUB 19-252-6)
 §113 KS Prognosrapport 1 2019 för Lekebergs kommun - (KUB 19-252-5)
 §45 KUB nämnd Prognos 1 för Kultur- och bildningsnämnden - (KUB 19-252-3)

Expedieras till 

Kommunstyrelsen
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Protokoll 2019-10-07

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

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Monica Skantz (Förvaltningschef kultur- och bildningsförvaltningen)

Protokollet innehåller paragraferna §124

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-10-07

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-07

Datum för överklagan 2019-10-08 till och med 2019-10-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-10-07

Justerare signatur

§124 - Återrapportering från kultur- och bildningsnämnden 
gällande budget i balans (KS 19-325)
Ärendebeskrivning

Vid prognos 1 för Lekebergs kommun 2019 visar kultur- och bildningsnämnden ett 
underskott för hela året på 1 100 tkr. Kommunstyrelsen uppdrog den 28 maj 2019 åt kultur- 
och bildningsnämnden att återrapportera vilka åtgärder nämnden ämnar vidta för att få en 
budget i balans. Kultur- och bildningsnämnden inkom med återrapportering den 30 augusti 
2019 till kommunstyrelsen där nämnden presenterar kostnadsreducerande åtgärder 
motsvarande 1 100 tkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen från kultur- och bildningsnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Återrapportering från Kultur- och bildningsnämnden ang. budget i balans - 

(79177)
 Åtgärder för budget i balans - kompletterad - (KS 19-325-13)
 §62 KUB nämnd Åtgärder för budget i balans inom Kultur- och bildningsnämnden 2019 - (KS 

19-325-11)
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Tjänsteskrivelse 2019-10-08 1 (1)

Dnr: KS 19-427

   

Månadsrapport – september 2019

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för september 2019. 
Syftet är att ge kommunstyrelsen en rapport där en rad nyckeltal redovisas som ska 
ge en bild av hur det ser ut inom kommunstyrelsen men också för övriga kommunala 
nämnder samt en del statistik som till exempel arbetslösheten i kommunen.  

Siffrorna i rapporten avser september månad och innehåller ingen analys utan är 
endast en beskrivning över nuläget och en möjlighet för kommunstyrelsen att följa 
viktiga nyckeltal.

Rapporten läggs på bordet på kommunstyrelsens sammanträde, detta för att kunna 
presentera så aktuella siffror som möjligt.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för september. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Ludvig Wreth
Tf. Kommundirektör                           Utredare 
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Protokoll 2019-10-07

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

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §125

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-10-07

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-07

Datum för överklagan 2019-10-08 till och med 2019-10-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-10-07

Justerare signatur

§125 - Månadsrapport september 2019 (KS 19-427)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för september 2019. Syftet är att 
ge kommunstyrelsen en rapport där en rad nyckeltal redovisas som ska ge en bild av hur det 
ser ut inom kommunstyrelsen men också för övriga kommunala nämnder samt en del statistik 
som till exempel arbetslösheten i kommunen.

Siffrorna i rapporten avser september månad och innehåller ingen analys utan är endast en 
beskrivning över nuläget och en möjlighet för kommunstyrelsen att följa viktiga nyckeltal.

Rapporten läggs på bordet på kommunstyrelsens sammanträde, detta för att kunna presentera 
så aktuella siffror som möjligt.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för september.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - månadsrapport september - (79396)
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Tjänsteskrivelse 2019-10-08 1 (1)

Dnr: KS 19-663

   

Tjänsteskrivelse – Skattesats för allmän kommunalskatt 
2020

Ärendebeskrivning
Fastställande av 2020 års skattesats för Lekebergs kommun ska enligt 
kommunallagen 8 kapitlet 6§, föreslås av kommunstyrelsen innan oktober månads 
utgång och beslutas av kommunfullmäktige innan november månads utgång. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att skattesatsen förblir oförändrad 2020. 
Skattesatsen 2019 är 22:43 kronor och blir således densamma 2020.

1 Bakgrund
Enligt kommunallagens 8 kapitel 6§ ska kommunstyrelsen före oktober månads 
utgång föreslå skattesatsen för kommande år.

Skattesatsen för 2019 uppgår till 22:43 kronor per beskattningsbar 
hundrakronorssedel och föreslås vara oförändrad 2020.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2020 till 22:43 kronor per 
skattekrona.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Anna Bilock
Tf Kommundirektör Ekonomichef
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Protokoll 2019-10-07

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

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §126

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-10-07

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-07

Datum för överklagan 2019-10-08 till och med 2019-10-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-10-07

Justerare signatur

§126 - Skattesats för allmän kommunalskatt 2020 (KS 19-663)
Ärendebeskrivning

Fastställande av 2020 års skattesats för Lekebergs kommun ska enligt kommunallagen 8 
kapitlet 6§, föreslås av kommunstyrelsen innan oktober månads utgång och beslutas av 
kommunfullmäktige innan november månads utgång. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår 
att skattesatsen förblir oförändrad 2020. Skattesatsen 2019 är 22:43 kronor och blir således 
densamma 2020.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2020 till 22:43 kronor per skattekrona.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Skattesats för allmän kommunalskatt 2020,  Lekebergs kommun - (79473)
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Tjänsteskrivelse 2019-10-08 1 (1)

Dnr: KS 18-620

   

Tjänsteskrivelse – Beslut om utvecklingsmedel 2019

Ärendebeskrivning
I MER-plan 2019 som Kommunfullmäktige beslutade om i november 2018, finns en 
avsättning om 5 894 tkr till utvecklingsmedel. Dessa extra resurser är till för bland 
annat tekniska hjälpmedel i välfärden, utredningar och kompetensutveckling. För att 
få möjligheten att utnyttja de avsatta resurserna redan i början av 2019, öppnade 
Kommunstyrelsen upp möjligheten att ansöka om dessa redan från och med 
Kommunstyrelsesammanträdet i november 2018. 

Hittills har Kommunstyrelsen beslutat om att tilldela 4 206 tkr till olika 
utvecklingsprojekt 2019, så kvar att fördela finns i dagsläget 1 688 tkr. 

Nu har ytterligare en ansökning lämnats in för beredning och till Kommunstyrelsen 
den 15 oktober 2019 föreslås följande ansökning att beviljas: 

- Ansökan om utvecklingsmedel till Flexenhet inom grundskolan, 380 tkr

Observera att ansökan även innefattar 2020 och dessa delar beviljas inte i nuläget.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar följande ansökning om totalt 380 tkr med finansiering från 
medel avsatta för utveckling 2019:

- Ansökan om utvecklingsmedel till Flexenhet inom grundskolan, 380 tkr.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Anna Bilock
Tf. kommundirektör Ekonomichef
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Utvecklingsmedel 2019 (tkr) Förv/Avd Kontering Kommentarer:

BUDGETERADE UTVECKLINGSMEDEL 2019 5894 1/133015

Beslutade ansökningar 2019

Kompetensförsörjningsstrategi -225 KSF/Pers.avd 15/130539/251 Avser 0,4 tjänst 190101-191231

Ökad service till medborgarna, IL -450 KSF/Adm.avd 121/1400141/252 Avser 1,0 tjänst 190101-191231

Förstudie kring intranät KSF/Adm.avd 12/13091/259 Avser 1,0 tjänst i 5 månader, 250 tkr

Kompetensutv Serviceenheten -118 KSF/ToS 137/970/260 Utbildningar

Effektivare planering förskola/fritids -300 KUB 2/491/261 Konsulttjänster, inköp och installation

Ansökan från Socialförvaltningen -1237 SON akt 574-584 Utbildningar, digitalisering     (KS 181218)

AMI, praktikhandledarkurs forts 2019 -271 KSF/AMI 152/6101/253 (KS 181218)

Eff av skolskjutsverksamhet, KUB -750 KUB 2/491/262 Upphandling, konsultation    (KS 181218)

Vidareutv av e-tjänst försörjningsstöd, IFO -150 SON/IFO 5308/559/264 KS 1901

Genomförande av kollegiala samtalsgrupper -200 KSF/Pers.avd 15/130539/265 KS 1901

Utbildning i familjebehandling med KBT -75 SON/IFO 5308/559/266 KS 1901

Matsvinnsprojekt -262 KSF/ToS 136/495/267 Avser 0,5 tjänst

Mentorsassistenter KUB -575 KUB 2/491 KS 1903

Överföring till kompetensutvecklingsmedel 1857

Medarbetarprocessen 2.0 -300 KSF/Adm.avd 12/13091/258 Fortsättning på tidigare projekt

GIS-projekt -350 KSF/ToS 13/955/256 Samma projekt som 2018, men som inte påbörjades

Samordnare inom förskolan -450 KUB 2/

Effektivare lokalutnyttjande -350 KSF/Adm.avd 12/13091/

Kvar efter beslutade ansökningar 1688

Nya ansökningar 2019 Kommentarer:

Flexenhet inom grundskolan 380 KUB 2/ Gäller endast den del som avser 2019

Kvar efter nya ansökningar 1308
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Utvecklingsprojekt ”Flexenhet” - Ett mer effektivt sätt att 
organisera undervisning, raster etc. för elever i behov av 
särskilt stöd till en totalt sett mindre personalkostnad.

Sammanfattning 
Vi avser att genomföra ett projekt i form av en gemensam pilot på skolorna Tulpanen och 
Hidinge under 2019-2020, totalt 3 terminer. Målsättningen är att införa ett mer effektivt 
sätt att organisera undervisningen för elever i behov av särskilt stöd, till en totalt sett 
mindre personalkostnad och en högre kvalitet. Om Flexenhet visar sig vara ett 
framgångsrikt sätt att organisera arbetet kring elever i behov av särskilt stöd kan det bli 
aktuellt att genomföra Flexenheter på övriga skolor i Lekebergs kommun. 

Det ekonomiska effektiviseringsmålet

Det bedömda resursbehovet utifrån extraordinära stödinsatser, alla grundskolor 
sammantaget, motsvarar 17 heltidstjänster till 29 elever inför höstterminen 2019. Det ger 
ett snitt på 0,6 resurstjänst/elev. Detta finansieras med nämndens tilläggsbelopp. Med 
målet 0,4 resurstjänst/elev, när den nya organisationsmodellen är fullt införd, fr.o.m. 
läsåret 21/22, skulle det innebära en effektivisering motsvarande 5 heltidsresurser jämfört 
med behovsinventeringen som gjordes i maj 2019. Se bilaga "Tilläggsbehov hösten -19”.

Verksamhetsmål

Målet med projektet är att organisera en stödverksamhet som utgörs av en grupp personal 
som har tillgång till vissa lokaler dit eleverna kan komma för att få olika typer av stöd, i 
större eller mindre omfattning. Eleverna har fortsatt en klasstillhörighet och ansvaret för att 
planera och bedöma undervisningen ligger kvar på elevens lärare. Syftet med Flexenheten 
är att ge elever i behov av särskilt stöd bästa möjliga förutsättningar att nå skolans mål.

Projektgrupp

Piloten är tänkt att organiseras genom en projektgrupp bestående av rektorer, 
organisationsutvecklare och specialpedagoger, med rektorerna på Tulpanen och Hidinge 
som projektledare.

Projekttid 

Projekttiden pågår från september 2019 till november 2020, med delrapport i maj 2020 och 
slutrapport i december 2020. Se vidare tidplanen längre ner i ansökan.
               

Behov
Vår växande kommun innebär en ökning av antalet elever och medför i sin tur även fler 
barn i behov av särskilt stöd. Det betyder att vi behöver utveckla nya arbetssätt för att 
organisera detta komplexa arbete som kräver särskild kompetens och långsiktighet. Under 
vårterminen ägnade ledningsgruppen i KUB många timmar åt att inventera och diskutera 
detta växande behov. Även en del omvärldsspaning har gjorts där vi nu landat i denna 
projektidé.
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Syfte
Syftet med piloten är att pröva hypotesen att införandet av ”Flexenheter” leder till ett 
effektivare sätt att organisera undervisningen för våra elever i behov av särskilt stöd. Dels 
till en lägre personalkostnad men också för en ökad trygghet hos eleverna och en 
förbättrad måluppfyllelse, jämfört med vt-19.

Resultat
Enligt vår hypotes skulle införandet av ”Flexenheter” medföra följande:

 Ökad måluppfyllelse för elever i behov av särskilt stöd
 Ökad trygghet för eleverna (både för dem i behov av stöd och deras klasskamrater)
 Förbättrad arbetsmiljö för både elever och personal
 Bättre förutsättningar för att behålla utbildad personal och främja nyrekrytering 
 Etablerandet av en långsiktig och hållbar ny organisations- och arbetsmodell
 Lägre personalkostnad

Tidplan Aktivitet

Hösten 2019 Planera, kartlägga, ta fram kravspecifikation, rekrytera samt projektanställa två 
”Flexenhetsutvecklare”.

Våren 2020 Delrapport för att kvalitetssäkra projektets fortsatta utveckling och ekonomi 
utifrån hypotesen/målet ovan

Hösten 2020 Genomförandefas (uppföljning, analys och löpande justeringar)

December 2020 Slutrapport utifrån hypotes/målbild (bättre kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi)

Ekonomisk sammanställning av ansökan

Kostnadsbenämning
Ansökningsbelopp 
(kr)

Medför ansökan 
ytterligare kostnader för 
vht?

Ytterligare kostnader 
(kr)

Löne- och 
vikariekostnader för 
utvecklingsresurser (2 
heltid fr.o.m. okt -19 
t.o.m. dec -20) 

2019: 350 000 kr 

2020: 1 340 000 kr 

Nej Nej

Omvärldspaning i form 
av studiebesök

2019: 10 000 kr 

2020: 10 000 kr

Nej Nej

Inköp av pedagogiskt 
mtrl

          
           20 000 kr
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LEKEBERGS KOMMUN 

Monica Skantz Björn Ekedahl Eva Nygren

Förvaltningschef Rektor Bitr. rektor
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Protokoll 2019-10-07

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

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §127

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-10-07

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-07

Datum för överklagan 2019-10-08 till och med 2019-10-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-10-07

Justerare signatur

§127 - Utvecklingsmedel 2019 (KS 18-620)
Ärendebeskrivning

I MER-plan 2019 som Kommunfullmäktige beslutade om i november 2018, finns en 
avsättning om 5 894 tkr till utvecklingsmedel. Dessa extra resurser är till för bland annat 
tekniska hjälpmedel i välfärden, utredningar och kompetensutveckling. För att få möjligheten 
att utnyttja de avsatta resurserna redan i början av 2019, öppnade Kommunstyrelsen upp 
möjligheten att ansöka om dessa redan från och med Kommunstyrelsesammanträdet i 
november 2018.

Hittills har Kommunstyrelsen beslutat om att tilldela 4 206 tkr till olika utvecklingsprojekt 
2019, så kvar att fördela finns i dagsläget 1 688 tkr.

Nu har ytterligare en ansökning lämnats in för beredning och till Kommunstyrelsen den 15 
oktober 2019 föreslås följande ansökning att beviljas:

- Ansökan om utvecklingsmedel till Flexenhet inom grundskolan, 380 tkr

Observera att ansökan även innefattar 2020 och dessa delar beviljas inte i nuläget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar följande ansökning om totalt 380 tkr med finansiering från medel 
avsatta för utveckling 2019:

Ansökan om utvecklingsmedel till Flexenhet inom grundskolan, 380 tkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om utvecklingsmedel 2019 - (77761)
 Ekonomisk sammanställning utvecklingsmedel 201909 - (77756)
 Ansökan om utvecklingsmedel - Flexenhet inom grundskolan - (77760)
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Utvecklingsmedel 2020
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KS 19-679
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Tjänsteskrivelse 2019-10-08 1 (1)

Dnr: KS 19-679

   

Tjänsteskrivelse – Utvecklingsmedel 2020

Ärendebeskrivning
I MER-plan 2019 avsattes extra resurser till bland annat tekniska hjälpmedel i 
välfärden, utredningar och kompetensutveckling. I de preliminära ramar inför 2020 
som Kommunstyrelsen beslutade om i juni finns ytterligare en avsättning om ca 3,7 
mnkr. För att få möjligheten att utnyttja de avsatta resurserna redan i början av 
2020, så förslås att ansökningsmöjligheten för dessa öppnas redan till 
Kommunstyrelse sammanträdet i november 2019.

1 Bakgrund
I MER-plan 2019 avsattes extra resurser till bland annat tekniska hjälpmedel i 
välfärden, utredningar och kompetensutveckling. I de preliminära ramar inför 2020 
som Kommunstyrelsen beslutade om i juni finns ytterligare en avsättning om ca 3,7 
mnkr. För att få möjligheten att utnyttja de avsatta resurserna redan i början av 
2020, så förslås att ansökningsmöjligheten för dessa öppnas redan till 
Kommunstyrelse sammanträdet i november 2019. 

Regler för ansökningsförfarandet finns beslutade i ärendet KS 18-417. Viktigt att 
komma ihåg är att kraven på ansökningarna skärptes till 2019 och samma krav 
kommer att gälla även 2020. Inga ansökningar kommer att godkännas som inte 
innehåller behov, syfte och resultat. Tyngdpunkten ska vara att satsningen leder till 
ett effektivare arbetssätt. Ansökan ska även visa på vilken effektivitet och/eller 
ekonomisk besparing som satsningen ger.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen öppnar upp ansökningsmöjligheterna avseende 2020 års 
utvecklingsmedel i november 2019.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Anna Bilock
Tf. Kommundirektör Ekonomichef
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Protokoll 2019-10-07

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

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §128

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-10-07

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-07

Datum för överklagan 2019-10-08 till och med 2019-10-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-10-07

Justerare signatur

§128 - Utvecklingsmedel 2020 (KS 19-679)
Ärendebeskrivning

I MER-plan 2019 avsattes extra resurser till bland annat tekniska hjälpmedel i välfärden, 
utredningar och kompetensutveckling. I de preliminära ramar inför 2020 som 
Kommunstyrelsen beslutade om i juni finns ytterligare en avsättning om ca 3,7 mnkr.

För att få möjligheten att utnyttja de avsatta resurserna redan i början av 2020, så föreslås att 
ansökningsmöjligheten för dessa öppnas redan till Kommunstyrelse sammanträdet i november 
2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen öppnar upp ansökningsmöjligheterna avseende 2020 års utvecklingsmedel 
i november 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utvecklingsmedel 2020 - (79531)
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och Stenbäcken
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Tjänsteskrivelse 2019-10-08 1 (1)

Dnr: KS 19-286

   

Tjänsteskrivelse – Erbjudande om köp av Sixtorp och 
Stenbäcken

Ärendebeskrivning
Region Örebro län erbjöd våren 2019 Lekebergs kommun att köpa friluftsgårdarna 
Sixtorp och Stenbäcken. På uppdrag av den politiska majoriteten har förvaltningen 
arbetat för att förvärva Sixtorp, men inte Stenbäcken. 

En dialog har skett med Region Örebro län kring köpeskillingen och i september 2019 
enades parterna om ett pris för Sixtorp på 400 tkr. Finansiering föreslås ske ur det 
egna kapitalet. Driftskostnaderna är beräknade till ca 75 tkr årligen och dessa 
finansieras i MER-plan 2020.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 

1. Uppdrar till kommundirektören att förvärva Sixtorp för 400 tkr. 
2. Avstår att förvärva Stenbäcken. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Anna Bilock
tf. Kommundirektör Ekonomichef
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Värdeutlåtande avseende fastigheten

Lekeberg Sixtorp 1:8
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2019-03-29 Ordernummer: 169293

Fastighetsbeteckning: Leksberg Sixtorp 1:8

Innehållsförteckning
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3. Värderingsobjekt
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Svefa AB, Vasastrand 11, 701 49 Örebro

Org. nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm
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2D19-03-29 Ordernummer: 169293

Fastighetsbeteckning: Lekeberg Sixtorp 1:8

1. Sammanfattning

• Trygge da
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Värderingsobjekt:

Uppdragsgivare:

Syfte:

Värdetidpunkt:

Objektstyp:

Marknadsvärde:

Fastigheten Lekeberg Sixtorp 1:8.

Region Örebro län genom Peter Kanat.

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknads-
värde. Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas som
underlag inför eventuell försäljning.

mars månad 2019

Inom värderingsobjektet inryms friluftsanläggning, övernatt-
ningsstugor, servicebyggnad, två arrendetomter och naturreser-
vät (betes- och skogsmark).

Mot bakgrund av vad som redovisas i värdeutlåtandet bedöms
marknadsvärdet av värderingsobjektet vid värdetidpunkten till:

800 000 kronor
(Åttahundra tusen kronor)

3(14)
Svefa AB, Vasastrand 11, 701 49 Örebro

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

Page 58 of 259



2019-03-29 Ordernummer: 169293

Fastighetsbeteckning: Lekeberg Sixtorp 1:8

2. Uppdragsbeskrivning

Värderingsobjekt
Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Lekeberg Sixtorp 1:8.

Uppdragsgivare
Region Örebro län genom Peter Kanat.

Syfte
Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall värde-
ringen användas som underlag inför eventuell försäljning.

Värdetidpunkt
Värdetidpunkt är mars månad 2019.

Allmänna villkor

För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan.

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-
nåden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna

villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet

vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsob-
jektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar
av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas.

De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggama auktoriserad fastighetsvärderare som
för icke auktoriserade värderare,

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighets-

ägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofuilständiga.

Besiktning och värderingsunderlag
Besiktning avvärderingsobjektet utfördes 2019-03-13 av Urban Runesjö. Vid besiktningen deltog Bo Clomén

som representant för Region Örebro län. Vid besiktningen har ett urval av lokaler, allmänna utrymmen och
tekniska installationer studerats.

Följande uppgifter har erhållits från uppdragsgivare:

• Aktuella avtal

• Hyresnivåer
• Nyttjanderätter

• Sammanställning av ytor

Vidare har underlag inhämtats och bearbetats från Länsstyrelsen, fastighetsregistret samt offentlig statistik
från SCB med flera.

4(14)
Svefa AB, Vasastrand 11, 701 49 Örebro

Org. nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm
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2019-03-29 Ordernummer: 169293

Fastighetsbeteckning: Lekeberg Sixtorp 1:8

3. Värderingsobjekt

Objektstyp
Inom värderingsobjektet inryms friluftsanläggning, övernattningsstugor, servicebyggnad, två arrendetomter
och naturreser/at (betes- och skogsmark).

Lagfaren ägare
Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Örebro läns landsting, 232100-0164.

Läge
Värderingsobjektet är beläget strax norr om samhälle; Mullhyttan i Lekebergs kommufi. Se kartor i bilagt
utdrag ur fastighetsregistret.

Omgivningen utgörs huvudsakligen av skogsmark. Service finns närmast i Mullhyttan eller Fjugesta. All-
manna kommunikationer finns i form av buss.

Mark

Värderingsobjektet har en markareal av totalt 177 634 kvadratmeter, varav cirka 7 000 kvadratmeter tomt-

mark, parkering och gräsyta, cirka 110 000 kvadratmeter betesmark och cirka 60 000 kvadratmeter skogs-
mark samt cirka 500 kvadratmeter arrendetomter. Resterande mark utgörs av vägar m. m. Se nedan.

;22
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2019-03-29 Ordernummer: 169293

Fastighetsbeteckning: Lekeberg Sixtorp 1:8

Byggnadsbeskrivning
Inom värderingsobjektet finns totalt 6 byggnader som bedöms som verksamhetsbyggnader och beskrivs ne-

dan. Dessa byggnader upptar mindre del av markarealen. Marken kring byggnaderna utgörs främst av par-
keringsplatser, kommunikationsytor och grönytor.

Huvudbyggnaden

Byggnaden är uppförd 1955 och har en stomme av trä, fasad av trä och takbeklädnad av tegel. Byggnaden
inrymmer på nedervåning kök, hall, samlingsrum samt dusc^utrymme med wc. Övervåning inrymmer hall,
två sovsalar samt sanitetsutrymme med fyra wc. Byggnaden har enskiit avlopp och har gemensamt vatten
med grannfastigheten. Uppvärrr. Ring sker med direktverkande ei. Den totala bedömda boarean uppgår till
cirka 175 kvadratmeter.

Overnattningsstuga 1 och 2

Två träbyggnader som är uppförda 1990 på plintar med takbeklädnad av papp. Byggnaderna inrymmer ett
sovrum, förrådsutrymme samt rum med pentrykök. Byggnaden har avlopp för köksvatten och gemensamt
vatten med grannfastigheten. Uppvärmning sker med direktverkande el. Den totala bedömda arean uppgår
till cirka 25 kvadratmeter för vardera byggnaden.

Overnattningsstuga 3

Träbyggnad som är uppförda 2012 på plintar med takbeklädnad av papp. Byggnaden inrymmer ett rum med
enkel köksutrustning. Byggnaden har varken avlopp eller vatten. Uppvärmning saknas troligen. Den totala
bedömda arean uppgår till cirka 15 kvadratmeter.

Overnattningsstuga 4

Träbyggnad med takbeklädnad av papp. Byggnaden inrymmer ett rum utan bekvämligheter. Byggnaden har
varken avlopp eller vatten. Uppvärmning sakna. ; troligen. Den totala bedömda arean uppgår till cirka 8
kvadratmeter.

Toalettbyggnader 1 och 2
Två träbyggnader som är uppförda 2005 med takbeklädna- i av papp. Byggnaderna inrymmer två wc. Bygg-
nåden har avloppstank nedgrävd under byggnaderna. Den ena byggnaden är placerad vid badet. Den to-
tala bedömda arean uppgår till cirka 6 kvadratmeter för vardera byggnaden.

Skick och standard

Byggnadernas yttre och inre skick är varierande och bedöms i huvudsak som normalt. Huvudbyggnadens
kök har en normal standard och skicket är normalt, l övriga rum finns behov av renovering av ytskikt. Takhöj-

den är lägre än normalt. Övriga byggnader är i normalt skick som övernattningsstugor.

Flexibilitet och alternativanvändning

Huvudbyggnaden bedöms vara relativt flexibel i sin utformning, och därmed bedöms möjligheterna för alter-
nativ användning som bostad möjlig. Övriga byggnaders användningsområden bedöms vara övernattnings-
stugor eller förråd. Byggnaderna bedöms vara flyttbara utan något större problem.

6(14)
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2019-03-23 Ordernummer: 169293

Fastighetsbeteckning: Lekeberg Sixtorp 1:8

Miljö
Värderingsobjektet är inte registrerat i Länsstyrelsens register med potentiellt förorenade markområden.

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella miljö-
belastningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).

Rättsliga förhållanden
l bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat:

• Lagfaren ägare

• Adressuppgifter
• PSanförhåilanaer

• Se'vitut mec mera

• Inteckningar
• TaxeringsJppcEfter

Nedan beskrivs värderingsobjektets planförhållande mer detaljerat.

Planförhållande

Värderingsobjektet omfattas av naturreservat på större delen av fastigheten, beslut 2005-12-12.

SkStselplandcarta Wr
Naturres«iv»tet

SIXTORP

BJ Inteinteia*»»
[g PtrtMns

MBkndiBa

E3-^°»

f~~iUMw

Beslut och föreskrifter bifogas.
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2019-03-29 Ordsrnummer: 169293

Fastighetsbeteckning: Lekeberg Sixtorp 1:8

4. Värderingsmetodik

Definition av marknadsvärde och metodtillämpning

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.

Marknadsvärdebedömningen sker genom en kombination av två metoder; ortsprismetod och avkastnings-
metod. Utifrån resultaten av dessa metoder görs en sammanfattande bedömning av marknadsvärdet.

Ortsprismetod

Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskape"-, ex-
empelvis utifrån objektstyp, läge, standard och hyresgäststruktur. Hänsyn tas till den värdeutveckling som
skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. Köpeskillingarna jämförs direkt eller normeras med avseende på
en eller flera värdebärande egenskaper, exempelvis uthyrbar area, hyra, driftnetto eller taxeringsvärde.

Avkastningsmetod

Avkastningsmetoden innebär att de betalningsströmmar samt det restvärde som fastighetsinnehavet förvän-
tas ge upphov til! nuvärdeberäknas med en kalkyiränta baserad på de direktavkastningskrav som ka" här!e-
das ir&n ortsprismetoäe".

De faktiska värdefaktorer, exempelvis hyror, drift- och underhållskostnader, som finns tillgängliga används i
den mån de kan anses spegla en marknadsmässig nivå. När faktiska uppgifter om värderingsobjektets be-
talningsströmmar inte är tillgängliga eller om de inte speglar marknadens förväntningar baseras kalkylen
istället på värden som kan anses normala för det aktuella värderingsobjektet med hänsyn till den rådande

marknadssituationen och marknadens framtidsbedömningar

5. Värdering

Ortsprismetod

Byggnader

Det bedöms att förutsättningarna för att kunna bedriva en lönsam kursverksamhet eller hotellverksamhet

liknande vandrarhem/bed and breakfast är små. Det krävs vissa investeringar i anläggningen för att kunna

locka gäster. Den verksamhet som bedrivs idag bedöms inte vara hållbar i längden utifrån kundgrupp och
standard. Den mest troliga köparen bedöms dels vara kommunen eller ideell förening som kan bedriva lik-
nade verksamhet som idag, dels privatperson som använder byggnaden som fritidsboende. Alternativt per-
manentboende med mindre verksamhet. Utifrån ovanstående resonemang bedöms jämförelse med småhu-
senheter på landsbygd bäst spegla marknaden.

Värdebedömningen av småhusenheten har skett enligt ortsprismetoden.

Jämförelser har gjorts med köp from 2015-01-01 av de fastigheter som uppfyller följande förutsättningar:

Fastighetstyp Bebyggd småhusenhet, friliggande

Läge Landsbygden i Lekebergs kommun (1814900, 1814901), ej strand eller strandnära.

Storlek 100-200 kvm boarea

Värdeår Äldre än 1970

8(14)
Svefa AB. Vasastrand 11. 701 49 Örebro
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2019-03-29 Ordernummer: 169293

Fastighetsbeteckning: Lekeberg Sixtorp 1:8

Dessa förutsättningar uppfylldes vid 20 överlåtelser. Tillgängligt material tyder på köpeskillingskoefficienter

(K/T) i stor utsträckning mellan 0, 73 och 2, 15. Vidare kan konstateras att köpeskillingarna ligger inom inter-

vallet 350 000 - 1 400 000 kronor, med ett medel på 860 000 kronor för dessa objekt. Det genomsnittliga
priset per kvm boarea uppgår till ca 6 950 kronor och övervägande delen av köpen ligger i intervallet 4 000
kr till 9 000 kr/kvm.

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lskeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lskeberg

Lekeberg

Lakeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberc

LANDSÅSEN 2:4

KVISTBRO-STENKULLA1:5

VEKHYTTAN 2:23

VEKHYTTAN 2:23

VEKHYTTAN 3:30

FINNTORP1:32

NALAVI 9:4

DORMEN1:15

VEKHYTTAN 2:24

NOLSJÖN1:22

HACKVADS-BO 1 :l 1

EDSBERGS-SÖRBY4:15

MULLERSÄTTER1:171

VEKHYTTAN 4:22

KVISTBRO-STENKULLA1:8

EDSBERGS-KULLTORP 1:3

KNISTA 3:5

BACKEN 2:3

LARSTORPET 2:1

KNISTA KYRKA 1:2

2015-11-02

2016-06-28

2015-12-29

2016-12-28

2018-11-26

2017-09-01

2015-08-14

2015-01-07

2017-12-19

2019-01-07

2015-06-12

2015-01-07

2018-06-29

2G18-11-30

2018-07-10

2016-07-11

2015-08-12

2017-02-15

2017-05-11

2016-04-29

350

465

537

543

545

600

650

680

690

880

S85

950

950

1 000

! 050

1 094

1 200

1 350

1 350

1 400

2500

4009

4228

4276

4037

5607

6500

3931

3876

8800

8423

8482

7308

8850

8077

10130

8276

i1 345

12981

7363

0,95

0,73

0,73

0,74

0,82

0,87

1,09

0,87

0, 73

1,96

1,29

1.31

1,49

1,50

1,50

1,53

1. 37

1,77

2, 15

1, 57

4213

10960

10014

10014

4885

1 975

6152

3404

492")

20000

2530

1 860

6659

4582

3950

17300

3760

2740

2450

? 211

Medel 858 6951 1,25 (j 22")

En presumtiv köpare kalkylerar troligen ned en viss renovering för att anpassa byggnaden för boende. Att
vattnet är gemensamt med grannfastigheten bedöms som något negativt. Gällande övriga byggnader på

fastigheten bedöms att det mest troliga är att någon eller några byggnader sparas som övernattningsstuga
och/eller förråd, övriga transporteras bort. t grunden bedöms byggnaden som relativt bra men som nämnts

tidigare behövs en viss renoveringsinsatts för att skapa en mer normal boendemiljö.

Resultat

Man kan konstatera att det är svårt att urskilja ett helt jämförbart förvärv ur ovanstående ortsprismaterial.

Med beaktande av värderingsobjektets specifika egenskaper såsom läge, standard och skick, anses värde-

ringsobjektets värde sammantaget ligga under mitten av det ovan redovisade prisintervallet.

Med utgångspunkt från ortsprismaterialet ovan bedöms värdet inklusive komplementbyggnader till 600 000
kronor
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Arrendetomterna

Det har på Lekebergs kommuns landsbygd sedan 2015 sålts ett 30 tal småhustomter samt tomter med bygg-
nåd <50 000 kr. Tomtpriserna är exklusive anslutningar för vatten och avlopp.

^ä!^. ;^

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg
Lekeben;

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberq

Leteben:)

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

213TORHYTTAN1:106

213 SIXTORP1:13
213 VÄSTRA HULVIK 1:5

213 MAGRIA 2:9

213TORPTJÄRN1:2

213 ÄGELSTA2:18

210 TRYGGEBODA 1:36

213 LABBÄSEN1:85

213 SI>0-ORP1:7

213 SALTORP1:41
213 BINNINGE 2:8

210 SÖRHULT 1:162

213 RIBBOHYTTAN1:13

210BRÖTTORP1:3

210BRÖTTORP1-5

210 HULVIKSTORP1:12

213 FRIDHEM1:2

213 KVISTBRO-STENKULLA 1:6

213 EDSBERGS-SÖRBY3:8

21;)BAGGETORP1:63

219TORHYTTAN1:83
213VEKHYTTAN7:2

213 FALLHrTTAN1:27

213 TRYGGEBODA 1:30

213 SÖDRAFOLKAVI1:18

213 LEKHULT2:93

213 LINDÄSEN1:1

213 VEKHYTTAN 4:24

213GRÄFSTA2:9

213 KVISTBRO-HINDERSTORP 1:6S

210LABBÄSEN1:69

2015-02-24

2015-03-03

2015-08-10

2015-09-01
2015-12-01

2016-02-29

2016-04-26

2016-04-26

2016-04-28

2016-08-27

2016-11-30

2017-03-17

2017-05-08

2C17-07-06

2017-07-06

2017-08-30
2017-09-01

2017-09-01

2017-10-25

2017-11-18

2018-04-27

2018-08-14

2018-08-25

2018-08-25

2018-08-27

2018-09-08

2318-09-09

2018-10-11

2C 18-10-30

2018-11-21

2019-01-13

^3
150
85

421

135

240

150

150

50

380

80

200

40

350

193

193

1C

275

320

550
45

105

235

125

180

25

200

192

130

55

8S

50

90

29

36

105

56

62

10

17

24

28

17

36

<13

68

7'!

11
37

163

75

37

84

40

51

55

16

59

24
129

11

131
28

1670

2910

11 807

1 287

4289

243C

14496

2, H

15967

2845

1) 700

1 110

3D9B
2832

2750

940

75CO

1 960

7338

1 232
1 251

585C

2459

3276

1550

3401

3118

1 005

4936

651
1 764

Medel 174 55 4365

Dessa har sålts till priser som varierar mellan 10 000 till 550 000 kronor med ett medelpris omkring
175000 kronor.

Av köpen ovan bedöms dessa lägesmässigt bäst överensstämma med värderingsobjektet.

^(u.uiatj?
Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

^tr .

213TORHYTTAN1:106

213 SIXTORP1:13

213TORHYTrAN1:94

213 LABBÄSEN1:85

213 SALTORP1:41

210 SÖRHULT 1:162

213 BAGGETORP 1:63
210 TORHYTTAN1:83

213 FALLHYHAN 1:27

213TRYGGEBODA1:30

213 KVISTBRO-HINDERSTORP 1:68
210 LABBÄSEN1:69

rfljp- • Ml t

2015-02-24

2015-03-03

2Q-5-07-31

201S-04-26

2016-08-27

2017-03-17

20 7-1 ••-18

2018-04-27

2018-08-25

2018-08-25

2018-11-21
2019-01-13

•<

150

85

295

5C

so

40

45

105

125

180

85
50

90

23

202

17

28

36

37

84

51

55

131
28

l ^:

1 670

2910

1 459

2895

2845

1 1-0

1 232

1 251

2459

3276

651
1 764

Medel 108 66 1 960
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Objekten har sålts till priser som varierar mellan 40 000 till 295 000 kronor med ett genomsnitt på 108 000
kronor per tomt.

Med beaktande av läge och storlek bedöms objekten bäst motsvara de lägre köpen i urvalet ovan. Mark-
nadsvärdet bedöms till storleksordningen 50 000 kronor per tomt, viiket ger för två tomter 1 00 000 kronor.

Arrenden

Antalet jämförelseobjekt vad avser arrenden är vanligen begränsat, bland annat till följd av att det till skill-
nåd från fastigheter inte går att söka i databaser eller offentliga register. Dessutom är antalet arrendeupplå-

telser en bråkdel jämfört med det totala fastighetsbeståndet. På fastighetsägarsidan är ofta kommuner och
staten dominerande aktörer avseende arrendeupplåtelser. Flera av kommunerna har under senare år för-
sökt marknadsanpassa sina "taxor".

En sökning utförts bland besluten hos Arrendenämnden i Linköping och Västerås som handlägger ärenden
inom Örebro respektive Västerås. Det har inte skett många avgöranden under senare tid. Under 2017 finns
noteringar mellan 9 000 till 15 000 kronor per år i Örebro som dock har ett närmare läge till större ort. l Väs-

teras finns några jämförelseobjekt från 2018 som avser bostadsarrenden främst för fritidsbebyggelse och

med närhet till vatten. Dessa bedöms som betydligt bättre än aktuellt objekt. Dessa noteringar finns inom
intervallet 22 000-34 000 kronor.

De mest sannolika köparna av tomterna bedöms vara de befintliga nyttjanderättsinnehavarna med hänsyn
till besittningsskyddet.

Vid bedömning av avkastningsvärdet har vid värdetidpunkten aktuella avtal använts. Gemensamt för dessa

avtal är att de är skrivna på fem år. Arrendetiden förlängs med fem år i sänder om ej uppsägning eller be-
gäran av villkorsändring sker senast ett år före arrendetidens utgång. Arrendeavgiften skall anpassas med

hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex. Ett räntekrav på 4 % bedöms som rimligt vid beräkning av
avkastningsvärdet. Skillnaden mellan tomterna bedöms som marginell och för enkelhetens skull används
det senaste avtalets arrendeavgift på 2 600 kronor per år för bedömning. Avkastningsvärdet bedöms till
65 000 kronor per tomt, vilket ger för två tomter 130 000 kronor.

Resultat

Med utgångspunkt från ovanstående bedöms värdet till mellan cirka 50 OOu till 65 000 kronor per tomt vilket
motsvarar ett totalt värde för tomterna inom intervallet 100 000 till 130 ÖGO kronor.

Skogsmark

Vid taget beslut gäller reservatsföreskrifterna och således har hela skogsproduktionen försvunnit ur brukan-

det av områdena och värdet för skogen bedöms till O kr. Enligt skötselplanens skötselområde barrskogar
öevarandemålet följande; Artrik, barrdominerad naturskog med riklig tillgång på gamla träd och död i/edoch
skötselåtgärd är fri utveckling.

Jaktens värde utan påverkan av reservatsföreskrifter bedöms med utgångspunkt från en bedömd regional

arrendeprisnivå med beaktande av värderingsobjektets speciella beskaffenhet för ändamålet. En långsiktig
arrendeprisnivå bedöms till 50 kr/ha och år om ett större sammanhängande jaktmarksområde skulle utbjudas

på den öppna marknaden. En kapitalisering med 3 % kalkylränta for all framtid ger 1 667 kr/ha.

MARKNADSVÄRDE MED RESTRIKTIONER

Vid en marknadssimulering bedöms marknadsvärdet med restriktioner överstiga ovan bedömda jaktvärdet.
Presumtiva köpare bedöms vara fastighetsägare med närliggande marker, som är beredda att betala mer än

barajaktvärdet, alternativt presumtiv köpare som tänker bedriva liknande verksamhet som idag.
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Marknadsvärde för fastigheter med restriktioner inom naturreservat bedöms genom att jaktvärdet samt ägan-
derättsvärden får utgöra detta värde. Det kan givetvis skilja beroende på areal, läge m. m. Jaktvärdet bedöms

med hänsyn till reservatets restriktioner, vilket brukar medföra en sänkning på 5-10 % från ovan nämnda
jaktvärde. Grunden för dessa äganderättsvärden bedöms vara impedimentsmarksvärdet. Det bedöms att

marknadsvärdet för skogen inte bör understiga värdet för impediment i normalfallet. Impediment är mark som

i normalfallet inte brukas och produktiv mark inom reservatet bör åtminstone Jämföras med värdet för impe-
diment.

Ortsprismaterial gällande rena impedimentsmarker är mycket få med oftast stor spridning av nyckeltalet kr/ha.

För att finna dessa måste man ta med ett större geografiskt område. Nedan redovisas ett fåtal rena ortspriser.

Län

Örebro

Örebro

Västmanland

Värmland

Värmland

Genomsnitt

Kommun

Lindesber

Karlsko a

Sala

Säffle

Karlstad

Kö edatum

2008-12-05

2011-12-16

2013-01-31

20 08-12-23

2017-06-16

Areal ha

23

20

28

51

283

Kr/ha

330.1

5000

5400

5900

5500

5000

Ett annat sätt att bedöma marknadsvärdet är med utgångspunkt från taxeringsvärdenivån vid AFT 17, d. v. s.

3 500 kr/ha. Taxeringsvärdet skall i genomsnitt motsvara 75 % av marknadsvärdet två år före taxeringsåret,
d. v. s. år 2015, vilket motsvarar ca 4 670 kr/ha.

l både ortsprismaterialet och taxeringsmodellen ingår jaktvärdet i nyckeltalet kr/ha. Reservatsföreskrifterna
bedöms ha en viss påverkan på det totala jaktvärdet p. g.a. förbud att upprätta nya jakttorn, stödutfodring
samt röja siktgator. Det bör föranleda en sänkning av jaktvärdet med 10 %, vilket bedöms ge ett jaktvärde
på ca 1 500 kr/ha.

Resultat

Som nämnts tidigare ovan bör produktiv mark inom reservat åtminstone motsvara värdet för impediments-
mark. Utifrån resonemanget ovan bedöms marknadsvärdet till 30 000 kr för totalt 6,0 hektar vilket ger
5 000 kr/ha.

Betesmark

Värderingen av betesmarken görs med hjälp av ortsprismetoden. Köpen är från och med 2013-01-01 i
Örebro län och vid en sökning finns det endast tre stycken kända användbara köp. De köpen indikerar en
nivå på 35 000 kr/ha.

Ett annat sätt att bedöma värdet för betesmark är att utgå från J-nivån för åkermark vid AFT 2017, som är
34 i aktuellt värdeområde som objektet ligger i vilket motsvarar taxeringsvärdet 34 000 kr/ha för normal

åkermark. Den nivån avser 75 % av marknadsvärdet 2: a året före taxeringen, dvs. vid mitten av år 2015,
vilket ger värdet ca 45 000 kronor per hektar för normalåkern. Till grund för nivåläggningen vid fastighets-

taxeringen ligger ortsprisanalyser av jordbruksfastigheter, bebyggda och obebyggda, som sålts på den
öppna marknaden. Betesmarkens marknadsvärde enligt taxeringsmodellen motsvarar ca 45 % av normal-

åkerns värde, vilket med prisutveckling motsvarar ca 25 000 kr. Det värdet visar på marknadsvärdenivån
för normal betesmark utan föreskrifter.
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Reservatsföreskrifterna innebär att fastighetsägaren inte kan utföra stödutfodring, att gräsproduktionen på
sikt minskar genom förbud mot gödsling och jordförbättring samt att förfoganderätten begränsas. Även om
marken i dag inte behandlas eller bearbetas på sådant sätt som strider mot reservatsföreskrifterna bedöms

ändå inskränkningarna i brukandet påverka fastighetens marknadsvärde negativt eftersom en spekulant i
valet mellan två i övrigt helt likvärdiga fastigheter sannolikt skulle välja den som inte belastas av sådar-a

inskränkningar.

Förbud mot gödsling och Jordförbättring bedöms på sikt kjnna minska avkastningen. Beaktas produktions-

minskningen men även förbud mot stödutfodrir. g så bedöms marknadsvärdet påverkas av restrikticnerna
med ca 5 000 kronor per hektar, [ jämförelse med mark utan restriktioner, l aktueilt fall bedöms den E sköt-

selpianen nämnda slåttermarken bäst motsvara betesmark, och ingår därmed i följande marknadsvärde-
bedömning.

Resultat

Utifrån resonemanget ovan bedöms marknadsvärdet till 275 000 kronor för totalt 11, 0 hektar vilket ger
25 000 kr/ha.

6. Slutlig bedömning

Nedan redovisas en sammanställning av ovanstående marknadsrelaterade deEvärden.

Byggnader 500 000 kr

Arrendetomtei 120 000 kr

Skogsmark 30 000 kr

Betesmark 275 000 kr

Summa 1 025 000 kr

En matematisk summerin-j ger dock inte automatiskt en rimlig bedömning av fastighetens marknadsvärde.

Det kan finnas delar som stödjer varandra så att det totala marknadsvärdet är högre och det kan finnas delar
som "stör" varandra så att det sammantagna marknadsvärdet blir lägre. Följande resonemang och slutbe-

dömning kan göras för Sixtorp 1:8.

Arrendetomterna som ligger som "hål' i en jordbruksfastighet har normalt en betydligt mindre marknadsvär-
depåverkan på helheten än vad deras enskilda marknadsvärde uppgår tiil. Skogsmarken har ett mer margi-

nellt värde utifrån att det är reservat med begränsade förfoganderätt. Betesmarken har ett värde främst om
man själv är brukare. Det krävs en de! investeringar för att få till en bra boendemiljö, både i byggnaden och

omgivningen. Flertafet av kompfementbyggnade-na bedöms som mer eller mindre överflääiga, samtidigt kan
de flyttas och säljas. Sammanfattningsvis så bedöms det finnas en begränsad skara köpare med hänsyn till

vad som nämns i värdeutlåtandet. Men om man vill investera i fastigheten får man ett stort boende i en trevlig
miljö med närhet till sjö.
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Marknadsvärde

Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet vid
värdetidpunkten mars månad 2019 till:

800 000 Kronor
Åttahundra tusen kronor

Örebr i 2019-03-29

-r^

Urban Runesjö
Skogsbruksingenjör

av Samhällsbyggarna auktoriserad
lantbruksvärderare

Bilagor
Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Foton

Utdrag ur fastighetsregistret

Beslut och föreskrifter, naturreservat

Allmänna villkor för värdeutlåtarde
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FASTIGHET

-eieckning

LEKEBERGSIXTORP1:8
Nyckel: 180036458
UUID:909a6a73-8bb1-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Kvistbro
Distrikt: Kvistbro

enaste nd ingen
allmänna delen
2017-03-07

oenaste näringen
inskrivningsdelen
2017-03-3013:18

Aktu .etsdaium
inskrivningsdelen
2019-03-11

PÅGÅENDE ÄRENDEN

Avtalsrätti het 2019-03-11

ADRESS

jress
Sixtorps friluftsgård
Sixtorps fritidsområde 2, 3, 4, 5
716 94 Mullh n

LÄGE, KARTA

Omrade
6560514.0 479887

rna
LEKEBERG

AVSKILD MARK

: - SIXTORP 1:11, 1:13, 1:18, 1:19, 1:20

AREAL

Om rade
Totalt

rea
177 634 kvm

Därav landareal
177 634 kvm

Därav vattenareal
O kvm

LAGFART
e

232100-0164
ÖREBRO LANS LANDSTING
BOX 1613
70116 ÖREBRO
Övriga fångeshandlingar: 2015-01-01

An e
1/1

ns nvnings äg
2017-03-20 0-2017-00117889:3

ANTECKNINGAR och INTECKNINGAR
Fastiaheten besväras inte av sökt elleriaeviliad antecknina elleBntecknin

AVTALSRÄTTIGHETER

r het
Avtalsservitut: KRAFTLEDNING
Avtalsservitut: KRAFTLEDNING

nsknvniny
1997-12-09
2013-11-13

«*g
97/13965
13/19837

RÄTTIGHETER

saovisning av rattigneter Kan vara uiisiandig
Ändamål ~ - Rättsförhållande Rättighetstyp Akt
KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut 1814IM-13/19837.1
STARKSTRÖM Last Ledningsratt 1862-99/10.1
Anmärkning: YTTERLIGARE KARTBLAD:10453, 10444, 10434, 10435, 10426, 10436, 10427, 10418, 10428, 10419, 10409, 10500,09590. ÄVEN ARKIVERAD
VID KRISTINEHAMNS KOMMUN AKT 1781K-99/28
STARKSTRÖM Last Ledningsratt 1880-93/74.1
Anmärkning: YTTERLIGARE KARTBLAD: 10447, 10448, 10456, 1 0457, 10406, 10550, 10459, 10449, 1 0540
10428,10439,10438,10416,10427,10426,10406,10436,10417,10437, 1055002,1055011-12,1055020-23,1055030-33,1055040-
42,6041520,6041522,60415421040667,1040677,1040657,1040666,1040676
KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut 18-IM1-97/13965.1

PLANER, BESTÄNIIWELSER OCH FORNLÄMNINGAR

Naturreservat:

Natura 2000-omräde: SIXTORP

Anmärknin : OMRÅDET REDOVISAS INTE l REGISTERKARTAN

2005-12-12
Re istrerad; 2006-02-09
2002-05
Registrerad: 2005-03-17

1814-P55
NVR-ID/ÖVR-ID: 2003046
1814-P75
18NESE0240139

TAXERINGSINFORMATON

dxenngsennet
SPECIALENHET, BAD-, SPORT- OCH
IDROTTSANLÄGGNING (824)
165004-4
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av
registerfastighet.
Taxerad ägare
232100-0164
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
BOX 1613
701 16 ÖREBRO

Andel
1/1

Agartyp
Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

axenngsar
2013

Juridisk form
Landsting

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING LEKEBERG SI)aORP 1:8
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70
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TAXERINGSINFORW1ATON

axenngsen
BEBYGGD LANTBRUKSENHET. (120)
704116-4
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av
registerfastighet.
Taxvärde
269 000 SEK
Ingående värden
Tomtmark
Skogsmark awr.
Betesmark

Taxerad ägare
232100-0164
ÖREBRO LANS LANDSTING
BOX 1613
701 16 ÖREBRO
Värderingsenhet sméhusmark på lantbruk 300154785
Taxvärde
15 000 SEK
Värde före ev. justering
15 000 SEK
Areal
250 kvm

Bebyggelsetyp

Frili ande
Värderingsenhet småhusmark pä lantbruk 300154782
Taxvärde
15 000 SEK
Värde före ev. justering
15 000 SEK
Areal
250 kvm

Bebyggelsetyp

Friliggande
Skog med awerkningsrestriktioner 301397410
Taxvärde
50 000 SEK
Värde före ev. justering
44 000 SEK
Värderingsenhet betesmark 301397409
Taxvärde

189 000 SEK
Värde före ev. justering
168 000 SEK

Taxvärde byggnad

Värde
30 000 SEK
50 000 SEK
189 000 SEK
Andel
1/1

Riktvärd eområde
1814901
Justeringsorsak

Vatten och avlopp
Vatten saknas. /Avlopp saknas

Fastighets rättsliga
förhållanden
Avs cknin sbar

Riktvärdeomräde
1814901
Justeringsorsak

Vatten och avlopp
Vatten saknas./Avlopp saknas

Fastighetsrättsliga
förhållanden
Avs cknin sbar

Areal
6 ha
Samfällt mark
Belä en pé samfälld mark

Areal
11 ha
Beskaffenhet
(3) Normal avkastning och
kvalitet. Awiker hö st 30 %

Taxvärde mark
30 000 SEK
Areal

6 ha
11 ha
Ägartyp
Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Belägenhet
Ej strand- eller strandnära
tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

Belägenhet
Ej strand- eller strandnära
tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

Riktvärdeomréde
1807

Riktvärdeområde
18008

axenngsar
2017

Areal
169000 kvm

Juridisk form

Landsting

ANDEL l GEMENSAW1HETSANLÄGGNINGAROCH SAMFÄLLIGHETER

. a >jnetens andelar i sa . jheter inte utreaua.
Gemensamhetsanläggningar
LEKEBERG TRYGGÉBODÄ GA: 1
Samfälligheter Andel
LEKEBERG SIXTORP FS:2 23,08%
LEKEBERG SIXTORP S:1 23, 1 %
LEKEBERG SIXTORP S:4 23,100%

SKATTETAL

yp av s
Mantal

ÅTGÄRDER

- ds g eis iga aigaraer
Ägostyckning, Littera: ÄA
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering
Anlä nin såt ärd

TIDIGARE BETECKNING

SIXTORP1:8

URSPRUNG

1902-06-09
1993-10-20
1999-11-25
2008-06-12

18-KVI-284
1880-93/74
1862-99/10
1814-320

Omregistreringsdatum
986-09-03

AKt
0-86/55

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING LEKEBERG SIXTORP 1:8

Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70
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KARTA DIREKT

områden; Fastighet; 1:i

KB'ls:Lantnäteriet
fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait

sdaien

L k

1-+. -3

Frifi-

^

'é&.

yK ^

Y
Trygge da

y .ai

orp

Torh^ an- ^ SaltoT:^>< Finntorp

jon

ullh an

Baggetorp

(f

f
Hult

Sfcage^-hj^mosse n

Källa: LantmäterfeC ALLMAN+TAXERING LEKEBERG SIXTORP 1:8
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70
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KARTA DIREKT

Alla omraden, astighet; 1: ; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait

Käila: Lantmäterist
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o 150
Källa: Lanlmäteriet; ALLMÄN+TAXERING LEKEBERG SIXTORP 1:6
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BESLUT
2005-12-12 DtnK51tZ-l6343-2003

Unssiytdsa»
Örebro tan
Styre Marklund
Dinfa: 019-193566
StBre.naaridund@t. lstse
Pax: 019.193023

EnJi^; saadlista

Bilaj» l. BaIuiäEUta

Bilaga 3. StStac^ilm
Bäsgi 4. Hur nwn ovestklagai
BitagB S. Kocsdtvaisaoaty»

Länsstyretsena i Örebro län beslut och föreskrifter
angäende bildande av natorreservatet Si rp f
Le eber s ommu

BESLUT

Med stod av 7 teip. 4 § miijotoa&CT (1998:808) beslutar LanssQrelseo att
toridara det oinr&de som avgansas på bifogad karta sons natuBesenrat.
Området wn&tter del av &sti^ietana Sixtoiy 1:3» t :8 samt TTamön 1:6 i
Lekdwrgs koimnun. Reservatets slutgiltiga gräns utnaärks i Mt Vägaou-åde
f& gencmgäea<to enskild v^ Ktoom fSr slcoj^bilvåg nonut ffiot Holinsjöu
in^r eg i naturr^CTWtet och avgränsas vSåt sv vägdikets yttre grans.
Hyttereuneas mur ittgär i sia fae&et i natunEteservatet.

Natmr^CTvatets oarnn skall 'araSxxtoq}.

Syftet med resewatot

Att bevara de väidefulla tivsimljöems artrika, torra -• ffiska
lå^andsgrasmaricw (N 2000 babitat 6270) samt slåtterän^r i
låglandet (N 2000 habitat 6510) i gynnsam beva-andestatus.

• Att bevara biologisk mängfald knuten till barrskogar, lövrika
blatidskogar med wstas av adellövtti4 och all våtmariccsr.

• Att bevara biologisk mångfald i focai av öringjiabitat umebärande att
arealen lekbottnar f8r öringen ej skall minska utan på sikt Öringens
tetoaojUgheta- i stället föri)åttras.

• Att tälgodose behovet av omrädea för fiiluftslivet. Friluftsliv som
ff-undar sig på allemansrattea ska for att minska störningarna på
otxuédets iiatinvärdCTi kanaliseras genom uppmärkning av smala
gångstigar, men ska tema bedrivas i hela reservatet.

POSTADRESS 3AWAO«ESS TELEFON 6-POST FAX INTBINET OWSW.

701 86 ÖREBRO Stortorget 22 019 - 19 30 00 lansstyrelsen@tJst.se OJ9 - 19 3010 http://wv»w,t. lst.3e 202100-2403
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BESLUT
2005-12-12 Dnr5II2-I6343-2003

Förestalfter

För att tillgodose syftet med naturreservatet förordnar Länsstyrelsen med
stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalkea samt 3 § förcadmugen (1998:
1252) om cnuråäesskydd exäigi mäjöbalkett mm., att nedan mgivna
föreslaifier samt vård- och förvattDafi^>Mtämmelser skall gälla beträffMide
natiureservatet.

A. Föreskrifta- e^^i 7 ka». 5 <, mil^obalken om iDslaäoIauOt

att aavaada matk- odi vattenområdea mom aalurresQvatet

i ratten

Utöver vad som ̂ Uer mli^ annan lagstiftnmg är det förbjudet att:
l. Bedriva täkt eller aanaa vetksamhet som förändrar oinrådets t opografi,

yt- eller draneringsförhållandeit
2. Anordna upplag
3. Anlägga väg eller stig
4. Framföra motordrivet fordon i terräng
5. Dra &am ny marie- eUw luffledning
6, Uppfora 1»yg@iad eller aonan anläggning
7. Utföra något slag av avverkning, g^lriag eller röjniag, så eller plantera

skogsplantor, samla ihop eller fora bort någta levande eller döda träd
eller ttäddelar

S. Uppfora nya jalcttom, stodutfodra vilt eller betesdjiff ella- sambeta med
gödslade vallar

9. Använda gödselmedel eUw kemiska bekämpmngsmedel

Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hmder for förvaltarai att utföra de
åtgärder som erfordras för reswvatets våa*d och skötsel ej heller for nyttjande
av gaUmde sCTvitut och rättigheter som berör offirådet.

Föibudet eotigtp 4 sl^ll ej utgöra hinder för uttraiisport av fäUd älg med
fyrhjulsmotorcykel, älgdragare ellCT motsvarande,

Förbudet enligt p 6 skall ej utgöra hinder för markägare eller betesarrendator
att i området förlägga lämplig vattenanläggning för kreaturens bdiov.

Förbudet omfatrande stödutfodrmg enligt p 8 gäller ej vid extrema
situationer i samband med in- och utstaUning i enlighet med bestämmelser i
åtgärdsplan for EU-s iniljnstöd. Utfodringen bör ske på en plats där floran är
mindre känslig för kvävepåverkan
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B. Föreskrifter eaiU 7 . £tul"öbdkett om F iiktelseför" eodi

iandavareavs&skiIdrätttfU * etai att tåla visst in

Ägare odi ianefaava» av sarsNd rätt till fastigheten fötpUfcfas tåla att
följande ägärder vidtas för att tillgodose syftet med oatarreservatet.
}. Utm&rihung av r^iavat^
2. Utförande av stigdragning och Rataureaingäaib^ea i OTligbet med fastställd
aköfaelplaa
3. Anangeraode av bd:es- och sIStterfaävd s№rt av hagnader om avtal så medger
4. Oeiiomföraade av tadersöfaftuigar av djur- och vaxtartCT samt av mak- oeli
vatteaforiiäUaadea

C. oresfcrifteeaK 7 . 30 'miIobaUcai om rätea att Sidas
oeltwstasiiratuiFesCTVatetsami ttanoidnin iövri inata natimeservatet

DetarföAjudetatt

l. göra åvericm på ievaade eUer döda träd
2. rida

3< medföra okopplad hund eller aonat lösgSocide husdjur
4. tälta eller uppställa husvagii

Ovanstående ̂ esfarifter skall inte utgöm Nndw för forvaltareo att utföra de
Stgåa-dex som erfordras for r^CTvatets värd och skötsel g heller för nypande
av gällande servitut od» (ättig^eter som benor otxurådet.

EnU^ 7 kap. 30 § mtljöbalken gäller föreskriflenia omeddbart äveD om de
överidagas. De träder i ta-aft öar de ittfötte i LänskiangöreJtsen.

Andra jiäreskriftersom aällar ̂ EjEUUtAifaA

LänsstyreIsCTi vill erinra om att utöver reservatsföreskrifteroa gäller även
andra lagar, förordningar och föreskrifter for onirådet. Av särskild betydelse
för syftena med reservatet är bl.a:

2 kap. Kultunninneslagen soni ger skydd åt fomlämningar med omgivande
mark.
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2005-12-12 Dnr: 511 2-16343-2003

7 ̂ ap 28 a-b §§ lailjöbalken med krav på tillstånd för att bediva vericsamhet
ellar vidta åt^ider som på ̂t betydande sätt kan påverka natunmljcm i
Natitta2000 omiåder.

Aife&yddsförordnmgen (1998:179) ochNaturvÅrdsva^ets föreskrifter (NFS
1999:7) om art&kydd med bestämmelser om fiidlysniag av bl a wlddéer,
blåsippa, hasselmus, gfoddjw, ödlor samt ormar (även huggonn). Gullviva,
smoAolI odi tibast år helt fridlysta äiligt beslut av Länsstyrelseft.

Fastetältande av skotselplan

Med stod av 3 § förordningen (1998:1252) om omrädesskydd aitigt
tniljöbalkai m.m., fastetäller LänsstyrélseB den till beslutet fogade
skötselplanen fornatuireservatet.

Uppgifter om naturresefyatet

Namn: Sixtoq?
Lan: Örebro last

Kommun: Lekeberg
Församling: KvisAro
Fasti^ieter; Del av Sixtoip ;3, l ;8 samt Tnmiön l :6
Lägesbeskrivning: N km V Fjugesta, X 143370, Y 656320
Naturgeografisk region: Sydligt boreala kuperade oinrådea. 28
Kulturgeografisk region: Mellansvenska skogsbygderna, l l
Ekonomiskt kartblad: 10E2gMuIten, 101426
Topografiskt kartblad: Karlskoga l O E SO, 1042
Areal: 42,1 ha varav 30,6 hektar produktiv skogsmark.
Markägarii;at%ori: Privat, landstmg samt staten (Natiuvårdsverket)
Objektsmmuner: DOS 2288
Natura 2000:4,2 ha artrika, toira - fiiska låglandsgräsmarker (Habitat
6270), l ,0 ha slätteraagar i låglandet (HaNtat 651 0)
Förvaltare: Läosstyrdsen

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET

Sixtorpsområdets rika flora är känd sedan 1930-tatet då Edward Broddeson
dokumenterade ängsfloran i området. Länsstyrelsen uppmärksammade
onu-ådet i sin översiktliga iiahiTvårdsinveatering av Örebro kommun 1973
och onuådet togs med i Länsstyrelsois naturvårdsöversilrt år 1984.
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Länsstyrelsen
Örebro lån BESLUT

2005-I2-I2 l>t». SI 12-16343-2003

År 1992 inkoiCd Vastwrärkes NatwvSrdsförening tiU Örebro Icommun med
ett förslag om att bilda naturreservat av Sixtotpsområdet Örebro I:cnamua
oeb aeåsmem Lekebargs koaiman samt LäasstyFeIsea liar sedan åeas fört
diäcussiona' med ber&da icstanser oin aiojK^hetcnu WL rea&sera föcsiagä.
Gäiom L&asstycelscas an^- ocb tl^maifcsinvaatemig år 1995
tqipmätksamn^ies ouuédets floristfeisa värden änyo. UtifiAa <teta förestog
LäusstyretscD år 2000 efter sanaåd roed koianiuoas att ladtwteidslcapet på
kCTmnuoeas fasti^ict vid Satoip dcaUe f6re&läs ingå i Natuia 2WO
ttätvieAet. Naturvårisveiket stöttade LäosstyrctsHas ̂ slag octi skicfeade det
vidare till RegCTäigen som i jum år 2001 gw&ånde område som svenskt
förslag till Naturs 20W.

Efter kotäiipletterande invea^u% acv omgivande skogsmiUEker ̂ v sedan
Natiavårdsvericet Länsstyrelsen våren 2003 klartedeai att påboga
fötfaandlingar med maAägama om inadtädcomst for f^ervatsbildningctt.

Efter föthandlmgwr ined tmrica^oia har uryler aEr 2004 odi 2005 avttl med
syfte att bilda natwresCTvat av ocuådet tecknats meUaaa Länsstyrelsen och
två av markägarna. Med de» tredje markägaFea befianw sig föAandlin^Ems
i slu^kedet.

Samråd i äraidet ha" skett med konunanai,

Förslaget bar Fenaissbdiandlats varvid några mindFe ̂ apvolcta- iakommtt
vilka beaktas i stuffigt foTslag.

SKÄLEN FÖR BESLUTET

SixtoEpsomriidet utgoars topografiskt av ett småbrotet landskap betaget strax
sydost om Kilsber^ibranten vid sjön Multais strand. Bffggrundeo utgörs av
sura leptiter meå utslag avjämmahnsf6rck<nnster viUca varit föTanål för
småskalig brytmng t GaiiunelhyttefSItet Mofäner täcker huvuddelen av
omr&det och teningen nedanför GrMbargshöjden karakterisffl-as av s k
dödistopografi. Igeltjämen utgör i detta laoddcap en s k dödisgyop. Högsta
maina gränsen när ovan reservatets högsta delar varför området i stort har
påvericats av foinhavete svaUxun^irocesser.

Området har sedan århundraden utgjort ett kulturlandskap där ängs- och
betffismarker med tillhörande åkerrosen och stengärdsgårdar format
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laudskapet. Grav- och hyttedrift har forkonanit i området åtnunstone sedan
1500-talet

l området ligger fomlämBing Nr 80 i Kvistbro sockea Edsbergs bårad,
hyttplatsen GmnndhyttaBL, med rester av masugo, sågplats, husgrunder och
danunbyggaader. Vidare foimlämxung Nr 81 i sauuna so^en utgörande
GammeUiytte gruvfölt beståaide blå av 5 st vattenfyllda fd
jämmahnsgruvor. Dessutau fioas i området en UaplänuuBg, IgeltjämskuUe,
Skog & Historia OK 2117 i Lekebergs kommun.

Äagsfloran i kulturlandskapet är rik och hävdas genom slätter och bete.
Lokal Icalkpåvakan förekommer. AspriX lövskog med lokal rik
hasselförekotost dominerar skogm i sydväst. I övrigt doaninerar
barrblandskogar. Lokal kallq?åväkan fördEiommer. Möss- och {avflwan ar
artrik med fötekomst av fier» intressaata och speciaKserade arter. BtaiKl
dessa kan omaänmas pisklaronmossa, grov baromnossa, traslav och grynig
filflav. Särskilt intressmt är möss- oeh lavfloran som är lcnuten till död ved,
tUl grova ̂ mla aspar och ädeUov^id samt till kalkförande stenblock.
btre^aiitast i detta avseende är skogm öster OTB betesmarkett och kring
Velamshyttebäckett.

Fågelfaunan är artrilc och gynnas av den måagfomuga mUJÖn. I oäawrådet
fordtommer \'idare hassehaus och bäver.

I Velamshyttebåcken iSirdcoffUlier ea stationär örin^tam. I Multen har
Bnmnshytteöring planterats Ut och förväntas leka i bäcken.

Föruteättningania att bevara områdets biologiska mångfald liksom
Uvsouljöer fibos om de skötselmål uppfylls som framgår av bifogad
skötselplan.

Området har sådana värden att de motiverar ett starkt och långsiktigt skydd.
Utan detta skydd kan inte överlevnaden av ovan angivna biologiska
mångfald garanteras. Området är vidare for litet och har fel ägostruktur (ej
statligt ägd marie) för att komma ifråga som natioiialpark varför skydd som
nataireservat föreslås.

Beslutet är i linje med gällande översik-tsplaii sant riktlinjer för prioritering
av naturresen'-atsskydd. Det är i linje med Sveriges internationella
åtaganden om skydd av deo biologiska mångfyden samt Svaiges
miljökvalitetsmål,
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Vid w a\'vägping, aafigt 7 kap 25 i aaajöbalkäi, flaellaa allm&ma och
enskilda intresseB bedömer Länss<yrelsai att dw uiskränkniog i enskild ratt
att använda mark och vattm som besteet om natuniKervat innebär inte går
längre Sa vad som fcravs för att syftet med natuff^erv irtet tiBgo&ses

Dette beslut kan öv%idagas. (Se tul^a.)

Bedut i detta ärrode har fattats av styrdsCT. I beslutet deltog laadshovdmg
Sören Guonarssoo, jämte ledamötana Göian Arveståhl, Märtan Blomquist,
Marie-Louise Forsberg-Fraaiison, foger Högström-Westaiing, Margareta
Karissoa, SÖrca Larsscm, Nfassimo Montanari, Bo Rudolfeon, Mats
Sjostr&n, Helena Vilhdmsson ocfa Anira ÅgCT&Uc.

I den slutliga handläggmngea av ärendet deltog eDhdschefen Magnus
EUuod. tänsfiskevåniskoasulentea Martm EDgström» ISnsassesso»
Christina Hjulstpom, läasantifcvariea Åntes Kritz samt förcdragandeo,
AXid^Aa^iTektöfen Sture Maridund. ^-— —

^^°u""""""u?c?^°
,u^>

o <-=&

Söma ^•.
Sture MNHund
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Bflagal

Bilaga ttll Länsstyrelsens
bestut 2005-12-12
Dnr 5112-16343-2003
Naturreservatet
SDCTORP
Utdrag ur digital festighetskarta
med ortofoto

Reservatsgräns

Cow:^" t»ltnuterit; 2004.
B*(]fJnda;wta-Laitnwtaiet ärende 136-200VISS7

125 250 500 meter
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ilaga •
Sixtorp

SVi J* G

l p lan fBr a u reservs tet

l. Syftet naed reservatet
Att bevara de v&drfyia Itvsmiljöetaa artEika, t<ara - föska
låglaads^äanmkeT (N 2(KW habitet 6270) samt slått^agar'
Ilandet ̂  2000 halritat 6510) i g^msam bevsrandtestatus.

• Att bevta-abiolt^isk mångfald tawteo tal barEdcogar, Iövriba
blaadäcogar med inslag av ädellövtrad ocfa tiB i^tmarice-.

» Att bevara biologisk mäa^yd i from av öringhal»tet inaebäraDde att
areatei le&bottaar förCTmgen ej äcall mmska otan på sikt OTiagens
IdanSjH^ieter i stäUet föibatteas.

• Att tillgodos» bdiov^ av områdai for fiilufidivet Friluftsliv som
grundar sig på altanansitttai ska för att mmska st&magama på
oncädete tiatUTväidai kanaliseras geaom uppmarimfng av soaala
gån^tigsr, men ska Ituana bedrivas i hda resen'atet

l. Beskrivniiig av bevarandevärdetta

1.1 Admmistnäva data
O 'dctoaian

Ob*eädmnEBner

S ddsfram
Lån
Kosamua

Markslag och aaturtypw (ha):
artrika, torra- fiaska
låglandsp^maiker (Habitat 6270)
slétterangar i låglandet (Habitat 6510)
övrig gräsmark
barrblaadskog
lövskog
myr
vatten

NaftuxTcservatet Sixto
DOS 2288
Natuneservat
Ordu-o
Ldcäser

4,2 ha
1.0 ha
4,5 ha
13,0 ha
12,5>ha
6,5 ha
1,0 ha
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Prioriterade bevarandevardeni

Marisslag

N^mtyper

Strukturer

Skog, äng, betesmaA, våtmarii,
sötvattea
Naturahabitat 6270 och 6510,
lövskog samt bäclaniljö
Död ved och gaxda grova träd

Växt- och djursamhäUCTt Epifytiska lavsamhäUen,

Artgrqpper

Friluftsliv

vednedlwytande s^^np- och
iiisektssamhallen, madh^itat,
öringmiljo
Käriväxter, lavar, svampar,
mossor, insekter och fiskar
Na • • 'evelse

2.2 Hfatorisk och nuvarande naark- aeh vattenanvändnAag
Området har nyttjats för laatbruk, skogsbruk och bergsbruk.

23 Oinrådets bcvarande'nirden

2.3. l Kulturiustoriska bwaraudevärden

I oinrådet ligger fimilämning Nr 80 i Kvistbro socken Edsbergs härad,
hyttplateen Gammelhyttan, ined rester av masugn, sållats, husgrunder och
dammbyggiader. \^dare fomlamnmg Nr 81 i samma socken utgörande
Gamraelhytte gruv^It bestående bl a av 5 st vattsafyllda fd
Järamataisgruvor,
2.3. 2 Biologiska bevaraadevärden
lilc flora knuten till slätter- och beteshävdad mark ocli tiU kaUtpåverkade
löv- och barrskogar. Särt fågelliv. Värdefullt öringfeMtånd. Förekomst av

hasselmus

2.3.3 Bevaraadeväiden för fiiIuftsUv

Områdets naturekötAet, kulturlämningar, rika vårbloinniag samt tillgång til]
fi-iluftsbad. Området genotnkotsas av Bergslagsleden. I området drivs
naturskolevericsamhet.

3. Skötselområden med bevarandemål och

åtgärder
Resen!'atet är indelat i 7 skötselomräden:

l. Beteshage s
2. Slåtteräng
3. Lövskog

Page 88 of 259



Länsstyrelsen
Örebro län

12 09)

BESLUT
2005-12-12 Där; 5t 12-16343-2003

4. Barrskog
5. Bäciairiljö samt våtmarker med tjärn
6, Friluftsliv och tillgän^ighet
7> Kultudänuungar

Skfifselplanens skotselonirfde l; Bet^hage

Beskrivning
Mosaildandskap bestående av betevallar och naturbetesmaricer. De
sistaänmda är bevuxna med ett glest och variraat lovtradbestånd dommerat
av bjöik samt ett buskbeståal av bl a hassel odi m. Maricfloran är rifc med
mslag av blå sviorot, nattviol ocfa slåttergubbe.

Bevarandemäl

• De i nonr belägna vaixlefuUa livsnuljöema artrika, torra — fiiska
låglandsgräsraarfcEa- CN 2000 habitat 6270) skall vara i gynnsamt
bevaraadetillstånd

a Välhävdad, solbelyst, artrik betesmaric med inslag av lövträd och
buskar

• Trådskiktets krontäckmng f§r iate överstiga 25 %

SkStsetåtgwden
Bortröjamg av sly, ai del hassel samt granptantor

• Gallring så att krontäcbuagKi ej översäger 25 %
• Minska albeståndet mot sjön, någon eller nå@a alar får sparas som

skydå för djuren.
• Ris skall tas i huvudsak tas bort och eldning av ris koncentreras till

oniräden med uiviat vegctaiioii. Några mmdre, väl hopsattiilade
rishögar skall IS finnas kvar i området. Rishögar far dock inte
placeras på rosen, stenmurar eller andra kulturlämningar.

• Om och när @-ov& träd i framtiden faller inom skötselområdet kan
kan kronorna tas bort for att imderlätta betet. Stammar och grova
kvistar skall fä ligga kvar i betesmarken.

• Stängsling och underhåll av stängsel
< Årligt bete med nötkreatur ach/'eller får

Skötselplanens skötsetområde 2: Slåtteräng

Keskrivfting
Träd och buskbärande, delvis stenbunden hårdvallsäng Trädstaktet består
främst av björk, men även av ask, rönn, oxel, loan, sälg, vildapel, asp och al.
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Hamling föréfconamer» SI&iteiaigan restaurara^ 1998 odi därefter har
&^veas»i ståtter©möade sates ökat.

Bewtwidemål

^t bevara den vSrieAiila yvamlt6tt slåttCTangar i Ilandet (N 2000
haWtat 6510) i gynnsamt bevaraadetilist&id.
VäMvdad, artrik slåtterfiog med insteg av enstoka björkar, alar och
baggar. Krontädarungeft skall ej överstiga 2 5 %.

SWlSétäfgw^f^
Bwtrojcmg av sly.
Bmtta^ade av ris.
Stimgsliog odi undcriiått av stjmgsdl.

• ÅrHg lieslåtte adlaa l S jul* oA l S augusä msd bortt^aade av
Sls^. ho.

•» EftabetemednötkTeatur/färpåbOTJasenvKdcatitl 4 dagar efier
dåttan.

Skälselplanens skätselomrtde Ss ̂ Swkog

Beshiwäng: Högvuxen tät lövskog dominerad av ask. asp och bjoric med
ixtstög av al mot sjön och i fidrti^ partier. Marken ar starkt påvericad av
grov- odi hytteverksaixihet. Floran ar kaUcpåvericad,

Kevarwt^mäJ

• Artrik, lövdorainerad naturskog med nW$ tiUgång på gamla tråd
och död val

SkStselä^arden
• Vid behov angbariEnuig av ̂ an eller andra åtgärdCT för att gynna

löviusla^t i k<MdciaTKi%n med granai
• Röjmng äUåts, i omrfdet kring Fransastu^n samt oonr om vag^i

mitt emot Fransastugaa där det växer sniöiboUaEF* i enfighet med
nuvarande pidamg

Sftötselplanens skötaetområdle 4*. Barrtltog

Beskrivning: Äldre barrblandskofi med rik tillgång på lågor och med lokal
kalkpåverkan. Lokalt påfallande stor asprikedom lued gott om bäverfallen.
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Bevarandemät

• Artrik, bandoimnerad naturskog med rikHg till^ng på gamla träd
och död ved

SlwÉselä^ärster'.
* Fri utveckling

Skätsetpfanens skäteetomräde 5: Bäctanltjö samt våtmarker med
tjärn

Beskrivning: liten bäck som i sitt lopp rixmer fi^m nedslaTttea i moraa.,
geaomrinnereD ̂äm, meandrar fiam genom starrangar ocfa rinaa- i sitt
nedre lopp genom av hytteverksainhet starkt påverkad miljö. Barrskog
omger det övre loppet och lövskog det nedre. Bäver förekommer i området
liksom öring.

Bevaiwndemäl

• Vattensystem möjliggöx^nde vajndring av örittg smit lekmöjligirieter
för öring

• Myrar oeh tjärn med naturlig vegetation och hydrologi

Skåtsel^gärder'.
• Vid behov förbättring av lekmojUgheter for öring.
a Vid behov bOTtröjnmg av vandringsNnder i form av bäverdammar

»kötselplanens skötsetomräde fi: Frlluftslh/ och tillgänglighet

Beslvivning: Området utgör med sin fiilufisgård, tillgäng till fiiluftsbad,
anslutuing till Bergslagsleden samt vackra kultar/naturmiljö, ett välbesökt
ftiluftsoinråde, Haodikappaiipassad säg löper fi-ån P-plats tiU fiihrftsbad.

Bevarandemål

• Val underhållna informationssfcyJtar med beskrivning av reservatet
ska finnas med läge an@vet i skötselplai

* En pariceringsplats skall finnas med läge angivet i sköföeJpIan
« Ett väl underhållet system av stigar skall finnas i otnirådel

SkStselå^särder;
• Jtoidningställande och underhåll av p-plats
• lordnmgsställmde och underhåll sv stigar
a Uppsättande ocll uadCThåll av iafbrmationsskyltar
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Sfcäteelplainens rfcätaetomrfldte 7i KulturiamnfnB-ir

Beshrivttmgi Ddar av omi4det bildar s^an åAundraien ett mosaikartÉU

kulturilandsts^ där äa^- od» b^ÉStnari£ff>med tiUliörande äkeiTösen odi
stai^idsg^idar gw IcaraktSr åt landskapet Grov" odi hyttedrift har
forkommit i oEaridet ätaiinstooe sedan 1500-talet, Flera festa fomtämnugar
förekommer^

ffewmwdemål

• En val undeAåIteo latbnoaatioDsAylt med beslerivnanr av resp. fast
fioiriättuamg Adl finnas iavid d^sa.
Ete fasta fondaamingama sMl bevaras ftän sfcadlig päverkai.

3 Kjtdturläauringar i fonn av stannuraT och oeUia^röseo skall wra
tydliga i Iandskzt>et.

SkotsetätgSt^ers
• Eu väl uQdérhålleniofiwmaäoiisstryIt med beskrivning av de fasta

fomlämmn^roa skall sattas vcpp wvid dessa.
• De festa foiBlaiaam^ma skall i lämpUg om&ttaing och i sanuåd

med länsantikvariea fiilåggas fi-åa träd odi busiiar.
• Kulturlänuoiflgar i fomi av stannurar och odlingsrösea Aall

friställas frÅn bus&age (%di vegetation som kan skada dessa och som
inte bedöms yätdefidla att bevara av biologiska motiv.

4. Jakt och fiske
Jakt fe bedrivas med beaktande av vad so n beslutats i nattureservatets
fweslorifter. Fiske föriyudd: för de som ej bar fiskerätt.

5. Uppföljiung

5.1 Uppföljning av skötseUtg^rder
Entre^H^nwer ansvarar for dokumeitfarioa av vilka åt^der som genomförts
och nar de gcQtwnförts.
Länsstyrelsen ansvarar för att i^ppffoljnmg av genomförda slcfttselåtj^rder
sker i slutet pä vaqe år, de år då åtgärder har genomförts.
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5.2 Uppföljning av bevarandemål

Ett program för iqipfoljiung av bevarandeinål skall utarbetas av
läasstyrelsCT

6. Sammanfattmng och prioritering av
planerade skötselåtgärder

Skötselå ärd
lnfonndi<msskyltar,
p-platsoch

Restaureriäg,
s.ffiagsling, bete, samt
underiiSU

Restauraringi
stäBj^Imgt slätter
ocheflerbete

Ev •
FöAattimg sv
letöottaar för öring
samt bortrivning av
bävecdamnaar

UppfSljmng av
sfcotselä ~

Uppföljning av
bevarandennål

När
2005

2005-...

Ar 2005-..

2005-..
Vidbdiov

Efter ätgard

Enligt program
som upprättas
avLst

Var
Chnr. Friluftsliv och
tiUgSngIigiBt

Omr. Beteshege

Omr. Slåtteräng

Oair. Lövsko
Omr. Bäclamtjö och
gan

Hela reservatet

Hela reservatet

Prioriterui
l

l

I

2

2

l

l

Flnansi '

Reservatsanslag

Mar&ägatc/
anrendator

Markägare/
arrendator

ResMvatsansIa

Rcservatsanslag

ResCTvatsansIag

Resemitsanslag
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Skotselplanekarta för
Naturreservatet
SDCTORP

%| brfcnnaBonsäc^t

Paricering

Martssradsttg

RBservat^ttw»

CZlB anskog

iBetemarts

|U»wkofl
^^Stttwmak

fvisnark

Copyright tartmateriet 20(W,
ealwunddcartor Uintmaiwtet ärende 106-2004/188 r

u» 200
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Bilaga 4.

HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT

Ou Ni vill överidaga detta b^lut skaU Ni sleriva till Länsstyrelsen. Täta om i brevet
vilket beslut Ni overidagar, t es gaiom att ange bilutets diarienummGr. Tala också
om vilken ändring i beslutet Ni vfll ha.

Länsstyrelsen måste ha fatt overidagaadet inom tre veckor fiAi den dag Nt fick del
av beslutet, aimars kan ovaidagandet infe prövas.

öm Länsstyrelsen inte själv ånäsw beslutet på det sätt Ni begärt säoder Lans-
styrelsen överidagaodet vidare tiU regeringai (nuljödeparterocatet).

Om Ni vHI ha ytterligare upplysningar kan Ni vanda & till Läasstynelsen,
tel 019-19 30 00.
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Bilaga S.

.MNSEKVE? JALYS

i onsekweinsuttwiainff esnlifft 27 S r f@iwr<fnfnyen
(199S:1322) aw förslaji Ött f&resfsiMer för
natuireservatet Ski rp f ieleebeiys mun

Sal^nmef
Läosstyiclsea avser att beslute om att bilda natun-^ervatet SixtCTp. JBaBgt
27 § verksföroTdningen skall Länsstyrelsai göra en konsekveasub^dning av
de föreslagpa foreskriftCTna. Laiasstyidls^ bar gjort ro k<msekveaisutredBiBg
av de föreslaift» som har kaialctäreB av nonnföreslaifter. dvs. de sinn riktar
sig till allmänheten.

ifssiåtawlnioQ

Syftet mad fäwMkrfftern»

Foreskrifteanaa for omrMet umdållCT bestanumels©r för aUmänfaäai. Syft^ är
att trygga fadamälet med reservatet så a < skador på n&turvardäia iiiite
uppstår.

Effefcfe-r

Påvackan pä aIImänh^CTis &tlufisliv bedöms vara begränsad.

s^syäw

De föreslagna föreskrifterna tor aUmänlieten bKiöros inte medföra några
kostnader för vare sig atlmänhetm, markägarai eller kommimm.
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE

Dessa allmänna villkor är gemensamt utaifcetade av CBRE Sweden AB, DTZ Sweden AB, Fonun Fastighetsekonomi AB, FS Fastighets-
strategi AB, Newsec Advice AB, SavUls Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, upprättat av
Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggama och är avsedda for auktoriserade värderare inom Samhällsbyggama. Villkoren
gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofii grund eller liknande väideringsuppdrag inom
Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande;

l Värdeutlåtandets omfattning
1. 1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och
skyldigheter i fonn av servitut, ledningsrätt, samfälligheter
och övnga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag fi-ån Fastighetsregistret hänföriigt till värderingsobjektet.

1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till
värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad
som fiamgår av utlåtandet.

1. 3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från
Fastighetsregistret. Den infonnation som erhållits genom
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig,
varför ytterligare utredning av legala forhällanden och
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden
utöver vad som fiamgår av Fastighetsregistret har dessa
enbart beaktats i den omfattning mfonnation därom lämnats
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet
inte belastas av icke inskrivna servitut, ayttjanderättsavtal
eUer andra avtal som i något avseende begränsar fasäghets-
ägarens ledighet över egendomen samt att värderingsobjektet
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra
gravationer. Vidare har det fomtsatts att värderingsobjektet
inte är föremål för tvist i något avseende.

2 Förutsättningar för värdeutlåtande
2. 1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats
genom en alhnän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.

2.2 De areor som läggs till grund for värdermgen har erhållits
genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
råren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara
uppmätta i enlighet med vid varje ällfälle gällande "Svensk
Standard".

2. 3 Vad avser hyres- och aTrendeförhållanden eller andra
nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall
utgått fi-ån gällande hyres- och anrendeavtal samt övriga
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud.

2.4 Värderingsobjektet fomtsätts dels uppiylla alla erforderliga
myndighetskrav och far fastigheten gällande villkor, såsom
planforhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd f5r dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.

3 Miljöfrågor
3. l Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig
belastning.

3.2 Mot bakgmnd av vad som framgår av 3. l ansvarar värderaren
inte for den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller
tredje inan som en konsekvens av att värdebedömningen är
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av
sanering eller att det föreligger någon annan form av
miljömässig belastning.

4 Besiktning, tekniskt skick
4. l Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv)

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet fomtsätts ha det skick och den standaid som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.

4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara
förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden,
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för

• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella
kunskaper for att upptäcka.

• funktionen (skadefiiheten) och/eller konditionen hos bygg-
nadsdetaljer, mekanisk utrustnmg, rörledningar eller
elektriska komponenter.

5 Ansvar

5. 1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från
värderingstidpunkten (datum for undertecknande av värde-
ringen).

5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå for påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid väide-
ringstidpunkten.

6 Värdeutlåtandets aktualitet

6. l Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets
marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning
som återges i udåtandet gällande endast vid värdeädpunkten
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet.

6. 2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som
redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dönmingen iimebär inte någon utfästelse om faktisk fi-amtida
kassaflödes- och värdeutveckling.

7 Värdeutlåtandets användande

7. 1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör
uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte
som anges i utlåtandet.

7.2 Används värdeutlåtandet for rättsliga förfoganden, ansvarar
värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7. 1.
Värderaren är fri frän allt ansvar for skada som drabbat tredje
man tiU följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller
uppgifter i detta.

7. 3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller
refereras tiU i något anmt skriftligt dokument, måste värde-
ringsforetaget godkänna innehållet och på vilket sätt
utlåtandet skall återges.
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1. Sammanfattning

Hidng»

hyttan

Värderingsobjekt:

Uppdragsgivare:

Syfte:

Värdetidpunkt:

Objektstyp:

Marknadsvärde:

Kvf&rp^
.^•^

s~ t--r;l

^

Fastigheten Lekeberg Stenbäcken l :2.

Region Örebro län genom Peter Kanat.

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknads-
värde. Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas som
underlag inför eventuell försäljning.

mars månad 2019

Inom värderingsobjektet inryms friluftsanläggning, övernatt-
ningsstugor, servicebyggnad, ekonomibyggnad och naturreser-
vät (betes- och skogsmark).

Mot bakgrund av vad som redovisas i värdeutlåtandet bedöms

marknadsvärdet av värderingsobjektet vid värdetidpunkten till:

700 000 kronor
(Sjuhundra tusen i(ronor)

3(12)
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2. Uppdragsbeskrivning

Värderingsobjekt
Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Lekeberg Stenbäcken 1:2.

Uppdragsgivare
Region Örebro län genom Peter Kanat.

Syfte
Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skal! värde-

ringen användas som underlag inför eventuell försäljning.

Värdetidpunkt
Värdetidpunkt är mars månad 2019.

Allmänna villkor

För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan.

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-
nåden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna

villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet
vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsob-

jektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar
av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas.

De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare som
för icke auktoriserade värderare.

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakad» av att av uppdragsgivaren/fastighets-
ägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga.

Besiktning och värderingsunderlag
Besiktning av värderingsobjektet utfördes 2019-03-13 av Urban Runesjö. Vid besiktningen deltog Bo Clomén
som representant för Region Örebro län. Vid besiktningen har ett urval av lokaler, allmänna utrymmen och
tekniska installationer studerats.

Följande uppgifter har erhållits från uppdragsgivare:

• AktueiFa avtal

• Hyresnivåer
• Nyttjanderätter

' Sammanställning av ytor

4(12)
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Vidare har underlag inhämtats och bearbetats från Länsstyrelsen, fastighetsregistret samt offentlig statistik
från SCB med flera.

3. Värderingsobjekt

Objektstyp

Inom värderingsobjektet inryms friluftsanläggning, övernattningsstugor, servicebyggnad, ekonomibyggnad
och naturreservat (betes- och skogsmark).

Lagfaren ägare

Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Örebro iäns landsting, 232100-0164.

Läge

Värderingsobjektet är beläaet strax nordväst om Fjugesta i Lekebergs kommun. Se kartor i bilagt utdrag ur
fastighetsregistret.

Omgivningen utgörs huvudsakligen av skogsmark. Service finns närmast i Fjugesta.

Mark

Värderingsobjektet har en markareal av totalt 346 251 kvadratmeter landareal, varav cirka 7 000 kvadratme-
ter tomtmark, parkering, gräsyta, cirka 70 000 kvadratmeter betes- slåttermark, cirka 270 000 kvadratmeter

skogsmark samt cirka 8 500 kvadratmeter vattenområde. Resterande mark utgörs av vägar m. m. Se nedan.

5(12)
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Byggnadsbeskrivning
Inom värderingsobjektet finns totalt 6 byggnader som bedöms som verksamhetsbyggnader och beskrivs ne-

dan. Dessa byggnader upptar mindre del av markarealen. Marken kring byggnaderna utgörs främst av par-
keringsplatser, kommunikationsytor och grönytor.

Huvudbyggnaden

Byggnaden är uppförd 1930 och har en stomme av trä, fasad av trä och takbeklädnad av tegel. Byggnaden
inrymmer på nedervåning kök, hall, samlingsrum samt mindre rum. Övervåning inrymmer ha!!, sex sovrum
samt mindre förråd. Byggnaden har enskilt vatten och köksavlopc. Uppvärmning sker med vedspis i kök,
kamin i samlingssal samt direktverkande el. Den totala bedömda boarean uppgår till cirka 140 kvadratme-
ter.

Overnattningsstuga 1 och 2

Två träbyggnader som är uppförda 1990 på plintar med takbeklädnad av papp. Byggnaderna inrymmer ett
sovrum, förrådsutrymme samt rum med pentrykök. Byggnaderna har köksavlopp. Uppvärmning sker med
direktverkande el. Den totala bedömda arean uppgår till cirka 25 kvadratmeter för vardera byggnaden.

Härbret

Äldre timmerbyggnad med takbeklädnad av tegel. Byggnaden inrymmer ett rum med enkel köksutrustning.
Byggnaden har varken avlopp eller vatten. Uppvärmning sker med kamin. Den totala bedömda arean uppgår
till cirka 25 kvadratmeter.

Ladan

Delvis uppförd i trä och delvis i sten med takbeklädnad av plåt. Byggnaden inrymmer förrådsutrymme. Bygg-

nåden har varken avlopp eller vatten. Uppvärmning saknas troligen. Byggnaden besiktades ej invändigt. Den
totala bedömda arean uppgår till cirka 144 kvadratmeter. Intill byggnaden finns även mindre vedbod.

Toafettbyggnader

Träbyggnad som är uppförda 2005 med takbeklädnad av papp. Byggnaden inrymmer två wc. Byggnaden
har avloppstank nedgrävd under byggnaden. Den totala bedömda arean uppgår till cirka 6 kvadratmeter.

Skick och standard

Byggnadernas yttre och inre skick är varierande och bedöms i huvudsak som normalt med hänsyn till ålder.
Huvudbyggnadens kök har mycket enkel standard och ålderdomligt, l övriga rum finns behov av renovering

av ytskikt. Vidare finns inget ordentligt avlopp i byggnaden. Övriga byggnader är i normalt skick som över-
nattningsstugor. Ladan har normal standard med hänsyn till ålder.

Flexibilitet och alternativanvändning

Huvudbyggnaden bedöms vara relativt flexibel i sin utformning, och därmed bedöms möjligheterna för alter-
nativ användning som fritidsbostad möjlig. Övriga byggnaders användningsområden bedöms vara övernatt-
ningsstugor eller förråd. Overnattningsstugorna bedöms vara flyttbara utan något större problem.

6(12)
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Miljö

VärderingsobjeKtet är inte registrerat i Länsstyrelsens register med potentiellt förorenade markområden.

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella miljö-
belastningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).

Rättsliga förhållanden
l bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat:

• Lagfaren ägar
• Adressuppgifter
• Planförhållanden

• Servitut med mera

• Inteckningar
• Taxeringsuppgifter

Nedan beskrivs värderingscbjektets planförhållande mer detaljerat.

Planförhållande

Värderingsobjektet omfattas av naturreservat på hela fastigheten, beslut 1993-05-14.
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4. Värderingsmetodik

Definition av marknadsvärde och metodtillämpning

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.

Marknadsvärdebedömningen sker genom ortsprismetoden. Utifrån resultatet av metoden görs en samman-

fattande bedömning av marknadsvärdet.

Ortsprismetod

Ortsprismetoden innebär att värderingsobjekte; jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskaper, ex-

empelvis utifrån objektstyp, läge, standard och hyresgäststruktur. Hänsyn tas till den värdeutveckling som
skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. Köpeskillingarna jämförs direkt eller normeras med avseende på

en eller flera värdebärande egenskaper, exempelvis uthyrbar area, hyra, driftnetto eller taxeringsvärde.

5. Värdering

Ortsprismetod

Gårdscentrum

Det bedöms att förutsättningarna för att kunna bedriva en lönsam kursverksamhet eller hotellverksamhel
liknande vandrarhem/bed and breakfast är små. Det krävs vissa investeringar i anläggningen för att kunna

locka gäster. Den verksamhet som bedrivs idag bedöms inte vara hållbar i längden utifrån kundgrupp och
standard. Den mest troliga köparen bedöms dels vara kommunen eller ideell förening som kan bedriva lik-
nade verksamhet som idag, dels privatperson som använder byggnaden som fritidsboende. Utifrån ovanstå-

ende resonemang bedöms jämförelse med småhusenheter på landsbygd bäst spegla marknaden.

Värdebedömningen av småhusenheten har skett enligt ortsprismetoden.

Jämförelser har gjorts med köp from 2015-01-01 av d . fastigheter som uppfyller följande förutsättningar:

Fastighetstyp Bebyggd småhusenhet, friliggande

Läge Landsbygden i Lekebergs kommun (1814900, 1814901), ej strand eller strandnära.

Storlek 100-200 kvm boarea

Värdeår Aidreän 1970

Dessa förutsättningar uppfylldes vid 20 överlåtelser. Tillgängligt material tyder på köpeskillingskoefficienter
(K/T) i stor utsträckning mellan 0,73 och 2,15. Vidare kan konstateras att köpeskillingarna ligger inom inter-

vallet 350 000 - 1 400 000 kronor, med ett medel på 860 000 kronor för dessa objekt. Det genomsnittliga
priset per kvm boarea uppgår till ca 6 950 kronor och övervägande delen av köpen ligger i intervallet 4 000
kr till 9 OOQ kr/kvm.
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Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekebsrg

Lekeberg

Lskeberg

Lekeberg

Lekebsrg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekeberg

Lekebe'-g

Lekeberg

Lekeberg

s'Bi@«I*
LANDSÅSEN 2:4
KVISTBRO-STENKULLA 1:5

VEKHYTTAN 2:23

VEKHYTTAN 2:23

VEKHYTTAN 3:30

FINNTORP1:32

N'ALAVI 9:4

DORMEN1.-15

VEKHVTTA.N 2:24

NCLSJCN 1:22

i-fACKVADS-301:11

EDSBERQS-SÖRBY4-15

MULLERSÄTTER1;171

VEKHYTTAN 4:22

KVi3T3RO-STE'M><U-LA 1:8

E3SBERGS-KJLLTOR? 1:3

KNISTA 3:5

BAC<Ef< 2:3

LARSTORPET 2:1

KNISTA KYRKA < :2

2015-11-02

2016-06-28

2015-12-29

2016-12-28

2018-11-26

2017-09-01

2015-08-14

2015-01-07

2017-12-19

2019-0--07

2C15-06-12

20-5-0-'-07

2018-06-29

2018-1'-3G

20-8-07-13

2016-37-11

2015-08-12

20-7-02-15

2017-05-11

231S-04-29

350

465

537

543

545

600

650

680

690

880

885

950

950

1 000

1 050

1 094

1 200

1 353

1 350

1 400

2500

4009

4228

4276

4037

5607

6500

3931

3876

880C

8429

8482

7308

885C

8C77

, C13C

8276

'1 345
12981

7368

0,95

0, 73

0,73

0,74

0,82

0,87

1, C9

0,87

0,73

-i,96

f, 29

,
31

1,4

', 5C

',5C

-', 53

•', 37

2,15

1,57

4213

10960

10014

10014

4885

1 975

6152

3404

4929

20000

2530

1 860

6659

4582

3950

17300

3760

2740

2450
2211

Medel 858 6951 1,25 229

En presumtiv köpare kalkylerar troligen m^d en viss renovering för att anpassa byggnaden för boende. Att
det saknas ordentligt avlopp invändigt bedöms som negativt, l grunden bedöms byggnaden som relativt bra
men som nämnts tidigare behövs en viss renoveringsinsatts för att skapa en mer normal boendemiljö. Gäl-
lande övriga byggnader på fastigheten bedöms att det bara vara ävernattningsstugorna som får anses över-
flödiga. Ladan bedöms vara en tillgång till fastigheten.

Resultat

Man kan konstatera att det är svårt att urskilja ett helt jämförbart förvärv ur ovanstående ortsprismateriat.

Med beaktande av värderingsobjektets specifika egenskaper såsom läge, standard och skick, anses värde-
ringsobjektets värde sammantaget ligga under mitten av det ovan redovisade prisintervallet.

Med utgångspunkt från ortsprismaterialet ovan bedöm"; värdet inklusive komplementbyggnader till 550 000
kronor.

Skogsmark

Vid taget beslut gäller resen/atsföreskhfterna och således har i princip hela skcgsprcduktionen försvunnit ur
brukandet av områdena och värdet för skogen bedöms tiii O kr. Enligt skötseiplanens skötselområde bland-
skogen är skötselåtgärd är fr/ utveckling, l skötsetområde lövskogen är skötselåtgärd gallring av gran och
röjning av lövsiy som konkurrerar med hassel.

Jaktens värde utan påverkan av reservatsföreskrifter bedöms med utgångspunkt från en bedömd regional
arrendeprisnivå med beaktande av värderingsobjektets speciella beskaffenhet för ändamålet. En långsiktig
arrendeprisnivå bedöms till 50 kr/ha och år om ett större sammanhängande jaktmarksområde skulle utbjudas
på den öppna marknaden. En kapitalisering med 3 % kalkylränta för aii framtid ger 1 667 kr/ha.
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MARKNADSVÄRDE MED RESTRIKTIONER

Vid en marknadssimulering bedöms marknadsvärdet med restriktioner överstiga ovan bedömda jaktvärdet.
Presumtiva köpare bedöms vara fastighetsägare med närliggande marker, som är beredda att betala mer än

bara jaktvärdet, alternativt presumtiv köpare som tänker bedriva liknande verksamhet som idag.

Marknadsvärde för fastigheter med restriktioner inom naturreservat bedöms genom att jaktvärdet samt ägan-
derättsvärden får utgöra detta värde. Det kan givetvis skilja beroende på areal, läge m. m. Jaktvärdet bedöms

med hänsyn tii! reservatets restriktioner, vilket brukar medföra en sänkning på 5-10 % från ovan nämnda
jaktvärde. Grunden för dessa äganderättsvärden bedöms vara impedimentsmarksvärdet. Det bedöms att

marknadsvärdet för skogen inte bör understiga värdet för impediment i normalfallet. Impediment är mark som
i normalfallet inte brukas och produktiv mark inom reservatet bör åtminstone jämföras med värdet för impe-
diment.

Ortsprismateriai gällande rena impedimentsmarker är mycket få med oftast stor spridning av nyckeltalet kr/ha.
För att finna dessa måste man ta med ett större geografiskt område. Nedan redovisas ett fåtal rena ortspriser

Län

Örebro

Örebro

Västmanland

Värmland

Värmland

Genomsnitt

Kommun

Lindesber

Karlsko a

Sala

Säffle

Karlstad

Käpedatum

2008-12-05

2011-12-1 a

2013-01-31

2008-12-23

2017-06-16

Areal ha)

23

20

28

51

283

Kr/ha

3300

5000

5400

5900

5500

5000

Ett annat sätt att bedöma marknadsvärdet år med utgångspunkt från taxeringsvärdenivån vid AFT 17, d. v.s.

3 500 kr/ha. Taxeringsvärdet skall i genomsnitt motsvara 75 % av marknadsvärdet två år före taxeringsåret,
d. v. s. år 2015, vilket motsvarar ca 4 670 kr/ha.

l både ortsprismaterialet och taxeringsmodellen ingår jaktvärdet i nyckeltalet kr/ha. Reservatsföreskrifterna

bedöms ha en viss påverkan på det totala jaktvärdet p.g. a. förbud att upprätta nya jakttorn samt röja sikt-

gator. Det bör föranleda en sänkning av jaktvärdet med 1 O %, vilket bedöms ge ett jaktvärde på ca 1 500
kr/ha.

Resultat

Som nämnts tidigare ovan bör produktiv mark inom reservat åtminstone motsvara värdet för impediments-
mark. Utifrån resonemanget ovan bedöms marknadsvärdet till 130 000 kr för totalt 27,0 hektar vilkst ger
4815kr/ha,

Betesmark

Värderingen av betesmarken görs med hjälp av ortsprismetoden. Köpen är från och med 2013-01-01 i

Örebro län och vid en sökning finns det endast tre stycken kända användbara köp. De köpen indikerar en
nivå på 35 000 kr/ha.

10(12)
Svefa AB. Vasastrand 11. 701 49 Örebro

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

Page 109 of 259



2019-03-29 Ordernummer: 169293

Fastighetsbeteckning: Lekeberg Stenbäcken 1:2

Ett annat sätt att bedöma värdet för betesmark är att utgå från J-nivån för åkermark vid AFT 2017, som är
34 i aktuellt värdeområde som objektet ligger i vilket motsvarar taxeringsvärdet 34 000 kr/ha för normal
åkermark. Den nivån avser 75 % av marknadsvärdet 2: a året före taxeringen, dvs. vid mitten av år 2015,
vilket ger värdet ca 45 000 kronor per hektar för normalåkern. Till grund för nivåläggningen vid fastighets-
taxeringen tigger ortsprisanalyser av Jordbruksfastigheter, bebyggda och obebyggda, som sålts på den
öppna marknaden. Betesmarkens marknadsvärde enligt taxeringsmodellen motsvarar ca 45 % av normal-
åkerns värde, vilket med prisutveckling motsvarar ca 25 000 kr, Del värdet visar på marknadsvärdenivån
för normai betesmark utan föreskrifter.

Reservatsföreskrifterna innebär att gräsproduktionen på sikt minskar genom förbud mot användning av
växtnäringsämnen samt att förfoganderätten begränsas. Även om marken i dag inte behandlas eller bear-
betas på sådant sätt som strider mot reservatsföreskrifterna bedöms ändå inskränkningarna i brukandet
påverka fastighetens marknadsvärde negativt eftersom en spekulant i valet mellan två i övrigt helt likvärdiga
fastigheter sannolikt skulle välja den som inte belastas av sådana inskränkningar.

Förbud mot användning av växtnäringsämnen bedöms på sikt kunna minska avkastningen Beaktas pro-
duktionsminskningen men även begränsningar i förfoganderätten så bedöms marknadsvärdet påverkas av
restriktionerna med ca 5 000 kronor per hektar, i jämförelse med mark utan restriktioner, l aktuellt fall be-

döms den i skötselplanen nämnda slåttermarken bäst motsvara betesmark, och ingår därmed i följande
marknadsvärdebedömning.

Resultat

Utifrån resonemanget ovan bedöms marknadsvärdet till 175 000 kronor för totalt 7.0 hektar vilket ger
25 000 kr/ha.

6. Slutlig bedömning

Nedan redovisa i en sammanställnin'} av ovanstående marknadsrelaterade delvärden.

Byggnader 550 000 kr

Skogsmark 130 000 kr

Betesmark 175000 kr

Summa 855000 kr

En matematisk summering ge- dock inte automatiskt en rimlig bedömning av fastighetens marknadsvärde.
Det kan finnas delar som stödjer varandra så att det totala marknadsvärdet är högre och det kan finnas delar
som "stör" varandra så att det sammantagna marknadsvärdet blir lägre. Följande resonemang och slutbe-
dömning kan göras för Stenbäcken 1:2.

Eftersom gårdscentrum är beläget inom reservatet uppstår en det begränsningar i användandet och möjlig-
heten till investering i fastigheten. T. ex. förbudet mot att anlägga ny mark- och luftledning bedöms påverka
möjligheten att uppföra ordentligt avlopp i huvudbyggnaden. Om nu fastigheten säljs till privatperson för fri-
tidsboende förutsätts i värdenivåbedömnigen att vissa avsteg från föreskrifterna kan göras och att gårdscent-
rum kan avgränsas från allmänheten. Utifrån reservatets föreskrifter tolkas att syftet med reservatet inte på-
verkas i någon större omfattning om ett sådant undantag skulle göras. Utan undantaget och möjligheten till
fritidsboende så bedöms det bara finnas en kategori köpare, kommun eller ideell förening

11(12)
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2019-03-23 Ordernummer: 169293

Fastighetsbeteckning: Lekeberg Stenbäcken 1:2

Skogsmarken har ett mer marginellt värde utifrån att det är reservat med begränsade förfoganderätt. Betes-

marken har ett värde främst om man själv är brukare. Det krävs en del investeringar för att få till en bra

boendemiljö och då främst i huvudbyggnaden. Ladan och härbret bedöms som en tillgång och utgör en bra
och fin gårdsmiljö. Övriga byggnader får anses mer eller mindre överflödiga. Sammanfattningsvis så bedöms
gårdsmiljön som attraktiv som fritidsboende med vacker miljö och närhet till sjö. Reservatets föreskrifter an-

gående gårdscentrum påverkar troligen en köpare negativt.

Marknadsvärde

Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet vid
värdetidpunkten mars månad 2019 till:

700 000 Kronor
Sjuhundra tusen kronor

Örebro 2019-03-29

Urban Runesjö
Skogsbruksingenjör
av Samhätlsbyggarna auktoriserad
lantbruksvärderais

Bilagor
Bilaga 1

Bilaaa 2

Bilagas

Bilaga 4

Foton

Utdrag ur fastighetsregistrei

Beslut och föreskrifter, naturresen/a;

Allmänna villkor för värdeutlåtande
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FASTIGHET

lecxning

LEKEBERG STENBÄCKEN 1:2
Nyckel:180037849
UU ID: 909a6a73-9120-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Kvistbro
Distrikt: Kvistbro

enaste idnngen
allmänna delen
2015-06-02

enaste ingen
inskrivningsdelen
2018-02-2317:34

A ua .jts stum

inskrivningsdelen
2019-03-12

ADRESS

ress
Stenbäcken 2
71693F'ugesta

LÄGE, KARTA
mraae

1

2
6565715.5
6565710.4

484916.7
484365.4

isieriiana

LEKEBERG
LEKEBERG

AREAL

jnra e ota area av landareai
Totalt 346 251 kvm 346 251 kvm
Anmärknin : EJ AREALREDOVISAT VATTENOMRÅDE l LILLSJÖN OCH LILLSJÖBÄCKEN AKT 1880-93/27

v vaininareal

O kvm

LAGFART

nae
232100-0164
ÖREBRO LANS LANDSTING
BOX 1613
701 16 ÖREBRO
Övriga fångeshandlingar: 2015-01-01

INTECKNINGAR

Dev i a0 (ntecKnir

ANTECKNINGAR

e

Förnyelse
Inskrivning 50/2385 förnyad
Förnyelse
Inskrivnin 34/757 förn ad

AVTALSRÄTTIGHETER
r

1 Avtalsservitut: VÄG
2 Avtalsservitut: VÄG MM
3 Avtalsservitut: Kraftlednin

RÄTTIGHETER

1/1

inskrivningsdag
2018-02-22

2018-02-22

ns nvn ngsaag
2017-03-20

Akt
0-2017-00117889:4

• - ovisning av raitigneier Kan vara oruiisian^.a
Ändamål Rättsförhållande
VÄG,BRO,UPPLAGSPLATS
STARKSTRÖM

0-2018-00084314:1

0-2018-00084064:1

nsKnvningsaag
1934-08-15
1950-11-15
2015-05-07

34/757
50/2385
D-2015-00187045:1

Rättighetslyp Akt
Last Officialservitut 1880-93/27.2
Last Ledningsratt 1880-93/74.1

Anmärkning: YTTERLIGARE KARTBLAD: 10447, 10448, 10456, 1 0457, 10406, 10550, 10459, 10449, 1 0540
10428,10439,1 0438,10416,10427,10426, 10406,10436,10417,1 0437, 1055002,1055011-12,1 055020-23,1055030-33,1055040-
42,6041520,6041522,60415421040667,1 040677,1040657,1040666, 1040676
VAG Last Avtalsservitut 18-IM4-34/757.1
VÄG MM Last Avtalsservitut 18-IM4-50/2385.1
KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut 0201500187045:1.1

PLANER, BESTÄMIVIELSER OCH FORNLÄWININGAR
rvardsbestä me er

Naturreservat: STENBÄCKEN
tum

1993-05-14
Senast aourförin : 2008-04-03

1814-P96/3
NVR-ID/ÖVR-ID: 2000230

TAXERINGSINFORMATON

axenngsen el
SPECIALENHET, BAD-, SPORT- OCH
IDROTTSANLÄGGNING (824)
167635-4
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.
Taxerad ägare
232100-0164
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
BOX 1613
701 16 ÖREBRO

Andel
1/1

Ägartyp
Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

dxenngsar
2013

Juridisk form
Landsting

ANDEL l GEWIENSAWIHETSANLÄGGNINGAR OCH SAW1FÄLLIGHETER

i sam igneter ar inte utreaaa.

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING LEKEBERG STENBÄCKEN 1:2
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70
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ANDEL l GEMENSAMHETSAN LÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER

emensam an. -ggningar
LEKEBERG RIBBOHYTTAN GA:1
Samfälligheter
LEKEBERG RIBBOHYTTAN FS:16
LEKEBERG RIBBOHYTTAN S:19

Andel
50%
50%

ÅTGÄRDER

Fastighetsrättsllga åtgärder
Avstyckning
Fastighetsreglering
Lednin såt ärd

TIDIGARE BETECKNING

STENBÄCKEN 1:2

URSPRUNG

raaaaaHcBiiai-imwaai): i:

tum

1934-08-11
1993-04-01
1993-10-20

18-KVI-527
1880-93/27
1880-93/74

regisirenngsdatum
1986-09-03 1880-86/55

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING LEKEBERG STENBÄCKEN 1:2
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel; +46 300 735 70
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KARTA DIREKT

Alla områden; ^ashghet; 1:150000; fastighet:text, fastighet:granser; A4, Portrait
Källa: Lantmäteri et
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/

y

2i 1

^L.^
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\
->A № '

^2
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Tanger

>^.
e
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KARTA DIREKT

Alla områden. Fastighet; 1:

Källa: Lantmätenet

fastighet:text, fastighet:granser; , ortrait

Swf<fS«3Fp

NB:,CK

'nningsöet-g

Sygfe?^

^o&c'trberj3

72

l
pf&s

Sten; åcikffl"!

i-3
?

2..^

£:2
2

Cattofpef"^.

fTySområcSe

SteärfGfanöj/gige'

~^.

N

s:tt.
a

§•18 Brännhöfden
1:iCS3:

Källa: Lantmätehet; ALLMAN+TAXERING LEKEBERG STENBACKEN 1:2

Värderlngsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70
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LÄNSSr^RELSEN
/ ÖREBRO LÄN

5(5}

DeMm

1993-05-14

Dnr

231-8, 79-91

urval av riksintressen för naturvården har ett
stört antal områden av både riks-, läns- och lokala
intressen i östra delen av Kilsbergen kommit att
sanananläggas till ett stort riksintresseområde.
Stenbäcken-ULllsjöområdet utgör en av "värdekärnor-
na" i de-tta stora riks intres seoinråde.

Stenbäcken är en viktig utgångspunkt och knutpunkt
för friluftslivet i Kilsbergen. Dess värde framgår
av att i den första omgången av fysisk riksplane-
ring var Kilsbergen upptagna som ett område av rik-
sintrsse även for friluftslivet. Numiera betraktas
Kilsbergen som ett starkt regionalt intresse för
friluftslivet..

Kulturlandskapet vid gården Stenbäcken har betydan-
de naturvärden trots att den traditionella hävden
sedan länge har upphört. Oe röjningar som före-
tagits och det bete son återinförts imder senare år
har visat att en stor del av det botaniska värdet
går att återskapa.

Por att säkerställa en fortsatt positiv utveckling
både för odlingslandskapet, och friluftslivet är det
väl motiverat att avsätta området som naturreseryat
och därigenom kunna aktivt styra och anpassa såväl
allemansrätten sos» skogsbruket»

I den slutliga handläggningen av detta ärende i
villce-fc länsstyrelsen i plenum fattat beslut, har
förutom föredragande deltagit länsråd Lars östring,
»iljövårdsdireJctör Thorsten Bloniquist, bitr läns-
arkitekt Olle Karlsson^ länsantikvarie Olle Lind-
qvist, länsassesor Magnus Enhörning och bitr över-
lantmätare Bo Bergströin. l styrelsens beslut deltog
landshövdingen och ledamöterna Sören Gunnarsson,
Raul Björky Mats Sjöström, Arne Gren, Göran Stål-
berg, Erik Johansson, Ola Karlsson^. Kay Skogströro
sandb suppleanterna Ingemar Karlsson, Inger Lund-
bexg, Sonja Cederlöf/ Gudirun Norberg och Arild
Wameh^

yi-}
•Mar"asin

•\i-U-'il
Per Olov Puhr

Bila or
l. Beslutskarta

2. Skötselplan
3. Hur man överklagar

L») ia

osiaon
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2007-10-25 Dnr: 5114-15627-2007

Länsstyrelsen
Örebro län

Sandra Thunander
Direkt: 019-193829
sandra.thunander@tlst. se

Fax:

Skötselplan för naturreservatet Stenbäcken

Skötselplanen upprättad 2007 Sandra Thunander. Fastställd av
Länsstyrelsen genom beslut av enhetschef Magnus Eklund 2007-10-25.

Foto: Sandra Thunander 200,

POSTADRESS
701 86 ÖREBRO

GATUADRESS
Stortorget 22

TELEFON
019 - 19 30 00

E-POST
lansstyrelsenOt. Ist.se

FAX
019 - 19 30 10

INTERNET
http://www.t-lst. se

ORGNR
202100-2403
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2007-10-25 Dnr: 5114-15627-2007

Laiissfyrelsen
Örebro län

1. Syfte

Syftet med reservatet är att i väsentligen oförändrat skick bevara markerna
till en tidigare skogs- och jordbruksgård som används som friluftsgård och
naturskola. Odlingslandskapens biologiska värden skall därvid tas dllvara
och i viss mån återskapas samädigt som förutsättningarna för friluftslivet
förbättras.

2. Områdesbeskrivning

2. 1 Administrativa data

Objektnamn

RegDos-id

Skyddsform
Beslutsdatum

Län
Markägare

Kommun

Läge

Förvaltare
Areal

Naturreservatet Stenbäcken

2000230

Naturreservat

1993-05-14
Örebro

Regionförbundet Örebro

Lekeberg
ca 1 km nv. om Ribbohyttan
södra Kilsbergen vid Lillsjön

Regionförbundet Örebro
48 varav 6 ha vatten. 42 ha

Ekonomiskt kartblad
Prioriterade bevarandevärden

Markslag
Naturgeografisk region

Naturtyper

vatten enl di ital mätnin

10437
Friluftsliv, gammalt
odlin slandska

Skogsmark, betesmark
Skogslandskapet norr om
Norrlands ränsen

Barrskog, lövskog, betesmark
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Dnr: 5114-15627-2007

2.2 Naturförhållanden

Naturreservatet Stenbäcken ligger uppe på krönet av
Kilsbergsförkastningen. Reservatet består av ett varierat landskap med rester
av ett äldre odlingslandskap, barr- och lövskog, hällmarker och sand- och
stenstränder.

I reservatets västra del ligger sjön Lillsjön. Lillsjön är näringsfattig och har
vatten av god kvalité. På flera ställen finns långgrunda sandstränder och
mjukt avslipade granithällar, vilket är ovanligt i Kilsbergen. Från sjön rinner
Lillsjöbäcken i sydlig riktning. Lillsjöbäcken är helt opåverkad av dikningar
och andra ingrepp utom vid utloppsdammen. Inom reservatet har bäcken en
fallhöjd på 15 meter med flera små forsar och lugnvatten. Bävern har
etablerat sig med hydda och dammar. Strömstare förekommer ofta under
vintern och har häckat vid några tillfällen.

Gården Stenbäcken ligger i reservatets östra del på sydsluttningen av en
mindre berg- och moränhöjd. Jordmånen i området är betydligt rikare än i
Kilsbergen i stort. Gården omges av betesmark. Runt gården och
betesmarken löper sten- och trägärdesgårdar. Norr om gården växer rikligt
med hassel med inslag av rönn, lönn, lind, hägg, björk och try. Där finns ett
visst barrinslag av gran, tall och en. I markskiktet växer blåsippa,
humleblomster, ömbräken, smultron, harsyra och liljekonvalj. I övrigt består
den östra delen av varierad lövskog och blandskog med björk, asp, tall,
gran. I väster utgörs reservatet av barrskog varierat av tall- och
grandominans med inslag av löv som björk och asp samt uppstickande
tallhedar.
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Dnr: 5114-15627-2007

2.3 Historisk och nuvarande markanvändning

Lillsjön har tidigare varit reglerad och vattnet användes till att driva hytt-
och kvamverksamhet längre ned i bäcken. Regleringsdammen finns kvar
men sjön regleras inte längre akdvt. Gården Stenbäcken är en gammal
bondgård i Ribboda bergslag med anor från mitten av 1600-talet, då den
hörde dll Ribboda hyttelag. Marken mnt gården är gammal slåtter och
betesmark. Den naturliga foderm arken runt gården omfattar l, 9 ha träd och
buskbärande hagmark och är idag till stor del igenväxt men betas av får.
Strax väster om gården finns ett par f.d. åkertegar med ängsvegetation som
idag hålls öppna genom slätter.

2.4 Bevarandevärden

Biologiska
Inom reservatet har rödlistade arter påträffats; Skogsklocka Campanula
cer/icaria (missgynnad) observerades sist 2004 öster om gården. Liten
blekspik Sclerophora peronella (missgynnad) observerades 1998 på lönn
söder om gården. Mitt i reservatet växer blandskog med stort lövinslag där
jungfru maria nycklar observerats i ett kärr. Lillsjöbäcken är känd för sin
naturliga öringsstam.

Bevarandevärden för friluftslivet
Stenbäckens friluftsgård och naturskola utgör centmm för det naturliga
fnluftslivet i södra Kilsbergen. Områdets stigar, vindskydd och lägerplatser
utnyttjas av ett stort antal barn- och ungdomsgrupper. Lillsjöns långgrunda
sandstrand hör till Kilsbergens mest populära badplatser. Bergslagsleden
etapp Leken-Sixtorp går förbi och delvis igenom naturreservatet. Området
ger rika upplevelsevärden i fann av ett varierat skogslandskap med rester
från ett gammalt odlingslandskap.

2.5 Allmän målsättning

Målet med skötseln är att underlätta möjligheten för allmänheten att bedriva
friluftsliv inom området.

Målet är också att förstärka de kulturlandskaps kvalitéer som finns kvar
inom området.

Page 129 of 259



Länssfyrelsen
Örebro län

2007-10-25

5(14)

Dnr: 5114-15627-2007

2.5 Källor

Björkman, L. 1987. Översiktlig sjöinventering i Örebro län. Länsstyrelsen i
Örebro län.

Furuholm, L., Nettebladt, M., Karlsson, B. Inventering av ängs- och
hagmarker i Örebro län, norra delen. Länsstyrelsen i Örebro län.

Länsstyrelsen i Örebro län, 1993. Skötselplan för naturreservatet
Stenbäcken.

Naturvårdsverket, 2003. Bildande och förvaltning av naturreservat.
Handbok.

Nordström, K-0. 2008. Muntligen. Regionförbundet Örebro.

3. Skötselområden med mål och åtgärder

Reservatet är indelat i 5 skötselområden, med utgångspunkt från den skötsel
som ska genomföras:

l. Blandskogen
2. Lövskogen
3. Betesmarken

4. Slåtterängen
5. Friluftsliv

3.1 Skötselområde l: Blandskogen

Beskrivning
Blandskogen utgörs av flera delområden; området mnt Lillsjön, området
precis väster om gården, ett litet område i öst järns med gården samt i söder.
Området domineras av blåbärsgranskog med inslag av tall, björk, asp, rönn
och oxel. Marken är delvis grovblockig och det förekommer rikligt med
hällmarkspartier där tall dominerar. Sluttningen ner mot sjön utgörs främst
av tall.

Mål
En barrskog med visst lövinslag som får utvecklas fritt.

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
- Då mängden död ved är minst 20 m3/ha.
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Länsstyrelsen
Örebro län

2007-10-25 Dnr: 5114-15627-2007

Skötselåtgärder
- Området ska utvecklas fritt och inga åtgärder finns planerade.

3.2 Skötselområde 2: Lövskogen

Beskrivning
Lövskogen består av området i norr och nordväst om gården samt strax
väster om gården bortanför barrskogen som gränsar till gården. Norr och
nordväst om gården dominerar hassel men det växer även hägg, try, lind,
lönn, björk och ett visst inslag av tall, en och gran. Området strax väster om
gården utgörs av lövskog där björk och asp dominerar med visst barrinslag.

Mål
En lövskog där gran inte förekommer. I det hasseldominerade området hålls
eventuellt andra lövträd undan för att gynna hassel. Eventuellt kan bete ske i
det hasseldominerade området.

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
- Då mängden död ved är minst 20 m3/ha.

Skötselåtgärder
- Gallring av gran .
- Gallring av lövsly som konkurrerar med hassel.

3.3 Skötselområde 3: Betesmarken

Beskrivning
Betesmarken består av området söder om gården och breder ut sig på ömse
sidor av den väg som löper till gården. Området utgörs av före detta åker-
och hagmark. Bitvis förekommer partier med gran. Betesmarken längs i
väster består av ett relativt stort inslag av träd. I öster växer rikligt med en
varav vissa helt uttorkade. Området längs i sydöst består av ett kärrparti med
unggran och björkar. Betesmarken ramas in av sten- och trägärdesgårdar
samt djurstängsel. Det finns två vindskydd inom betesmarken. Det ena
vindskyddet är beläget väster om uppfarten till gården och här finns även
tältningsmöjligheter. Det andra vindskyddet är beläget öster om gården.
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Mål
Ett väl hävdat område med ett glest träd- och buskskikt. Förekomster av träd
i ett hävdat tillstånd, typiska för odlingslandskapet, finns. Det finns ingen
förekomst av gran i området. Marken betas årligen.

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
Arealen betad mark är 7,37 ha.

Skötselåtgärder
- Bete.

- Gallring av trädskiktet - se skötselkarta för område.
- Gallring av torra enar.
- Gallring av gran.
- Tillsyn och eventuell topphuggning av lövträd.

3.4 Skötselområde 4: SIåtterängen

Beskrivning
Slåtterängen består av två delområden med ängsvegetation. Det ena området
är beläget i lövskogen väster om gården. Området är en f.d. åkerteg. I
kanterna växer 40-50 år gamla aspar. Det andra området är beläget i slänten
bakom ladugården.

Mål
Slåtterängen hålls fortsatt öppen för att gynna floran.

Det är gynnsamt tillstånd följande bevarandemål är uppnådda:
- Arealen slåtteräng är 0,24 ha.

Skötselåtgärder
- Ärlig slätter på sensommaren med skärande eller klippande redskap. Efter
slåttem tas allt hö bort.

3.5 Skötselområde 5: Friluftsliv

Beskrivning
I reservatets västra del ligger frilufsgården Stenbäcken. Huset omges av en
tomt med härbre, förråd, naturskola och toalett. På tomten finns grillplats
och 5 stycken bord med tillhörande bänkar. Tomten ramas in av en
gärdesgård. Det finns en p-plats för ca 10 bilar och informaäonstavla vid
friluftsgården samt en p-plats för ca 5 bilar och en informationstavla vid
stigen som ansluter till Lillsjöbadet. Vid stigen till badet finns 3 toaletter.
Det finns också en toalett vid badplatsen. Inom reservatet finns 7 vindskydd
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med tillhörande eldplatser. Det finns även en eldplats strax norr om gården.
Det finns två utsiktstorn i reservatet, en i nordväst och en i sydöst. Inom
reservatet löper Bergslagsleden etapp Leken-Sixtorp samt ett antal
omarkerade stigar. Det finns några spångar som går över Lillsjöbäcken samt
en bro vid Lillsjöns början. Mot stranden växer en gles tallskog med inslag
av löv som vide, björk och rönn. Det finns en f. d. åkerteg, beläget i
lövskogen väster om gården som idag används som används för
tältningsändamål. Här finns också ett vindskydd.

Mål
Besökare ska få information om reservatets syfte och naturvärden. De ska
kunna bedriva friluftsverksamhet i området.

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
- Informationsskylt med beskrivning av reservatet och gällande föreskrifter
för allmänheten finns vid p-platsema.
- Det finns p-platser.
- Det finns toaletter.

- Det finns vindskydd.
- Det finns eldplatser.
- Det finns bänkar runt frilufsgården.
- Samdiga ovan angivna anläggningar är i gott skick.
- Gärdesgården runt tomten är i gott skick.
- Spångama och bron är i gott skick.
- Stranden kantas av en gles tallskog med där sikten fri sjöutsikt från
skogen.

Sköts elätgärder
- Informationsskyltama revideras.
- Eldplatsen norr om gården renoveras.
- Röjning mnt gärdsgården och åtgärder vid behov.
- Dikeskanten upp till anläggningen slås.
- Slyröjning längs sjökanten.

Slätter av tältområdet

4. Övrigt

4.1 Förvaltning och tillsyn
Reservatet förvaltas av stiftelsen för fritidsområdet i Örebro län. Förvaltaren

utövar skötselåtgärder över reservatet. Länsstyrelsen utövar tillsyn.
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4.2 Jakt och fiske

Fiske får ske, i den del Lillsjön som ingår i reservatet, med enkla
fiskeredskap efter överenskommelse med förvaltaren. Jakt får bedrivas inom
reservatet enligt separat jaktarrendekontrakt mellan förvaltaren och
arrendatom.

4.3 Reservatsgränsmarkeringar
Reservatets gränsmarkeringar ska underhållas i enlighet med
Naturvårdsverkets anvisningar.

5. Uppföljning

5.1 Uppföljning av skötselåtgärder

Länsstyrelsen ansvarar för uppföljning av genomförda skötselåtgärder.
Uppföljningen görs snarast möjligt efter att skötselåtgärden har
genomförts. Den som anlitas för att genomföra åtgärderna ansvarar för
dokumentationen av vilka åtgärder som utförs och när de utförs.

5.2 Uppföljning av bevarandemål

Ett program för uppföljning av reservatets bevarandemål ska utarbetas av
Länsstyrelsen.
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6. Sammanfattning och prioritering av planerade
skötselätgärder

Gallring av gran i
betesmarken

Gallring av gran i
lövskogen
Uppföljning av
skötselåtgärder

Gallring av enar

Bete

Revidering av
informationstavlor

Gallring av trädskikt

Slätter av
tältområdet

Slätter av
slåtterängen

Uppföljning av
bevarandemål

Röjning av sly som
konkurrerar med
hassel

Renovering av
eldplats

Röjning runt
gärdsgården och
underhäll vid behov

Slyröjning längs
sjökanten

Tillsyn och
eventuellt
topphuggning av
lövräd
Uppföljning av
ränsmarkerin

Dikeskanten upp
till anläggningen
Uppföljing av
gränsmarkering

Senast 2008 och
därefter vart 10:e år

Senast 2010 och
därefter vart 10:e år

Efter åtgärd

Senast 2008

Ärligen

Senast 2015

Senast 2008

Ärligen

Ärligen på
sensommaren

Enligt program som
upprättas av
Länsst relsen

Vart 5:e år

Senast 2008

Ärligen

Senast 2009 och
därefter vart 5:e år

Senast 2009 och
sedan vart 5:e år

Vid behov

Senast 2013 och

därefter vart 6:e år

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

Finansiering

Regionförbundet
Örebro

Regionförbundet
Örebro

Reservatsanslag

Regionförbundet

Regionförbundet
Örebro

Reservatsanslag

Regionförbundet
Örebro

Regionförbundet
Örebro

Regionförbundet
Örebro

Reservatsanslag

Regionförbundet
Örebro

Regionförbundet
Örebro

Regionförbundet
Örebro

Regionförbundet
Örebro

Regionförbundet
Örebro

Regionförbundet
Örebro

Reservatsanslag
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Bilaga 1.

Föreskrifter enligt beslut 1993-05-14

A. Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen angående inskränkning i
markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom
reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar ska förbud
gälla att

l. bedriva takt eller annan verksamhet som förändrar områdets

topografi, yt- eller dräneringsförhållanden
2. anordna upplag annat än tillfälligt för jord och skogsbmkets behov
3. anlägga ny väg
4. anlägga ny mark- eller luftledning
5. uppföra byggnad
6. utföra avverkningar eller röjningar i annan utsträckning än som

medges i fastställd skötselplan
7. använda kemiska bekämpningsmedel eller växtnäringsämnen

Föreskrifter nedan under punkt C, gälland allmänheten, gäller även
markägare och innehavare av särskild rätt i den mån pågående
markanvändning därigenom inte avsevärt försvåras.

B. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen angående sakägares
skyldighet att tåla visst intrång.

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att de
åtgärder vidtages inom området som framgår av fastställd skötselplan.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att
iakttaga inom reservatet.

l .plocka blommor eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning
skada växtligheten

2. medföra ej kopplad hund
3. göra upp eld annat än på anvisad plats
4. tälta eller ställa upp husvagn annat än på anvisad plats
5. föra eller ställa upp motordrivet fordon annat än på särskilt anvisade

vägar och platser
6. färdas inom oinrådet med motorbåt
7. rida
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8. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig
anordning

9. på ett störande sätt använda radioapparat, bandspelare eller dylikt

D. Föreskrifter med stöd av 9 § naturvårdsförordningen rörande
naturvårdsförvaltningen

l. Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av reservatet genom
att fastställa skötselplan.

2. Naturvårdsförvaltare är Stiftelsen för fritidsområdet i Örebro län.

3. Naturvårdsförvaltaren ska samråda med Länsstyrelsen i frågor som
inte regleras i skötselplanen och inte är av en rutinkaraktär.

4. Utmärkning av reservatet ske i enlighet med naturvårdsverkets
anvisningar.
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Bilaga 2. Artlista för naturreservatet Stenbäcken

Artlista

Vetenska ligt namn

Kärlväxter

Pinus sylvestris

Picea abies

Betula verucosa

Pooulus tremula

Sorbus aucuuaria

Juniperus communis
Åcer platanoides
Sorbus intermedia

Corylus avellana
Tilia cordata

Prunuspadus
Lonicera xylosteum

Geum rivale

Pteridium aqulinum

Vaccinium mynillus

Hepatica nobilis
Oxalis acetosella

Convallaria majalis

Fragaria vesca

Campanula cervicaria

Lavar

Scleo hora eronella

Få lar
Cinclus cinclus

Fiskar

Salmo trutta

Svenskt namn

tall

an

vårtb'örk

as

rönn

en

lönn

oxel

hassel

lind

häg

humleblomster

ömbräken

blåbär

blåsi a

harsyra

liljekonvaljer

smultron

skogsklocka

"ungfrumarian cklar

liten bleks ik

strömstare

önng

Källa

Sandra Thunander 2007

Sandra Thunander 2007

Sandra Thunander 2007

Sandra Thunander 2007

Sandra Thunander 2007

Sandra Thunander 2007

Sandra Thunander 2007

Sandra Thunander 2007

Sandra Thunander 2007

Sandra Thunander 2007

Sandra Thunander 2007

Sandra Thunander 2007

Sandra Thunander 2007

Sandra Thunander 2007

Sandra Thunander 2007

Sandra Thunander 2007

Sandra Thunander 2007

Sandra Thunander 2007

Sandra Thunander 2007

H. Olsson 2004

Skötsel lan 1993

T. Berglund 1998

Skötsel lan 1993

Sköteselplan 1993
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bäver Skötsel lan 1993
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE

Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, DTZ Sweden AB, Fomm Fastighetsekonoim AB, PS Fastighets-
strategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, upprättat av
Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggama och är avsedda for auktoriserade värderare inom Samhällsbyggama. Villkoren
gäller fi-ån 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande värderingsuppdrag inom
Sverige. Såvitt ej annat figmgår av värdeudåtandet gäller följande;

l Värdeutlåtandets omfattning
1. 1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och
skyldigheter i fonn av servitut, ledningsrätt, samfälligheter
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag fian Fastighetsregistret hänforligt till värderingsobjektet.

1. 2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till

vänieringsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i aiman omfattning än vad
som Samgår av utlåtandet.

1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag fi-än
Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom
Fastighetsregistret har ffimtsatts vara korrekt och fullständig,
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden
utöver vad som fiamgår av Fastighetsregistret har dessa
enban beaktats i den omfattning information därom lämnats
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
Förutom det som framgår av utdrag fi-ån Fastighetsregistret
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren
eller dennes ombud har det fomtsatts att värderingsobjektet
inte belastas av icke inskrivna servitut, ayttjanderättsavtal
eller andra avtal som i något avseende begränsar fasäghets-
ägarens radighet över egendomen samt att vänieringsobjektet
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra
gravationer. Vidare har det fomtsatts att värderingsobjektet
inte är föremål för tvist i något avseende.

2 Förutsättningar f8r värdeutlåtande
2. 1 Den infomiation som innefattas i värdeutfåtandet har in-

samlats fran källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har
fömtsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats
genom en allmän rimlighetsbedömnmg. Vidare har fömtsatts
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.

2.2 De areor som läggs till grund for värderingen har erhållits
genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
råren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har fomtsatts vara
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande "Svensk
Standard".

2.3 Vad avser hyres- och anrendeförhållanden eller andra
nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall
utgått fi-ån gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eUer andra handlingar
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud.

2.4 Värdermgsobjektet fomtsätts dels uppfylla alla erforderliga
myadighetskrav och for fastigheten gällande villkor, såsom
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd for dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.

3 Miljöfrågor
3. l Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig
belastning.

3.2 Mot bakgrund av vad som fiamgår av 3. 1 ansvarar värderaren
inte for deu skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av
sanering eller att det föreligger någon annan form av
miljömässig belastning.

4 Besiktning, tekniskt skick
4. l Den fysiska kondiäonen hos de anläggningar (byggnader osv)

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökmngsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet fomtsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.

4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara
förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden,
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för

• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella
kunskaper for att upptäcka.

• funktionen (skadefiiheten) och/eller konditionen hos bygg-
nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledmngar eller
elektriska komponenter.

5 Ansvar

5. 1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till
fSljd av fel i värdeutlåtandet skall fianslällas inom ett år fiån
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen).

5. 2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada tiU
följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten.

6 Värdeutlåtandets aktualitet
6. l Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten
med de fömtsättningar och reservationer som angivits i utlå-
landet.

6.2 Framtida in- och utbetahungar samt värdeutveckling som
redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dönmingen innebär inte någon utfästelse om faktisk fi-amtida
kassaflödes- och värdeutveckling.

7 Värdeutlåtandets användande
7. 1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte
som anges i utlåtandet.

7.2 Används värdeutlåtandet for rättsliga förfoganden, ansvarar
värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan

drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7. 1.
Värderaren är fil från allt ansvar for skada som drabbat tredje
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller
uppgifter i detta.

7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller
refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsforetaget godkänna innehållet och på vilket sätt
utlåtandet skall återges.

2010-12-01 Ver2
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Orebro 27 mars -2017

Avtal angaende underhallsarbeten vid Sixtorps friluftsanlaggning.

Mellan Region Orebro lan och Lekebergs komnlun, Teknik och Service-
avdelningen (ToS) hay foljande avtal traffats.

Avtalstid Avtalet Loper fran 2017-04-01 till 2017-12-31. (1) ar.

Avtalets innehall Avtalet bygger pa allman sl~otsel av anlaggningen enligt nedan.

Ersattning Ersattningen for utfort arbete a~ 60 000: -kronor per ar exk1.
moms. Betalning sker mot faktura under december manad.

Teknik och service avdelningen afar sig aft utfora foljande:

B adet Utlaggning och upptagning av bryggor vid badet vilket ska ske
fore och efter badsasong.
Se till att livraddningsutrustningen ar komplett infor badsasongen
och darefter oversyn av densa~lma.
Dyktjanst anlitas fore badsasong och betalas utover detta avtal av..
Region Orebro Lan.
Rojning av vass och sly vid stranden vid behov.
Transport ate sopkarl mellan friluftgarden och badet enlig sarskilt
schema. Ska samordnas med sophamtnngen. Vi hogsasong kan
byte av sopkarl behove ske oftare.
Tillsyn och rengoring av toaletten vid badet minst var 14 deg.

_ Under hogsasong (juni-augusti) 1 gang per vecka.

Grasklippning To S klipper graset pa alla befintliga ytor runt huvudbyggnaden,
parkeringen och badet. Vid behov tri~lmas ocksa graset.
Grasets hoj d ska inte overstiga 1 d cm.

Vindskydd Forse vindskydd, vedbod och grillplats med ved. Caller
lagerplatsen och badet. Ungefarlig atgang per ar ar mellan 8 —10
m3. Veden bekostas utover detta avtal av region Orebro Lan men
Lekebergs kor~imun tillser aft veden kops in och utplaceras.

Ovrig tillsyn I samband med att sopkarl och toaletten ses over vid badet gors
s~.mm~. oversyn av toaletten vid h~.vudb~g~n~.d~ne
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Tjänsteskrivelse 2019-10-08 1 (2)

Dnr: KS 19-682

   

Tjänsteskrivelse - Finansiering av fiberutbyggnad för 
södra Tångeråsa

Ärendebeskrivning
Tångeråsa är ett område i Lekebergs kommun där det inte är möjligt för externa 
marknadsaktörer att genomföra bredbandsutbyggnad på ren kommersiell grund, dvs. 
utan finansiering med stödmedel.
En marknadsaktör har beviljats stöd från Jordbruksverket via 
Landsbygdsprogrammet, men då regelverkets krav är en finansiering som består av 
50 procent offentlig finansiering och 50 procent privat finansiering har 
marknadsaktören bedömt att det enbart går att bygga norra delen av Tångeråsa.
För att ändå få till stånd en bredbandsutbyggnad i området södra Tångeråsa (väster 
om Logsjön), där utbyggnad inte kan ske med gällande stödvillkor, vill Lekebergs 
kommun starta projekt ”Västra Logsjön” och därmed kunna erbjuda företag och 
hushåll en framtidssäker IT-infrastruktur. Bredbandsutbyggnaden kan ske med 1:1-
medel. Syftet med 1:1-medel är att Lekebergs kommun går in med samma summa 
pengar som kan ansökas från Region Örebro Län. Externa aktörer får inte favoriseras, 
så en konkurrensutsättning kommer att ske med förfrågan om finansiellt stöd kan 
möjliggöra en bredbandsutbyggnad i projekt ”Västra Logsjön”. Kommunen anser att 
projektet är viktigt, inte minst därför att Telias kopparledningar tas bort under 
september 2019, vartefter endast trådlösa tjänster kommer att erbjudas.
Finansiering av Lekebergs kommuns 50 procentiga del föreslås göras genom 
kommunstyrelsens planeringsreserv, den uppskattas till 1 mnkr.

1 Bakgrund
Lekebergs kommun har tidigare sökt stödmedel i form av 1:1-medel för områden där 
marknadsaktörer och olika stödmedel inte har möjliggjort någon 
bredbandsutbyggnad. För att optimera förutsättningarna att nå regeringens satta 
mål, så bör Lekebergs kommun som offentlig aktör, ta ett större ansvar än enbart en 
passiv roll. Det är viktigt att samordna och underlätta för bredbandsutbyggnaden för 
att nå de politiskt satta målen, både interna mål och nationella mål. Dessutom är det 
av stor vikt att medborgare som bor på landsbygden ska få samma valmöjligheter till 
den digitala utvecklingen som centralt boende medborgare. 

2 Analys
Fiberutbyggnad i projekt Västra Logsjön är viktigt för medborgarna i området pga.:

 Enkelt kunna erbjudas kommunala tjänster
 Tillgång till bredband gör området mer attraktivt för boende och företag
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 En bra och säker IT-infrastruktur påverkar alla samhällsfunktioner
 Klimatsmarta lösningar förutsätter tillgång till IT-infrastruktur
 I området finns nio företag
 Området blir mindre sårbart med fler sätt att kommunicera
 Tillgänglighet till fiber ska finnas i hela Lekebergs kommun

3 Slutsats
Då fiberfrågan är en mycket viktig fråga för Lekebergs kommun, så föreslås att 
Lekebergs kommun går med som en offentlig aktör för att alla kommunens 
medborgare, oavsett var man är bosatt, ska erbjudas tillgång till fiber och för att både 
kommunala och nationella mål ska nås. Finansiering föreslås ske via 
kommunstyrelsens planeringsreserv med 1 mnkr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 

1. Uppdrar till kommundirektören att ansöka om 1:1-medel från Region Örebro 
län för utbyggnad av fiber i södra Tångeråsa. 

2. Avsätter 1 mnkr från kommunstyrelsens planeringsreserv för att finansiera 
Lekebergs del av fiberutbyggnaden i södra Tångeråsa. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Carina Åkesson Anna Bilock
Tf Kommundirektör Handläggare Ekonomichef
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Protokoll 2019-10-07

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

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §129

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-07

Datum för överklagan 2019-10-08 till och med 2019-10-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§129 - Finansiering av fiberutbyggnad för södra Tångeråsa (KS 
19-682)
Ärendebeskrivning

Tångeråsa är ett område i Lekebergs kommun där det inte är möjligt för externa 
marknadsaktörer att genomföra bredbandsutbyggnad på ren kommersiell grund, dvs. utan 
finansiering med stödmedel.

En marknadsaktör har beviljats stöd från Jordbruksverket via Landsbygdsprogrammet, men 
då regelverkets krav är en finansiering som består av 50 procent offentlig finansiering och 50 
procent privat finansiering har marknadsaktören bedömt att det enbart går att bygga norra 
delen av Tångeråsa.

För att ändå få till stånd en bredbandsutbyggnad i området södra Tångeråsa (väster om 
Logsjön), där utbyggnad inte kan ske med gällande stödvillkor, vill Lekebergs kommun starta 
projekt ”Västra Logsjön” och därmed kunna erbjuda företag och hushåll en framtidssäker IT-
infrastruktur. Bredbandsutbyggnaden kan ske med 1:1-medel. Syftet med 1:1-medel är att 
Lekebergs kommun går in med samma summa pengar som kan ansökas från Region Örebro 
Län. Externa aktörer får inte favoriseras, så en konkurrensutsättning kommer att ske med 
förfrågan om finansiellt stöd kan möjliggöra en bredbandsutbyggnad i projekt ”Västra 
Logsjön”. Kommunen anser att projektet är viktigt, inte minst därför att Telias 
kopparledningar tas bort under september 2019, vartefter endast trådlösa tjänster kommer att 
erbjudas.

Finansiering av Lekebergs kommuns 50 procentiga del föreslås göras genom 
kommunstyrelsens planeringsreserv, den uppskattas till 1 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
1. Uppdrar till kommundirektören att ansöka om 1:1-medel från Region Örebro län för 
utbyggnad av fiber i södra Tångeråsa.
2. Avsätter 1 mnkr från kommunstyrelsens planeringsreserv för att finansiera Lekebergs del 
av fiberutbyggnaden i södra Tångeråsa.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.
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Beslutsunderlag
 Finansiering av fiberutbyggnad - (79516)
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Projekt Personal- och kompetensförsörjning 2019

Ärendebeskrivning
Ärendet gäller delrapportering för projekt Personal- och kompetensförsörjning.
 
Enligt SKL:s prognos 2018 för kompetensförsörjningsbehovet fram till 2026, beräknas 
behovet av ny arbetskraft och för att ersätta pensionsavgångar till ca 500 000 
personer inom kommuner och regioner om inga förändringar görs. 
Lekebergs kommun behöver möta rekryteringsutmaningen på ett mera strukturerat, 
övergripande och långsiktigt plan än vad som görs idag. Det krävs ett mera effektivt 
och proaktivt sätt att attrahera nya medarbetare och behålla redan befintliga för att 
vara en attraktiv arbetsgivare.

1 Bakgrund
Förvaltningarna i Lekebergs kommun har arbetat med att ta fram 
kompetensförsörjningsplaner, där man har analyserat nuläget och behovet framåt 
när det gäller kompetensförsörjning. Sedan några år tillbaka satsar SKL på ”Sveriges 
Viktigaste jobb” för att möta rekryteringsutmaningen som finns inom 
välfärdssektorn. Genom nio strategier som pekar på möjliga åtgärder ska man på 
olika sätt möta rekryteringsbehovet och för att attrahera nya medarbetare och 
chefer. 
Baserat på förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner och SKL:s strategier samt 
med hjälp av de medel som kommunstyrelsen beslutade att avsätta till 
kompetensförsörjning hösten 2018, genomförs nu ett projekt; Personal- och 
kompetensförsörjning. Projektet ska genomföras och slutföras under 2019.

2 Syfte
Syftet med projektet har ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. De olika aktiviteter 
som genomförs ska få effekt på kort-och lång sikt, utifrån förvaltningarnas 
kompetensförsörjningsplaner samt SKL:s nio strategier. Projektet ska utmynna i en 
riktlinje för kompetensförsörjning som pekar på hur Lekebergs kommun behöver 
arbeta med frågan och vad som kan vara möjligt, genomförbart och hållbart för att 
vara en attraktiv arbetsgivare och för att kunna möta rekryteringsutmaningen. 

3 Delrapporten
Delrapporten redogör bl.a. för:

 Vad är gjort hittills
 Slutförda aktiviteter maj – oktober 2019
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 Nuläge – vad pågår
 Projektet framåt – vad planeras
 Vilka effekter kan vi förvänta oss
 Kostnader
 Möjligheter och hinder i projektet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås:

1. Att godkänna delrapporten
2. Att rapporten läggs till handlingarna

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Linda Calson
Tf kommundirektör Handläggare
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Projekt

Idébeskrivning
Projektdirektiv

Projektplan
>Uppföljningsrapport

Datum: 2019-10-15
Projektnamn: Personal- och kompetensförsörjning
Projektägare: Kommundirektör
Projektledare: Linda Calson, Sofia Olsen
Diarienummer: KS 19-133 Slutrapport

Delrapport för projekt 
Personal- och 

kompetensförsörjning 
2019
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Projektnamn: Personal- och kompetensförsörjning
Projektägare: Kommundirektör

Projektledare: Linda Calson, Sofia Olsen

1 Bakgrund 
Enligt SKL:s prognos 2018 för kompetensförsörjningsbehovet fram till 2026, beräknas 
behovet av ny arbetskraft och för att ersätta pensionsavgångar till ca 500 000 
personer inom kommuner och regioner om inga förändringar görs. 

Lekebergs kommun behöver möta rekryteringsutmaningen på ett mera strukturerat, 
övergripande och långsiktigt plan än vad som görs idag. Det krävs ett mera effektivt 
och proaktivt sätt att attrahera nya medarbetare och behålla redan befintliga för att 
vara en attraktiv arbetsgivare.

Sedan några år tillbaka satsar SKL på ”Sveriges Viktigaste jobb” för att möta 
rekryteringsutmaningen som finns inom välfärdssektorn. Genom nio strategier som 
pekar på möjliga åtgärder ska man på olika sätt möta rekryteringsbehovet och för att 
attrahera nya medarbetare och chefer:
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2 SKL:s nio strategier 
 Förläng arbetslivet – tiden i arbetslivet behöver förlängas, både att 

människor börjar tidigare och stannar längre i arbetslivet.  För att göra det 
krävs att arbetsgivarna skapar förutsättningar för dem som redan arbetat 
många år att fortsätta arbeta, och att skapa förutsättningar för unga att 
komma in i arbetslivet tidigare. En god arbetsmiljö är också en mycket viktig 
nyckel och motivation till ett förlängt arbetsliv. 

 Utnyttja tekniken – genom nya innovativa hjälpmedel och robotar kan 
välfärdssektorn effektiviseras och förbättras. Det är användarnas behov som 
ska styra vilket också kräver en digital kompetens hos medarbetarna. En 
digitalisering av olika arbetsuppgifter kan innebära att frigöra personella 
resurser.

 Låt fler jobba mer – en betydande del av medarbetarna arbetar deltid och 
övervägande del är kvinnor. Det centrala avtalet som har ingåtts mellan SKL 
och Kommunal innebär att verksamheten behöver organiseras på ett nytt 
sätt. Att låta flera arbeta mer är också en viktig jämställdhetsfråga för 
kvinnor – att bli mera jämställda på arbetsmarknaden och i hemmet med 
samma förutsättningar som männen.

 Använd kompetensen rätt – Rätt kompetens på rätt plats skapar kvalitet i 
verksamheten. Det krävs ett nytänkande när det gäller innehållet i ett yrke 
och arbetsgivarna behöver se över och utveckla arbetsfördelningen mellan 
yrkesgrupper. För att attrahera personer till bristyrken behöver arbetsgivarna 
identifiera vilka uppgifter som kan utföras av andra yrkesgrupper, det är 
attraktivt att faktiskt få arbeta med det an har utbildat sig till. 

 Bredda rekryteringen – Välfärden ska erbjudas till alla. Därför behövs 
medarbetare med olika kompetenser, erfarenheter, bakgrund och 
funktionssätt. En viktig nyckel för att bredda rekryteringen är att arbeta med 
att förändra attityder och värderingar i vilka yrken som passar män eller 
kvinnor eller synen på arbetet kopplat till funktionssätt. Att ta tillvara på 
nyanländas kompetenser har en stor samhällsekonomisk vinst och är av stor 
vikt av den framtida kompetensförsörjningen. 

 Marknadsför jobben – Att vara synlig och visa upp sig som arbetsgivare, tala 
väl om sitt arbete och att öppna upp för chansen att prova på arbetat inom 
välfärdssektorn är en viktig del i att marknadsföra välfärdsyrkena. 
Arbetsgivarna behöver vara proaktiva och söka upp den framtida 
arbetskraften i skolan, universitet/högskola och på andra mötesplatser. 

 Skapa engagemang – Skapa engagemang gör man genom att ge 
medarbetarna inflytande, ansvar och förutsättningar att bli sitt bästa jag.  Att 
skapa ett gott arbetsklimat med lärande och dialog, med tydligt och 
närvarande ledarskap ger också ett engagemang för arbetet. Medarbetare 
som trivs på sitt arbete blir också de bästa ambassadörerna.

 Underlätta lönekarriär – Bra prestationer ska belönas. På så sätt kan duktiga 
medarbetare sporras och bidra till att verksamheten utvecklas. För att 
konkurrera om arbetskraften med övriga arbetsmarknaden krävs att det 
finns en tydlighet i lönesättningen, att en utveckling i arbetsuppgifter och lön 
är möjlig och att lönesättningsmodellen fortsätter att utvecklas. 
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 Visa karriärmöjligheter – Synen på vad som är ”karriär” behöver breddas 
och karriärvägarna som finns behöver synliggöras, men även nya behöver 
skapas. En karriärväg kan vara mer än bara en chefstjänst, det kan vara en 
specialisttjänst, ett utökat ansvar eller andra utmaningar. För de 
medarbetare som strävar efter en chefstjänst kan ett sätt att underlätta vara 
att ha traineeprogram/aspirantprogram, mentorskap eller delat ledarskap för 
att prova på chefsuppdraget. 

Med extra fokus på de tre förstnämnda; förläng arbetslivet, utnyttja tekniken och låt 
fler arbeta mer, kommer kommuner och regioner enligt SKL:s beräkningar att klara 
välfärdsutmaningen1. Lyckas vi med att förlänga arbetslivet, utnyttja tekniken och 
låta flera arbeta mera så kommer också rekryteringsutmaningen inom välfärden att 
lyckas. Detta kräver naturligtvis ett aktivt arbete, ett nytt sätt att tänka och ett nytt 
sätt att ta sig an frågorna. 

Ett steg i att förlänga arbetslivet är att reglerna i LAS (lag om anställningsskydd) har 
förändrats. Reglerna ändras i två steg och det första införs den 1 januari 2020 då 
åldersgränsen för att ha rätt att kvarstå i anställningen höjs till 68 år och steg två 
införs i januari 2023 då åldersgränsen höjs till 69 år2. 

För att låta fler jobba mer tid har ett centralt kollektivavtal ingåtts mellan SKL och 
Kommunal som har mång medarbetare som arbetar deltid. Samtliga arbetsgivare ska 
ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen stäms av 
årligen fram till den 31 maj 2021.3

3 Syfte och mål
Syftet med projektet kan delas in i två delar; dels ett kortsiktigt som syftar till att, 
under 2019, stötta verksamheterna i att hitta och samordna relevanta insatser som 
är kopplade till förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner och dels ett långsiktigt 
som ska generera ett förslag på en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi. De 
utarbetade kompetensförsörjningsplanerna ligger till grund för de kortsiktiga insatser 
och åtgärder som genomförs under 2019 men utgör även ett långsiktigt 
arbetsmaterial som ska hållas levande.

Kommunstyrelsen beslutade under 2018 om att avsätta medel för utveckling och 
kompetensförsörjning, vilket finansierar de aktiviteter som genomförs inom projekt 
Personal och kompetensförsörjning. 

De olika aktiviteter som genomförs ska få effekt på kort-och lång sikt, utifrån 
förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner samt SKL:s nio strategier. Projektet 
ska utmynna i en riktlinje för kompetensförsörjning som pekar på hur Lekebergs 
kommun behöver arbeta med frågan och vad som kan vara möjligt, genomförbart 
och hållbart för att vara en attraktiv arbetsgivare och för att kunna möta 
rekryteringsutmaningen. 

1 Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden, Rekryteringsrapport 2018, SKL
2 Cirkulär 19:34, SKL
3 HÖK 16, Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor 
samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m., SKL/Kommunal
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4 Projektets styrning

4.1 Styrgrupp
Projektets styrgrupp består av kommunens fyra förvaltningschefer: Gustav Olofsson, 
tf kommundirektör tillika förvaltningschef KSF, Monica Skantz KUB, Marcus 
Cederberg IT och Ann-Mari Gustafsson SOF. Styrgruppen leds av kommundirektören 
som är projektägare. Styrgruppen har det övergripande ansvaret för projektet och 
fattar beslut om vilka insatser som ska beviljas medel samt sätter ramarna som 
projektgruppen har att förhålla sig till.

4.2 Projektledare och projektgrupp
Projektledare är Linda Calson och Sofia Olsen från personalavdelningen och 
projektekonom är Lina Hagbrand. Projektgruppen leds av projektledarna och består 
av representanter från samtliga förvaltningar. Medlemmar i projektgruppen är: Peter 
Strömberg IT, Ulrika Bilow Haglund KUB, Margaretha Essving, KUB, Jan-Åke Stolt-
Karlsson, KUB, Anna Gunnarsson SOF, Jenny Ardell SOF, Mats Turesson, KSF samt 
Marie Casco, KSF.

5 Vad är gjort hittills?
I projektets uppstart arbetade projektledarna med att ta fram projektdirektiv, 
projektplan samt aktivitetsplan. 
Uppstartsmöte med projektgruppen hölls den 25 februari där projektets syfte och 
mål presenterades samt projektplan. Regelbundna avstämningsmöten med 
projektgruppen hölls under hela våren och upptogs direkt efter sommarsemestern. 
Den 30 april sattes som första deadline för att inkomma med ansökningar om vilka 
aktiviteter som skulle beviljas medel. 

Projektgruppen gjorde sedan en prioriteringsordning för alla inkomna ansökningar 
för att föreslå styrgruppen vilka som skulle beviljas medel i första omgången. 

För att en aktivitet ska prioriteras ska det på något sätt ha en koppling till 
förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner och någon av SKL:s strategier, kunna 
få effekt på längre sikt och omfatta en större grupp, eller få effekt för många i 
förlängningen.  

Under våren gjordes också mycket planering, offertförfrågningar och bokningar inför 
hösten. 

5.1 Slutförda aktiviteter hösten 2018-oktober 2019:
 *Utbildning i familjebehandling med KBT (kognitiv beteendeterapi). För 

medarbetare inom IFO, öppenvården.
 *AMI, praktikhandledarkurs 2019. Handledarkurs för medarbetare som tar 

emot praktikanter från AMI.
 *Kompetensförsörjningsstrategi. Avser finansiering av projektledare för 

projektarbete med projektet Personal och kompetensförsörjning.
 *Kompletterande utveckling med konsult. Organisationsöversyn IFO.
 *Utbildning intygsskrivande. 
 *Lyftteknik. Avser medarbetare inom äldreomsorgen.
 *Förflyttningsteknik. Avser medarbetare inom äldreomsorgen.
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 *Teckenspråkskurs. För medarbetare inom LSS. 
 *First Aid. Utbildning i första hjälpen.
 *Grundkurs KBT (kognitiv beteendeterapi). För medarbetare inom LSS.
 *Utbildning ESL (Ett självständigt liv). Arbetsmetod inom LSS.
 *Systemförvaltning grundkurs.
 *Systemförvaltning fortsättningskurs. 
 *Utbildning socialdokumentation. För undersköterskor och boendestödjare.
 *Kompetensutveckling servicepersonal. För medarbetare inom Teknik- och 

serviceavdelningen. 
 Grundkurs LSS juridik. För biståndshandläggare.
 Enkätundersökning – hur kommunen uppfattas som arbetsgivare av 

medarbetarna.
 Marknadsföring på Örebro universitet. Film som visas kontinuerligt på 

skärmar.
 Riktad Arbetsmarknadskunskap för elever i åk 8, 9 och SFI. Kommunens 

yrken lyfts särskilt fram och representanter från olika yrkesgrupper deltar i 
en frågepanel.

 ICDP – Vägledande samspel i förskola/skola, steg 1. Fortsättning med steg 2 
efter årsskiftet. 

 Kompetensutveckling stöd och handledning inom demensvård. Utbildning 
för sjuksköterskor som arbetar natt. Delvis genomförd under hösten.

*Dessa insatser beviljades först som ansökningar inom utvecklingsmedel men ”flyttades över” 
till kompetensutvecklingsmedel. 

6 Nuläge – vad pågår?
Efter sommaren har planeringen för att få all logistik med aktiviteter att klaffa 
fortsatt. Några datum är redan inbokade före sommaren, vissa är planerade och 
datum ska bokas. 

 Analys av schemaläggning. Analysen genomförs i äldreomsorgen och 
förskolan och utförs av Time Care. Analysen är nu pågående, med start den 
23/8 tillsammans med enhets- och förvaltningschefer, och rektorer, 
personalchef, bemanningsteam och ekonom, samt andra berörda 
professioner. Verksamheterna kommer att få vissa ”uppdrag” utifrån 
analysen som sedan ska utvärderas efter årsskiftet. 

 Kompetensutveckling specialpedagog/speciallärare. Utbildning som slutförs 
under hösten.

 Kompetensutveckling demensvård. Webbaserad utbildning för alla 
undersköterskor inom särskilt boende. Pågår löpande under hösten och 
slutförs innan årsskiftet. 

6.1 Planerade och inbokade aktiviteter:
 Uppföljningsdag praktikhandledare. En uppföljningsdag för de 30 

medarbetare som tidigare gått utbildning till praktikhandledare för att 
underlätta för nyanlända på arbetsplatsen. Genomförs v. 45 och v. 47.

 ICDP i förskola/skola. Utbildning i vägledande samspel.
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 Ledarutbildning för förskollärare. Genomförs 17-18 oktober. Utbildning i att 
leda andra utan att vara chef, för förskollärare som har ett ansvar som 
arbetslagsledare.

 Kundbemötande och kommunikation. Utbildning inom IT-förvaltningen. 
Genomförs under hösten.

 Skuggning i verksamheterna. Personal inom IT-förvaltningen följer 
medarbetare i andra verksamheter för att identifiera behov av digitalisering 
och utveckling i verksamheten. Ska avse Lekeberg i första hand. 

 Utbildningspaket vårdbiträden. Utbildning för dem som inte har någon 
grundutbildning inom vård- och omsorg. 

7 Projektet framåt – vad planeras?
Den 9 september sattes som nästa stoppdatum för att inkomma med nya 
ansökningar om aktiviteter som förvaltningarna identifierat kunna lösa ett behov 
inom deras verksamheter och som kan kopplas till kompetensförsörjningsplan och de 
nio strategierna. Projektgruppen har tillsammans med styrgruppen prioriterat vilka 
aktiviteter som kan ge en effekt på kort och lång sikt. Även kvarstående aktiviteter 
som inte prioriterats i den första omgången har varit med i prioriteringen. 

Följande aktiviteter har prioriterats att initieras under hösten:

 Ledarutbildning. ”Att leda andra utan att vara chef”, för teamledare inom 
Teknik- och serviceavdelningen

 Kompetensinventering. Socialförvaltningen, avser en översyn av vilka 
arbetsuppgifter som kan utföras av andra kompetenser än vad som görs idag. 

 Kompetensutveckling. Socialförvaltningen, metod inom demensvård.
 Utbildning verksamhetssystem och processbildning. Grundutbildning för 

systemansvarig, ProCapita/Lifecare. System för social dokumentation med 
planering, genomförande och uppföljningar samt kvalitets- och 
förbättringsarbete med avvikelsehantering. 

 Skuggning. En aktivitet som redan tidigare prioriterats är skuggning i 
verksamheterna från IT-förvaltningen. Vi ser att det är av största vikt att 
denna faktiskt blir genomförd för att hjälpa verksamheterna att identifiera 
behovet av digitalisering och teknisk utveckling. 

8 Vilka effekter kan vi förvänta oss?
Sedan medel för utveckling- och kompetensförsörjning avsattes hösten 2018 har 40 
ansökningar om olika insatser och aktiviteter inkommit fram till september 2019. Av 
dessa har 33 genomförts eller är pågående sedan hösten 2018.

Flertalet av de aktiviteter som genomförts hittills kommer att ge effekt på längre sikt 
men på olika sätt.

8.1 Hur kan aktiviteterna kopplas till strategierna?
Nedan följer ett axplock av genomförda aktiviteter som framförallt är kopplat till 
kompetensförsörjning och vilka effekter vi kan förvänta oss, samt vilken/vilka av 
SKL:s nio strategier de kan kopplas till.
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Schemaanalys. En av de mer omfattande aktiviteterna är schemaanalysen som 
genomförs i äldreomsorgen och inom förskolan. Där är målet med analysen att 
schemaläggningen ska utgå ifrån behovet i respektive verksamhet och samtidigt 
säkerställa en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare, att skapa förutsättningar 
för att kunna planera för att ha rätt person med rätt kompetens, på rätt plats vid rätt 
tidpunkt. Äldreomsorgen och barnomsorgen är verksamheter som kräver mycket 
timvikarier och ett syfte med analysen är att minska på antalet timvikarier för att 
insatserna ska genomföras av tillsvidareanställd personal med rätt erfarenhet och 
kompetens. Denna aktivitet tangerar flera av SKL:s strategier, bl.a. att flera ska arbeta 
mera tid, att använda kompetensen rätt, förlänga arbetslivet genom en hälsosam 
schemaläggning som gör att medarbetarna håller längre. Analysen genomförs ur ett 
brukar/barnperspektiv, ekonomiskt perspektiv samt ett hälsofrämjande perspektiv.  

INSATS:
Schema-
analys

Fler ska 
arbeta 

mer

Förläng 
abetslivet

Använd 
kompetensen 

rätt

Illustration över vilka strategier som tydligast kan kopplas till insatsen

 Kompetensutveckling inom demensvård. En insats som kan kopplas till att 
använda kompetensen rätt och att visa på karriärmöjligheter. Denna insats 
förväntas också ge en kvalitetshöjning i verksamheten och möta det ökade 
behovet av kunskap om demens. Befolkningen blir allt äldre och idag 
beräknas 130 000-150 000 personer lida av en demenssjukdom. År 2030 
beräknas siffran ha ökat till 180 000-190 000 personer.4 Lekebergs kommun 
har redan idag vissa svårigheter att rekrytera personal för att arbeta med 
demenssjuka. Det finns en rädsla för och en okunskap i hur man hanterar en 
demenssjuk person. Att öka kunskapen ger en trygghet hos personalen och 
skapar förutsättningar för att kunna rekrytera personal. Effekten av att 

4 Svenskt demenscentrum http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Demens-i-
siffror/
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medarbetarna får tillfälle till kompetenshöjning, ökad kunskap och blir sedda 
ska inte underskattas. Det kan göra skillnad i om man väljer att stanna kvar 
hos arbetsgivaren eller inte.

 Riktad arbetsmarknadskunskap. Kommunens elever i årskurs 7 och 9 samt i 
första och tredje året i gymnasiet har redan arbetsmarknadskunskap på 
schemat. En kunskap som är viktig men där man pratar om arbetsmarknaden 
på ett generellt plan.
Den riktade arbetsmarknadskunskapen ges till elever i årskurs 8, 9 och SFI 
där kommunens olika yrken lyfts fram på ett positivt sätt och där eleverna får 
möjlighet att ställa frågor till dem som ”kommer från verkligheten”. 
Aktiviteten kommer på sikt att göra att några av dem kan se kommunen som 
sin framtida arbetsgivare. Eleverna är 14-15 år och ska snart välja inriktning 
till gymnasiet och även söka feriepraktik. Eleverna på SFI har alla skilda åldrar 
och bakgrund men är en nog så viktigt grupp att ge kunskap om den svenska 
arbetsmarknaden och de yrken som finns inom välfärden. 

INSATS: 
Arbetsmarknads
-kunskap åk 8, 9 

& SFI

Marknadsför
 jobben

Skapa 
engagemang

Bredda 
rekryter-

ingen

Visa karriär-
möjlligheter

Illustration över vilka strategier aktiviteten tydligast kan kopplas till

Studier i hur unga i åldern 15-24 år tänker om välfärdsjobben5 visar att det 
finns ett stort intresse av att arbeta i kommuner och regioner. De vill ha ett 
meningsfyllt arbete med intressanta arbetsuppgifter och där de kan göra 
skillnad och det kan de få i kommunerna! De vill dock ha mera kunskap om 
vad jobben innebär och vilka utvecklingsmöjligheter som finns. 
Att som arbetsgivare vara på plats där de framtida medarbetarna finns utgör 
en betydande del för att klara kompetensförsörjningen och även för att 
bygga ett positivt varumärke. Att elever på SFI får ta del av 
arbetsmarknadskunskap om den svenska arbetsmarknaden är en mycket 
viktigt del i att attrahera nya medarbetare till våra verksamheter och ger en 

5 Unga om välfärdsjobben, rapport från SKL 2019
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större kunskap om vad som förväntas när man arbetar inom välfärden, vilket 
i sin tur underlättar för våra handledare ute i verksamheterna när man tar 
emot för exempelvis praktikplats. 

 Uppföljning handledarkurs. Våra nyanlända medborgare kommer att ha en 
stor betydelse för hur vi kan lösa utmaningen med kompetensförsörjningen 
och är en viktig arbetskraft att ta vara på. Praktik är ett verkningsfullt verktyg 
för dem som står utanför arbetsmarknaden att skapa bättre förutsättningar 
att komma in på densamma. För att kunna göra detta arbete med större 
kvalitet, kunskap och bättre resultat är kompetensutveckling för 
praktikhandledare i verksamheterna en viktig del. Med de handledarkurser 
som 30 medarbetare genomförde under hösten 2018 finns goda 
förutsättningar att ta emot nyanlända på våra arbetsplatser och underlättar 
möjligheten att lära sig språket och komma in på den svenska 
arbetsmarknaden. Denna aktivitet är en uppföljningsdag och är tydligt 
kopplad till SKL:s strategi ”bredda rekryteringen”

 Ledarutbildning förskollärare
Att visa på karriärvägar är en av SKL:s strategier för att klara 
kompetensförsörjningen. Begreppet ”karriär” behöver breddas och 
arbetsgivarna kan också behöva skapa nya karriärvägar för att rekrytera och 
behålla personal. Det behöver finnas fler vägar att göra karriär på än bara att 
bli chef. Aktiviteten kan även kopplas till ”använd kompetensen rätt” och det 
finns en tydlig koppling till ”skapa engagemang” och ”underlätta lönekarriär”.
Förskolorna i Lekeberg är organiserade i arbetslag med en förskollärare som 
arbetslagsledare. Arbetslagsledaren har inte ett chefsansvar men ska leda sitt 
arbetslag i det dagliga pedagogiska arbetet. Att leda andra utan att vara chef 
kan vara en svår balansgång och personalen behöver stärkas i det uppdraget. 

Aktivitet: 
ledar-

utbildning

Använd 
kompetens 

rätt

Skapa 
engagemang

Underlätta 
lönekarriär

Visa 
karriär-

möjligheter

Illustration över vilka strategier aktiviteten tydligast kan kopplas till.
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 Enkätundersökning
En aktivitet inom projektet har varit den enkätundersökning som 
genomfördes innan sommaren. Enkäten låg öppen på intranätet för alla 
medarbetare att besvara och 137 lämnade ett svar. Enkäten syftade till att 
undersöka varför kommunens medarbetare har valt att arbeta i Lekebergs 
kommun, vad de anser fungerar bra och vad som kan fungera bättre. 
Resultatet ska utgöra att underlag till kompetensförsörjningsstrategin och 
det fortsatta arbetet med kompetensförsörjningen. 

 ”Skuggning” i verksamheterna från IT
En viktig del i att lösa rekryteringsutmaningen är att utnyttja tekniken. Det 
kan dock vara svårt att identifiera vilket behov de olika verksamheterna har 
när det gäller digitala verktyg eller andra tekniska hjälpmedel. Denna 
aktivitet innebär att medarbetare i Sydnärkes IT observerar arbetet i olika 
verksamheter inom Lekebergs kommun för att på så sätt hjälpa till att 
identifiera ett behov.

9 Kostnader
Av de avsatta medlen på 5 mkr uppgår kostnaden för beviljade aktiviteter till 
3 841 671 kr. Vissa av aktiviteterna är genomförda och klara, vissa är pågående just 
nu och några är planerade men inte ännu påbörjade.  

Målet är att alla avsatta medel ska användas under 2019 och det finns i dagsläget 
1 158 329 kr kvar, men det finns fortfarande möjlighet att ansöka om medel för nya 
aktiviteter.

För fullständig översikt på kostnader över aktiviteter inom projektet, se bilaga 1.

10 Möjligheter och hinder i projektet hittills
Det finns helt klart ett intresse och engagemang hos medlemmarna i projektgruppen 
för att arbeta med kommunens kompetensförsörjning. Det är många aktiviteter som 
har genomförts på kort tid, tack vare projektmedlemmarnas engagemang. Dock har 
det varit svårt för dem att prioritera tidsmässigt och det har varit en svårighet att 
hålla möten med projektgruppen där alla har varit närvarande samtidigt. Tidsbristen 
var också något som bedömdes som en riskfaktor i projektplanen. 

En risk med projektet är att det har fått en ytlig förankring och inte nått ut så långt i 
organisationen som önskat. Att många får information och möjlighet att vara 
delaktiga skapar större förutsättningar till att projektet ska lyckas, både på kort sikt 
men också att resultatet lever kvar i organisationen.

En annan riskfaktor som identifierades i inledningen av projektet var personella 
förändringar. En av projektledarna som anställdes på en tidsbegränsad anställning, 
med 40 % arbetstid avsatt för projektet, avslutade sin anställning i juli. En ersättare 
rekryterades och tillträdde efter sommarsemestern. Den nya projektledaren har satt 
sig in i projektet efter hand väl, och det bedöms inte som att bytet av projektledaren 
kommer att påverka projektet negativt.
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Flertalet av de aktiviteter som har initierats inom projektet har handlat om 
kompetensutveckling och utbildning. Det är sannolikt så att det ligger närmast till 
hands att tänka kompetensutveckling när man tänker på kompetensförsörjning. SKL 
har identifierat tre områden som ger mest effekt om vi kan förändra dessa; att fler 
jobbar mer, att vi förlänger arbetslivet och att vi ska utnyttja tekniken.  

Bilden nedan visar antalet planerade eller genomförda aktiviteter och kopplingen till 
SKL:s strategier.

7

2

4

1

5

15

8

7

1

VISA KARRIÄRMÖJLIGHETER

UNDERLÄTTA LÖNEKARRIÄR

MARKNADSFÖR JOBBEN

FÖRLÄNG ARBETSLIVET

BREDDA REKRYTERINGEN

ANVÄND KOMPETENSEN RÄTT

UTNYTTJA TEKNIKEN

SKAPA ENGAGEMANG

LÅT FLER JOBBA MER

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Antal aktiviteter kopplade till SKL:s strategier 

Översiktlig bild över kopplingen mellan genomförd aktivitet och respektive strategi. Röd pil markerar 
SKL:s fokusområden. 

Vi kan konstatera att vi hittills har fokuserat för lite på de områden som vi borde 
fokusera mest på för att uppnå så stor effekt som möjligt. 
En av de svåraste av SKL: strategier att jobba med har varit strategin som handlar om 
att utnyttja tekniken. Det kan vara svårt att veta hur vi kan utnyttja tekniken när man 
inte vet vad man ska efterfråga och vad som finns redan på marknaden eller vad som 
är möjligt att utveckla. De insatser som berör tekniken berör framförallt system, 
därför har den så pass höga siffor ändå. 

En svårighet i projektet är också att verksamheterna där aktiviteterna ska 
genomföras inte mäktar med. Några av insatserna omfattar många medarbetare, 
exempelvis kompetensutveckling inom demensvården eller aktiviteter som kräver 
mycket logistik för att få allt att klaffa. 
En risk med att många aktiviteter ska genomföras på kort tid är att det inte hinner att 
implementeras och leva vidare i verksamheten, utan bara ytterligare en uppgift som 
ska göras. 
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12 Bilagor
 Översikt över beviljade aktiviteter och kostnader
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AKTIVITET KOSTNAD
AMI, praktikhandledarkurs forts 2019 271 000,00 kr
Enkätundersökning, hur kommunen uppfattas som arbetsgivare 49 000,00 kr
First Aid 49 000,00 kr
Förflyttning utbildning 29 400,00 kr
Grundkurs KBT 38 100,00 kr
Grundkurs och LSS juridik Biståndshandläggare 23 400,00 kr
Kompetensförsörjningsstrategi (bl.a kostnad för projektledare) 225 000,00 kr
Kompetensinventering SOF 74 000,00 kr
Kompetensutveckling demensvård SOF 65 000,00 kr
Kompetensutveckling servicepersonal 117 750,00 kr
Kompetensutveckling stöd och handledning inom demensvård SOF 105 500,00 kr
Kompletterande utveckling med konsult 64 800,00 kr
Komptensutveckling specialpedagog och speciallärare 360 000,00 kr
Kundbemötande och kommunikation 50 000,00 kr
Ledarutbildning två-dagars, förskollärare, 15 deltagare 64 500,00 kr
Lyftteknik 29 400,00 kr
Marknadsföring ORU 13 000,00 kr
Riktad AMK åk 8, åk 9,  SFI 102 000,00 kr
Schemaanalys ÄO och förskola 362 500,00 kr
Skuggning i vht 100 000,00 kr
Systemförv. fortsättnings kurs 30 900,00 kr
Systemförv. grundkurs 30 900,00 kr
Teckenspråkskurs 28 000,00 kr
Uppföljningsdag av praktikhandledare, 1 dag, 30 deltagare 122 916,00 kr
Utbildning ESL 430 000,00 kr
Utbildning i familjebehandling med KBT 75 000,00 kr
Utbildning i verksamhetssystem och processledning 36 200,00 kr
Utbildning intygsskrivande 10 000,00 kr
Utbildning socialdokumentation 427 320,00 kr
Utbildningspaket servicepersonal SOF 189 135,00 kr
"Vägledande samspel" förskola och skola, inkl.vikariekostn. 150 000,00 kr
Ledarutbildning "Leda andra utan att vara chef", teamledare inom ToS 87 450,00 kr
Komp. Utveckling metod inom demensvård 30 500,00 kr

TOTALT 3 841 671,00 kr
Kvarstående:  1 158 329 kr

Bilaga 1 - Beviljade aktivteter september 2019
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Protokoll 2019-10-07

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

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §130

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-07

Datum för överklagan 2019-10-08 till och med 2019-10-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§130 - Delrapportering av projekt Personal- och 
kompetensförsörjning (KS 19-133)
Ärendebeskrivning

Ärendet gäller delrapportering för projekt Personal- och kompetensförsörjning.
 
Enligt SKL:s prognos 2018 för kompetensförsörjningsbehovet fram till 2026, beräknas 
behovet av ny arbetskraft och för att ersätta pensionsavgångar till ca 500 000 personer inom 
kommuner och regioner om inga förändringar görs.
Lekebergs kommun behöver möta rekryteringsutmaningen på ett mera strukturerat, 
övergripande och långsiktigt plan än vad som görs idag. Det krävs ett mera effektivt och 
proaktivt sätt att attrahera nya medarbetare och behålla redan befintliga för att vara en 
attraktiv arbetsgivare

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen 

1. godkänner delrapporten
2. lägger rapporten till handlingarna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut. 

Beslutsunderlag
 Projekt Personal- och kompetensförsörjning - (79453)
 Delrapport Personal- och kompetensförsörjning - (79454)
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Tjänsteskrivelse 2019-10-08 1 (1)

Dnr: KS 19-506

   

Tjänsteskrivelse Risk- och Sårbarhetsanalys

Ärendebeskrivning
I Lekebergs strategiska handlingsplan för arbetet med krisberedskap och totalförsvar 
beskrivs den övergripande processen för framtagandet av en Risk- och 
Sårbarhetsanalysen (RSA). Denna RSA är resultat av internt arbete och intern 
informationsinhämtning med deltagande av medarbetare i kommunens olika 
förvaltningar och bolag.
Kommunstyrelsen borde anta denna RSA senast 31 oktober 2019.

1 Analys
Lekebergs Risk- och Sårbarhetsanalys (RSA) är en beskrivning av identifierade risker 
som finns i Lekebergs kommun. Arbetet har genomförts med interna aktörer som 
förvaltningarna och bolag, men även med externa aktörer som Länsstyrelsen och 
andra kommuner i länet.

Denna analys används också som underlag till information till allmänheten för att 
berätta om risker i kommunen.

En handlingsplan listar åtgärder för att minska eller hantera riskerna. Och även i 
planläggning och strategiskt arbete bör denna RSA beaktas. Detaljer och 
handlingsplanen ingår inte i den offentliga handlingen för att begränsa nyttan av den 
för någon ev. angripare. (OSL 18 13)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Risk- och sårbarhetsanalysen.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Madeléne De Bésche
Tf. kommundirektör Handläggare
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2 Förord
Länets kommuner, Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län har bedrivit ett 
gemensamt arbete för att likrikta och utveckla risk- och sårbarhetsanalyserna. 

Det framtagna stödokumentet innehåller det som arbetsgruppen kommit överens 
om att samtliga kommuner ska använda sig av. Innehållet i denna RSA är enligt det 
gemensamt framtagna stöddokumentet där vi har anpassat det efter Lekebergs 
förutsättningar. 

I kapitel 9 är de identifierade och analyserade riskerna för kommunen och 
kommunens geografiska område som vi valt att fokusera på.

3 Sammanfattning
Lekebergs Risk- och Sårbarhetsanalys (RSA) är en beskrivning av identifierade risker 
som finns i Lekebergs kommun. Arbetet har genomförts med interna aktörer som 
förvaltningarna och bolag, men även med externa aktörer som Länsstyrelsen och 
andra kommuner i länet.

Genom workshops med förvaltningarna försökte vi att komma så nära verksamheter 
som möjligt för att hitta risker som är relevant för dem. Att hitta alla risker som finns 
är en omöjlighet, men att jobba med RSA gör att vi kommer så nära som möjligt och 
ökar dessutom medvetenheten i organisationen. Fokus av denna analys har varit 
främst risker som är specifika eller mer relevanta för Lekeberg och mindre för risker 
som hotar hela landet.

Geografisk ligger Lekeberg mellan Örebro och Kilsbergen. Många av Lekebergs 
medborgare bor inte i tätort. Extrema risker som med farliga anläggningar eller i 
naturen har inte identifierats, men det innebär inte att det är omöjligt att en allvarlig 
kris inträffar. Det innebär att det är svårare att förutse mer exakt hur en 
samhällsstörning kan se ut.

Som organisation präglas Lekeberg av en drivkraft som, i sammanhang med 
kommunens storlek, gör att det är relativt lätt att anpassa sig till nya utmaningar. 
Samtidigt är resurserna jämfört med större kommuner begränsad och detta innebär 
en sårbarhet. En sårbarhet som leder till att i vi händelse av kris ganska fort är i 
behov av externt stöd och samverkan med andra aktörer. Krishantering hanteras 
därför på central nivå. Prioritering och ev. omfördelning av resurser behöver ske 
tidigt i händelse av kris. Med andra ord är det viktigt att hanteringen av incidenten 
inleds snabbt så att konsekvenserna begränsas. 

Även störningar i exempelvis drift- eller IT-system kan ha större konsekvenser på 
samhällsviktig verksamhet och bör därför hanteras centralt.

Arbetet med att förebygga incidenter görs i förvaltningarna. Det handlar om så 
kallade vardagsolyckor som hanteras genom ett bra systematiskt brandskyddsarbete 
(SBA) och även med aktivt förebyggande arbete med handlingsprogrammet enligt 
Lagen om skydd mot Olyckor (LSO). 

Denna analys används också som underlag till information till allmänheten för att 
berätta om risker i kommunen.
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En handlingsplan listar åtgärder för att minska eller hantera riskerna. Och även i 
planläggning och strategiskt arbete bör denna RSA beaktas. Detaljer och 
handlingsplan ingår inte i den offentliga handlingen för att dessa innehåller 
sekretessbelagda uppgifter.

4 Begrepp och termer
Civilt försvar – den verksamhet som statliga myndigheter, kommuner, landsting, 
privata företag och frivilligorganisationer genomför inför och vid höjd beredskap i 
syfte att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till 
Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp Det civila försvaret är därmed 
inte en organisation.1

Förmåga – här avses krishanteringsförmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet 
att motstå allvarliga störningar.

Geografiskt områdesansvar – att det inom ett geografiskt område finns ett organ 
som ansvarar för inriktning, prioritering och samordning av tvärsektoriella åtgärder 
före, under och efter en kris. Detta ansvar finns på tre nivåer: lokal nivå (kommun), 
regional nivå (länsstyrelse) och nationell nivå (regeringen).

Hot – omfattar en aktörs kapacitet och avsikt att genomföra skadliga handlingar. Ett 
hot kan även bestå av en händelse eller en företeelse som i sig framkallar fara mot 
något eller någon utan att det i sammanhanget förekommer aktörer med kapacitet 
och avsikt att orsaka skada. 2

Höjd beredskap – är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Regeringen 
får besluta om höjd beredskap om Sverige är i krig, krigsfara eller har varit i krig. 
Beslutet kan avgränsas till ett specifikt område eller verksamhet. 

Kris – en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och 
hotar grundläggande värden och funktioner. Kris är ett tillstånd som inte kan 
hanteras med normala resurser och organisation. En kris är oväntad, utanför det 
vanliga och vardagliga. Att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från flera aktörer. 

Krisberedskap – förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt 
genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris 
förebygga, motstå och hantera krissituationer.

Krishantering – med krishantering avses den mer omedelbara och operativa 
hanteringen av en händelse eller störning som inträffat i samhället. 

Kritiska beroenden – beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga 
verksamheter ska kunna fungera. Sådana beroenden karaktäriseras av att ett bortfall 
eller en störning i levererande verksamheter relativt omgående leder till 
nedsättningar i funktioner, som kan få till följd att en extraordinär händelse inträffar.

1 https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Totalforsvar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/civilt-forsvar/
2 Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB)
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Risk – en sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och de 
konsekvenser händelsen kan leda till.

Risk- och sårbarhetsanalys – en samlad analys av ett systems risker och sårbarheter.

Samhällsviktig verksamhet – en verksamhet som uppfyller minst ett av följande 
villkor: 

 Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller 
tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid 
leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.

 Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad 
kris i samhället ska kunna hanteras, så att skadeverkningarna blir så små som 
möjligt.

Sårbarhet – de egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, ett system, eller 
egendom mottagligt för de skadliga effekterna av en händelse.

Totalförsvar – Den militära verksamhet (militärt försvar) och civila verksamhet (civilt 
försvar) som behövs för att förbereda Sverige för krig. 
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5 Beskrivning av kommunen och dess geografiska 
område

5.1 Kommunens ansvarsområde och uppgifter 
Inom Lekebergs kommungränser, har kommunen ett geografiskt områdesansvar. 
Kommunen ska ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens 
geografiska område möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av 
förberedelser inför extraordinära händelser. Detta ansvar finns på tre nivåer: lokal 
nivå (kommun), regional nivå (länsstyrelse) och nationell nivå (regeringen). 

Lekebergs kommun har fått ansvar för samhällsviktig verksamhet som oftast är 
obligatoriska uppgifter. En del av kommunens verksamheter är frivilliga uppgifter.

Kommunernas obligatoriska uppgifter:

 Social omsorg (omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 
samt individ- och familjeomsorg)

 För-, grund- och gymnasieskola
 Plan- och byggfrågor
 Miljö- och hälsoskydd
 Renhållning och avfallshantering
 Vatten och avlopp
 Räddningstjänst
 Civilt försvar
 Biblioteksverksamhet
 Bostäder

Frivilliga uppgifter:

 Fritid och kultur
 Energi
 Sysselsättning
 Näringslivsutveckling

5.2 Kommunens organisation inklusive hel- och 
delägda bolag och förbundssamarbeten

Kommunens uppgifter utförs genom förvaltningar och bolag. Lekebergs kommuns 
politiker sitter i nämnder som styr över kommunens förvaltningar. Varje nämnd och 
varje förvaltning har olika ansvarsområden. Dessutom finns bolag, stiftelser och 
förbund som Lekebergs kommun äger eller är delaktiga i.

5.3 Vilka författningar som beaktats i redovisningen av 
risk- och sårbarhetsanalysen

- Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)

- Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Page 196 of 259



Plan 8 (30)

5.4 Övergripande beskrivning av kommunens 
geografiska område såsom geografi, demografi, 
infrastruktur och näringsliv

Geografisk ligger Lekeberg mellan Örebro och Kilsbergen. Många av Lekebergs 
medborgare bor inte i tätort. Extrema risker som med farliga anläggningar eller i 
naturen har inte identifierats, men det innebär inte att det är omöjligt att en allvarlig 
kris inträffa. Det innebär att det är svårare att förutse mer exakt hur en 
samhällsstörning kan se ut.

Som organisation präglas Lekeberg av en drivkraft som, i sammanhang med 
kommunens storlek, gör att det är relativt lätt att anpassa sig till nya utmaningar. 
Samtidigt är resurserna jämfört med större kommuner begränsad och detta innebär 
en sårbarhet.

Vattenareal: 18,2 km²  

Totalareal:  484,2 km² 

Invånare: 8 161 (juni 2019)

Befolkningstäthet: 16 inv./km

Tätorter i Lekeberg är:

- Mullhyttan
- Gropen
- Fjugesta
- Lanna
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6 Beskrivning av arbetsprocess och metod
6.1 Uppdrag
Kommunen ska under det första kalenderåret vid ny mandatperiod göra en analys av 
vilka risker, hot och samhällsstörningar som kan inträffa samt hur dessa händelser 
kan påverka den egna verksamheten. Dessa risker kan vara eller leda till en 
extraordinär händelse. Resultatet ska värderas och sammanställas i en risk- och 
sårbarhetsanalys som redovisas skriftligen till länsstyrelsen. Med extraordinär 
händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig 
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner 
och kräver skyndsamma insatser av kommunen. 

Denna risk- och sårbarhetsanalys är en öppen handling. 

6.2 Syfte och mål
Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att: 

 kartlägga hot, risker och sårbarheter inom kommunen 
 utgöra en grund i kommunens krisberedskapsarbete 
 öka medvetenheten och stärka kunskapen samt ge beslutsunderlag för 

beslutsfattare och verksamhetsansvariga 
 ge ett underlag för information om samhällets risker till allmänheten och 

anställda 
 ge underlag för samhällsplanering

Målet är att risk- och sårbarhetsanalysen och krisberedskapsarbetet ska ligga till 
grund för förebyggande åtgärder, planering, utbildningar och övningar i syfte att 
stärka kommunens förmåga att hantera kriser och minska samhällsstörningarnas 
skadlighet på människors liv, hälsa egendom och miljö.

6.3 Arbetsprocess för risk- och sårbarhetsarbetet
Länets kommuner, Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län har bedrivit ett 
gemensamt arbete för att likrikta och utveckla risk- och sårbarhetsanalyserna. 

En grovanalys genomfördes med varje förvaltning för att kartlägga identifierade 
risker samt prioritering av dessa. Genom en grovanalys får man en översiktlig bild 
över alla tänkbara risker inom varje verksamhet. 

Det största analysarbetet skedde i förvaltningsgrupper och har i de flesta fall utförts 
med översyn av säkerhetsstrategen. Materialet har sedan bearbetas för att utgöra 
grunden i den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen. Till viss del har 
även material från kommunens tidigare risk- och sårbarhetsanalys använts. 
Ytterligare information från specifika verksamheter inom kommunens geografiska 
område med särskild kunskap om olika delar av kommunens risk- och 
sårbarhetsarbete samt kommunens förmåga att hantera kriser har även tillämpats. 
Säkerhetsstrategen har även träffat representanter för de kommunala bolagen samt 
haft möten med andra externa och privata aktörer. 
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6.3.1 Gjorda avgränsningar med motiv
Utifrån de identifierade och värderade riskerna inom kommunens ansvarsområde har 
en avgränsning skett. Att genomföra en sårbarhetsbedömning av alla identifierade 
risker och hot är tid- och resurskrävande och är inte rimligt att göra. 

Fokus har varit på risker som varit mest specifik eller relevant för Lekebergs kommun. 
En del risker som diskuterades, hanteras redan genom andra planer. Exempelvis sker 
olycksförebyggande arbete genom handlingsplanen för skydd mot olyckor (LSO) och 
kommunens verksamheter bedriver Systematisk Brandskyddsarbete (SBA) för att 
förebygga brand.
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7 Identifierad samhällsviktig verksamhet inom 
kommunens geografiska område

En samhällsviktig verksamhet uppfyller minst ett av följande villkor: 

 Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller 
tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid 
leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.

 Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad 
kris i samhället ska kunna hanteras, så att skadeverkningarna blir så små som 
möjligt.

Nedan en översikt med exempel på samhällsviktig verksamhet per sektor.
Samhällssektor Exempel på samhällsviktig verksamhet i Lekebergs kommun

Energiförsörjning Produktion av el, distribution av el, produktion och distribution av fjärrvärme, 
produktion och distribution av bränslen och drivmedel. 
E.ON och Ellevio är elnätsföretagen i kommunen. Lekebergs Bioenergi producerar och 
distribuerar fjärrvärme i Fjugesta tätort

Finansiella tjänster Betalningar, tillgång till kontanter, centrala betalningssystemet, värdepappershandel.

Handel och industri Detaljhandel, tillverkningsindustri.

Hälso- och sjukvård 
samt omsorg

Akut- och ambulanssjukvård, läkemedels- och materielförsörjning, omsorg om barn, 
funktionshindrade och äldre, primärvård, psykiatri, socialtjänst, smittskydd för djur och 
människor. 

Information och 
kommunikation

Telefoni (mobil och fast), internet, radiokommunikation, distribution av post, 
produktion och distribution av dagstidningar, webbaserad information, sociala medier.

Kommunalteknisk 
försörjning

Dricksvattenförsörjning, avloppshantering, renhållning, väghållning. I Mullhyttan är det 
kommunala va-nätet sammankopplat med Laxå kommun. I Fjugesta har kommunen 
eget vattenverk och avloppsreningsverk, vattentäkten är Svartån uppblandat med 
grundvatten. I Hidinge-Lanna är det kommunala va-nätet ihopkopplat med Örebro 
kommun. Under 2019 är arbete på gång att även ansluta Fjugesta till Örebros 
vattenverk.

Livsmedel Distribution av livsmedel, primärproduktion av livsmedel, kontroll av livsmedel.

Offentlig förvaltning 
och konsulär 
verksamhet

Lokal ledning, regional ledning, nationell ledning, begravningsverksamhet, diplomatisk. 

Lokala ledningsfunktioner finns i kommunhuset. 

Skydd och säkerhet Domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, kustbevakning, 
polis, räddningstjänst, alarmeringstjänst, tullkontroll, gränsskydd och 
immigrationskontroll, bevaknings- och säkerhetsverksamhet.

Nerikes Brandkår och Polismyndigheten. Polismyndigheten har en lokal i kommunhuset 
och finns på plats vissa tider i Lekeberg och räddningstjänst finns via deltidskår och 
bistånd inom kommunal räddningstjänst till och från förbundets grannkommuner.

Socialförsäkringar Allmänna pensionssystemet, sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. Verksamhet knuten 
till socialtjänst inom kommunal ram. 

Transporter Flygtransport, järnvägstransport, sjötransport, vägtransport, kollektivtrafik.
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8 Kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga 
verksamhet 

Samhället präglas av en ökad komplexitet med många beroendeförhållanden. 
Beroenden är inte statiska utan är föränderliga över tid på grund av ny teknik, 
affärslogistik, specialisering, osv. Kritiska beroenden är beroenden som är avgörande 
för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna fungera. 

Alla verksamheter är beroende av olika saker för att fungera. Det mesta är beroende 
av el, IT, tele, kommunikationer och personal. Många är dessutom beroende av 
kommunalteknisk försörjning, såsom vatten. Samhällsviktiga verksamheter är alltså 
ofta beroende av varandra.

Dessa beroenden karaktäriseras av att ett bortfall eller en störning relativt omgående 
leder till nedsättningar i funktioner, som kan få till följd att en allvarlig händelse 
inträffar. Den drabbade verksamheten kännetecknas av att den saknar uthållighet, 
redundans och möjlighet att ersätta eller fungera utan den resurs som fallit bort.3

För att kunna minska risken identifieras de kritiska beroendena i verksamheterna för 
sen hantera varje beroende för sig.

Exempelvis kan hemtjänsten försöka minska beroendet av drivmedel på olika sätt. 
Man kan ha ett lager av drivmedel, man kan möjligen ändra behovet av ett specifikt 
drivmedel eller så kan man hitta andra sätt att nå en enskild brukare. 

En samhällsviktig verksamhet kan vara beroende av en annan (kommunal) 
verksamhet som i sig inte är samhällsviktig. Även denna verksamhet behöver 
möjligen vidta åtgärder för att säkerställa driften av den samhällsviktiga 
verksamheten.

Förskolor i Lekebergs kommun är i sig inte samhällsviktiga, men ett avbrott i denna 
verksamheter leder möjligtvis och ganska omgående att föräldrar som är anställda i 
en samhällsviktig verksamhet behöver ta hand om barn istället av att jobba i en tjänst 
som är samhällsviktig.

8.1 Kontinuitetsplanering
Kontinuitetsplanering handlar om att säkerställa en rimlig lägsta driftnivå inom en 
verksamhet, oavsett vilken störning verksamheten utsätts för. Kontinuitetsplanering 
handlar om ”att skapa systematisk motståndskraft, robusthet och säkerställa 
organisationens leveransförmåga för att ordinarie verksamhet ska kunna bedrivas på 
en acceptabel nivå, oavsett störning”.4 

Till skillnad från Risk- och sårbarhetsanalysen (RSA), som gör oss medvetna om olika 
risker som finns, syftar kontinuitetsplanering till att vidta åtgärder för att vi inte ska 
vara lika sårbara för de risker som identifierats i RSA:n.

3 Socialstyrelsen (2015) Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2015 Artikelnummer 
2015-11-4

4 (Länsstyrelsen i Örebro län , 2017)
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Kontinuitetsplanering bidrar till att vara förberedd på hur olika störningar ska hanteras 
inom sin verksamhet. Detta ska göra verksamheterna mer robusta och därmed kunna 
hantera olika samhällsstörningar.

Ett genomförande av en kontinuitetsplanering kräver ett engagemang och en viss 
avsättning av tid. Länsstyrelsen i Örebro län har tagit fram ett koncept hur en 
kontinuitetsplanering kan tas fram.5  Förvaltningar kan med fördel kombinera arbetet 
med kontinuitetsplanering med arbetet för att vidta åtgärderna inom Lekebergs 
kommun.

5 (Länsstyrelsen i Örebro län , 2017)
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9 Identifierade och analyserade risker för kommunen 
och kommunens geografiska område

9.1 Riskidentifiering och riskanalys 
Riskidentifiering
Riskidentifiering syftar till att identifiera extraordinära händelser och förhållanden 
inom kommunens egen verksamhet och det geografiska området som innebär ett hot 
eller en risk. I Lekebergs kommun handlar det om grovt beskrivna riskscenarier 
(typhändelser) och specifika risker som identifierades under workshopparna.

Riskanalys
Riskanalysen utgår från ett urval av de identifierade riskerna. Riskanalysen innehåller 
även en värdering av hur sannolikt det är att scenariot ska inträffa och vilka direkta 
konsekvenser som det medför. Utgångspunkten för konsekvensbedömningen är 
befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet, grundläggande värden som 
rättssäkerhet och demokrati, samt skador på egendom och miljö. 

9.2 Identifierade typhändelser med definitioner
9.2.1 Naturolyckor och extrema väderhändelser 
Det finns olika sorters extrema väderhändelser och en del är våldsamma, till exempel 
ett häftigt ösregn eller en storm. Andra byggs upp genom att någon viss väderlek 
dominerar under en längre tid, till exempel en värmebölja eller osedvanligt kallt 
väder. En längre period med torka eller ihållande regn kan också leda till extrema 
förhållanden6. 

9.2.1.1 Värmebölja 
Värmebölja definieras av SMHI som en sammanhängande period då dygnets högsta 
temperatur överstiger 25°C minst fem dagar i sträck7. Det är framförallt sårbara 
grupper som äldre, sjuka och barn, som löper risk. Det kan även ge flera 
problematiska effekter på miljö, ekonomi och infrastruktur. Sammantaget kan det 
innebära sårbarhet för tillgång och kvalitet på vatten samt stora ekonomiska förluster 
i jord- och skogsbruket8. Historiskt sett har en värmebölja drabbat länet vartannat år 
och frekvensen kommer sannolikt att öka, men med begränsade konsekvenser9.  

9.2.1.2 Torka och vattenbrist
Under sommaren 2018 rådde torka i nästan hela Sverige. Detta berodde på en mycket 
låg nederbördsmängd i samband med höga temperaturer.10

Torka uppstår till följd av att det under en lång tidsperiod endast fallit små 
nederbördsmängder. Torka innebär att vattenmängden minskar i naturen vilket kan 
leda till att tillgången på vatten minskar. Det kan få stora konsekvenser för människan 
och samhället i stort.11 Vattenbrist kallar vi situationen när tillgången på livsmedlet är 

6 (SMHI, u.d.)
7 (SMHI, 2011) Värmebölja
8 (Länsstyrelsen i Örebro Län, 2011)
9 (Länsstyrelsen i Örebro län, 2011)
10 (SMHI, 2018)
11 Ibid.
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mindre än efterfrågan. Vattenbrist kan innebära att det antingen råder brist på 
grundvatten eller ytvatten, men det kan också beskriva en situation där det samtidigt 
råder brist på båda. 12

Vattenbrist kan också uppstå i en situation där tillgången på grundvatten och ytvatten 
är god, men möjligheten att rena vattnet till livsmedelskvalitet är bristfällig. I denna 
rapport hanterar vi den typen av situationer under rubriken "störningar i 
dricksvattenförsörjning". 

Exempel på vad vattenbrist kan innebära för samhället och den enskilda människan; 
dricksvattenbrist, försämrade förutsättningar för jord- och skogsbruk samt industri och 
turism. I naturen i stort kan det leda till sämre levnadsförhållanden för växter och djur 
som lever i vattenrelaterade miljöer.

9.2.1.3 Storm 
Kraftiga stormar där träd knäcks eller rycks upp med rötterna och elledningar som 
slits sönder kan få allvarliga konsekvenser för länet och samhället i form av skador på 
infrastruktur, exempelvis vägtransport och tågtrafik13. Detta kan leda till sekundära 
störningar i t.ex. i livsmedels- och drivmedelsförsörjning. Stormarna Gudrun och Per 
påverkade länet till en viss del. En storm kan leda till att ett stort antal abonnenter 
blir utan el och fast telefoni. 

9.2.1.4 Snöoväder
Snöoväder kännetecknas av ihållande nederbörd i form av snö som medför stora 
snömängder på marken. Det bildar problem med att hinna få bort snömassorna, 
trafikstörningar och minskad framkomlighet på vägar. Ett snöoväder innebär ofta 
kraftiga vindar, som gör att mängden snö samlas på vissa punkter. Snön som lägger 
sig på tak på byggnader kan orsaka kollaps på grund av stor tyngd. Även elavbrott är 
en vanlig konsekvens av ett snöoväder. 

9.2.1.5 Översvämning
Översvämningar uppstår ofta efter perioder då riklig nederbörd eller snösmältning 
och isproppar får sjöar och vattendrag att svämma över. Avrinningsområden, 
topografi och geologi är aspekter som är avgörande i hur översvämningen utvecklas. 
Översvämningar kan även orsakas av brustna dammar och fördämningar eller vid 
kraftiga skyfall. Vid höga flöden orsakas på kort tid stora ekonomiska och strukturella 
skador. Genom störningar i vattenreningen påverkas även förutsättningarna för 
sanitet och hygien vilket skapar grogrunder för smittspridning. I Lekebergs kommun 
bedöms risken för översvämning som liten.

9.2.1.6 Skyfall 
Ett skyfall är 50 mm nederbörd på en timme eller minst 1 mm nederbörd per minut14. 
Konsekvenserna av ett skyfall får stor påverkan i tätorten på grund av infrastruktur 
och byggnadstäthet. Många samhällsviktiga verksamheter återfinns också där, 

12 Ibid.
13 (SOU, 2007) s. 124
14 (Olsson & Josefsson, 2015)
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skadeverkningar på sådan verksamhet kan få stora konsekvenser både ekonomiskt 
för samhället i stort, men också för att befolkningen drabbats.15

Vägar och järnvägsbankar kan spolas bort vilket i sin tur kan leda till stora störningar i 
transporter16. Även el-, gas- och teleavbrott på de fasta näten och de mobila tele- och 
datanäten kan slås ut på grund av skyfall eller åsknedslag17. Och de kommunala 
ledningsnäten kan påverkas och även avloppsreningsverken18.

Varje år drabbas delar av länet av översvämningar till följd av skyfall under 
sommaren som lokalt kan ställa till med stora problem för bland annat tätorter, vägar 
och jordbruk. 

9.2.1.7 Ras och skred 
Ras har inträffat i länet i samband med höga flöden i vattendrag och sannolikheten är 
medelhög. Ras och skred är plötsliga och snabba processer som kan få allvarliga 
konsekvenser och inträffade ras har hotat bebyggelse och raserat vägar, järnvägar, 
broar och elledningar. De flesta ras och skred inträffar under vår och höst då trycket i 
markens porer är högt till följd av till exempel intensiv nederbörd och snösmältning. 

9.2.1.8 Skogsbrand
En brand kan uppstå på grund av mänsklig aktivitet, till exempel oaktsamhet vid 
grillning, gräseldning och rökning. En brand kan också uppstå på grund av 
naturfenomen och felaktig teknik. Vid bränder är det ofta brandröken som är det 
största hotet mot människor och djur19. När luftfuktigheten och temperaturerna når 
vissa nivåer skapas förutsättningar för väldigt snabba brandförlopp. Några exempel 
är branden i Västmanland 2014 och skogsbränderna sommaren 2018.
En skogsbrand kan potentiellt ha stor påverkan i Lekeberg, där många invånare bor 
utanför tätort.

9.2.1.9 Åska
I Sverige kan åska uppträda närsomhelst på året men de flesta åskdagarna inträffar i 
perioden juni–augusti. Örebro län ligger i ett område som i genomsnitt har runt 20 
åskdagar per år. Åska är ett begränsat väderfenomen som normalt inte innebär 
någon omfattande åverkan eller skador på samhällsviktig infrastruktur, men dagens 
elektronik är ofta åskkänslig20.  

9.2.1.10 Solstorm
Solen gör konstant av med den energi som uppkommer i solens kärna när väte 
omvandlas till helium. Tidvis får solen mycket kraftiga energiutbrott som består av 
strålning eller laddade partiklar, så kallade solstormar. Utbrotten kan orsaka 
geomagnetiska stormar på jorden21. 

15 (Olsson & Josefsson, 2015)
16 (Länsstyrelserna, 2011) Skyfall i nutid och framtid
17 (Länsstyrelserna, 2011) Skyfall i nutid och framtid
18 (Länsstyrelserna, 2011) Skyfall i nutid och framtid
19 (Räddningsverket, 2004) Riskhantering i översiktsplaner, en vägledning för kommuner och 
länsstyrelser
20 (SMHI, 2010) Åska i Sverige 2002–2009 Meterologi 141
21 (MSB, 2015) Solstormar
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När solstormar riktas mot jorden kan de påverka jonosfären och störa ut de 
radiovågor och satellitsignaler som antingen ska studsa mot jonosfären eller passera 
genom den. Solstormar kan även framkalla elektriska fält i jordytan. Strömmarna kan 
orsaka störningar bland annat i elnätet och telenätet, i signalsystemen för tågtrafik, 
samt orsaka korrosion i rörledningar22. 

9.2.2 Andra olyckor (inte trafik)
I vårt samhälle inträffar ständigt små och stora olyckshändelser. Svåra och större 
olyckor är sådana olyckor som drabbar flera individer eller som påverkar 
samhällsviktiga verksamheter. En del händelser går att förutse och till viss del 
förebygga och samtidigt ha en beredskap för att begränsa konsekvenserna vid en 
eventuell olycka. Olyckshändelser av större karaktär där exempelvis farligt gods och 
många människor är inblandade kan innebära stora utmaningar för samhället att 
hantera.

9.2.2.1 Anläggningar med hantering av farliga ämnen
Till farliga anläggningar brukar räknas alla anläggningar som genom sin verksamhet 
kan orsaka brand, kemikalieutsläpp och explosioner, och som genom sina farliga 
egenskaper kan skada människor, miljö och egendom.23 Verksamheter med farliga 
anläggningar har inte identifierats i Lekebergs kommun, men det finns verksamheter 
som har mindre farliga anläggningar. Nemax Miljöhantering AB är ett exempel på 
det.

9.2.2.2 Farligt gods 
Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska 
egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport. Farligt 
gods kan till exempel ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande 
egenskaper24.  

Örebro län är ett transportcentrum och farligt gods transporteras genom länet både 
på järnväg och på lastbil. Därför är sannolikheten hög för olyckor med farligt gods. 
Örebro flygplats hantering av farligt gods är den fjärde största i landet. 

9.2.2.3 Allvarlig händelse i publikt område
En allvarlig olycka eller en katastrof i samband med ett evenemang kan få stora 
konsekvenser för kommunen. En av svårigheterna med att samla många människor 
på en begränsad yta är att även en liten initial händelse kan leda till en serie av 
omständigheter som snabbt får allvarliga konsekvenser. Inga publika evenemang är 
riskfria och olyckor och katastrofer sker så gott som årligen. Kraven på den som 
arrangerar ett sådant evenemang att ta till förebyggande säkerhetsåtgärder är därför 
höga, men olyckor kan ändå inträffa.

22 (MSB, 2015) Solstormar
23 https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-
2015/Nya-regler-om-atgarder-for-att-forebygga-och-begransa-foljderna-av-allvarliga-
kemikalieolyckor/
24 (MSB, 2009) Transport av farligt gods – väg och järnväg 2009-2010
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Inom kommunen finns ett antal platser där många personer samlas för större 
evenemang. Mullhyttemarken, Gropafesten, Torpkonferensen och Sannamarken är 
exempel på detta.

9.2.2.4 Stor trafikolycka (tåg/båt/flyg/väg)
Med stora olyckor avses olyckor med ett högt antal skadade eller avlidna, normalt ses 
olyckor inte som händelser med stora konsekvenser för samhällsviktig verksamhet. 
Det som är avgörande beror på olyckans art, inblandade individer samt geografiskt 
område. Utöver skadeläge och dödsfall kan de anses ha konsekvenser för 
samhällsviktig verksamhet när omfattningarna på miljö eller infrastruktur är 
signifikanta. Stora trafikolyckor, tågolyckor, flygolyckor samt båtolyckor är alla 
exempel på detta. 

9.2.2.5 Brand eller annan störning i särskilda objekt
De flesta bränder som inträffar kan hanteras av räddningstjänsten och får mycket 
begränsad påverkan på samhällsviktiga funktioner. Dock kan brand i vissa särskilda 
objekt få stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner och människors möjlighet 
till vardagsliv. Några exempel kan vara brand eller vattenläckage i anläggningar 
såsom värmeverk, serverhall, skola eller äldreboende. 

Vissa verksamheter har svårt att använda sig av en annan lokal än den som används 
idag. Det kan handla exempelvis om fysisk utrustning som inte enkelt flyttas till en 
annan lokal. En störning eller avbrott kan uppstå i verksamheten på grund av att 
lokalen blir obrukbar.

9.2.2.6 Händelse på annan plats med stora konsekvenser för 
kommunen

Erfarenheter från händelser som Estonia 1994, tsunamin i Sydostasien 2004, 
terrorattacken i Stockholm 2017, och i viss mån även vulkanutbrottet på Island 2010, 
har visat att en händelse på en plats kan få konsekvenser inom andra geografiska 
områden. Sådana händelser kan drabba vissa kommundelar eller arbetsplatser 
särskilt hårt eller påverka ex. nyckelpersoner eller transporter i sådan utsträckning att 
det får effekt på samhällsfunktioner. Behovet av beredskap för psykosocialt 
omhändertagande av anhöriga och hemvändande drabbade kan också bli påtagligt. 

9.2.2.7 Dammbrott
Dammbrott kan inträffa till följd av bristfälligt underhåll av en damm men det kan 
också inträffa på grund av till exempel elfel, underdimensionering eller genom 
dominoeffekter om dammar uppströms brister. 

9.2.2.8 Kärnteknisk olycka
Örebro län har ingen kärnkraftsanläggning, men konsekvenserna av en olycka någon 
annanstans skulle kunna bli katastrofala. Radioaktiva och nukleära ämnen 
transporteras genom länet och används i viss verksamhet, bland annat vid sjukhus i 
länet. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är problemen i beredskapen för händelser 
med radioaktiva ämnen i synnerhet antagonistiska händelser och att 
räddningstjänsten i allmänhet inte har någon praktisk erfarenhet från 
”vardagsolyckor”, eftersom olyckor med radioaktiva ämnen inträffar ytterst sällan25. 

25 (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2010) Risk- och sårbarhetsanalys
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Dessutom har län som Örebro län inte samma kunskap om kärntekniska olyckor som 
kärnkraftslänen, vilket utgör en sårbarhet. 

9.2.3 Teknisk infrastruktur och försörjningssystem 
Fungerande teknisk infrastruktur och försörjningssystem är viktiga inte bara för 
samhällsviktig verksamhet och samhällets krisberedskap, utan också för den enskilde 
individen. För att samhället ska kunna fungera behövs tillgång till el, vatten, värme 
och telekommunikationer. 

MSB har tagit fram förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för 
försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme26. Resultatmålen handlar bland 
annat om miniminivåer för tillgång till dricksvatten, planering för att upprätthålla 
livsmedelsförsörjningen och tillgång till uppvärmda utrymmen vid störningar i 
värmeförsörjningen27. 

9.2.3.1 Störningar i dricksvattenförsörjningen 
Dricksvatten är ett av de nödvändigaste behoven för den enskilda individen och 
befolkningen som helhet. 

Brist på tjänligt vatten leder till prioriteringen där utgångspunkten är att varje hushåll 
bör klara sig själv en vecka utan stöd från kommunen. Och att ev. nödvatten delas ut 
först till sårbara grupper.

9.2.3.2 Störningar i livsmedelsförsörjningen 
Livsmedelsförsörjningens system är komplext och livsmedelsflödet innehåller ofta 
många olika steg från råvara till färdig mat hos konsumenten. 
Livsmedelsförsörjningen består av flera verksamheter som livsmedelsproduktion, 
lager, dagligvaruhandel, restauranger och storkök. Beroendet av fungerande tele- 
och datakommunikationer har successivt ökat i och med den tekniska utvecklingen 
inom livsmedelssektorn28. Livsmedelsförsörjningen är starkt beroende av transporter 
i alla verksamheter. Det är troligt att en större störning i livsmedelsförsörjningen är 
en följdeffekt av en annan typhändelse. Exempel på sådan skulle kunna vara 
värmebölja, störningar i drivmedelsförsörjningen och/eller transportsektorn. Bland 
Lekebergs näringsliv finns många livsmedelsproducenter.

9.2.3.3 Störningar i finansiella system 
I huvudsak kan betalningar ske med kontanter, betalkort, via girering, swish eller 
internetbank. Vid ett omfattande elavbrott kan det bli problem för banker att 
genomföra överföringar. En störning i de finansiella systemen kan också leda till 
sociala konsekvenser och oro i samhället. 

9.2.3.4 Störningar i elförsörjningen 
Elförsörjningen innefattar produktion, distribution och slutanvändning av el som i sin 
tur består av tre systemnivåer med stamnät, regionnät och lokala nät29.  Lokalnäten 

26 (MSB, 2011) Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjning av 
dricksvatten, livsmedel och värme
27 (MSB, 2011) Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjning av 
dricksvatten, livsmedel och värme
28 (Livsmedelsverket, 2011) Livsmedelsförsörjning i ett krisperspektiv
29 (MSB, 2010) Olyckor och kriser 2009/2010
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utsätts ofta för avbrott i samband med väderrelaterade händelser medan region- och 
stamnäten inte är lika känsliga, särskilt inte stamnäten30. Ungefär 40 procent av 
avbrotten i elförsörjningen beror på väderrelaterade problem31. Även om de stora 
leverantörerna har grävt ner många elledningar under de senaste åren och därmed 
skapat större robusthet i näten i länet, är sannolikheten för en störning i 
elförsörjningen medelhög och risken för avgrävda kablar ökar istället. I dagens 
elberoende samhälle är vi sårbara utan el och ett elbortfall får mycket allvarliga 
konsekvenser även för den enskilda människan. Hur allvarliga konsekvenserna blir är 
bland annat beroende av hur långvarig störningen är, hur stort område som berörs, 
samt av årstid och väderlek. Konsekvenserna av ett omfattande elavbrott beror också 
på vilken reservkraft med tillgång till bränsle och andra reservåtgärder som kan 
användas. 

9.2.3.5 Störningar i elektroniska kommunikationer 
Elektroniska kommunikationsnät och tjänster spelar en allt viktigare roll i vårt 
samhälle, i vardagen såväl som vid extraordinära händelser. Varje dag bidrar 
elektronisk kommunikation till olika former av finansiella tjänster, hälso- och 
sjukvård, arbete för samhällets skydd och säkerhet, transporter, energiförsörjning 
och flera andra samhällssektorer.
Med nya användningsområden, från e-hälsa till fjärrövervakning och kontroll av 
tekniska system, kan sårbarheter få allt större negativ påverkan, både för den 
enskilde individen som samhället i stort. Om samhällsviktiga användare i framtiden 
kommer att utnyttja mobila kommunikationsnät för verksamhetskritisk 
kommunikation kommer också riskbilden att påverkas.32 Ytterligare en riskfaktor är 
bristande säkerhetsanalyser i samband med trenden med ökande användning av 
molntjänstser. 

9.2.3.6 Störningar i värmeförsörjningen 
Uppvärmningen är inte bara en komfortfråga utan även viktig för vår hälsa, vatten, 
avlopp och byggnader. När uppvärmningen av hus och lokaler slutar fungera, 
behöver det inte vara ovanligt kallt för att samhället snabbt ska hamna i en 
krissituation. Fjärrvärmen är den huvudsakliga formen för att värmeförsörja 
befolkningen. Fjärrvärmesystemen är starkt beroende av transporter för en ständig 
tillgång till bränsle, eftersom det är svårt att lagra så stora volymer som krävs. Detta 
är särskilt kritiskt för de anläggningar som drivs med bio- och avfallsbränslen, med 
tanke på att det rör sig om stora volymer som ska fraktas. 

9.2.3.7 Störningar i drivmedelsförsörjningen 
Dagens samhälle är beroende av fungerande drivmedelsförsörjning i form av 
drivmedel för fordon, bränsle för uppvärmning av fastigheter, som energikälla i 
industriprocesser och för att driva reservkraft. Förutom transportsektorn är polis, 
räddningstjänst, bevakning, avfallshantering, akutsjukvård och äldreomsorg 
beroende av drivmedel till sina fordon. Många samhällsviktiga verksamheter är 
försedda med reservkraftverk och vid ett elavbrott behöver dessa drivas med 
huvudsakligen dieselolja men också bensin. Den totala förbrukningen för landets 

30 (MSB, 2010) Olyckor och kriser 2009/2010
31 (SMHI, 2012) Klimatanpassningsportalen
32 (Post- och telestyrelsen, 2018) s61
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samtliga reservkraftverk motsvarar den mängd diesel som normalt konsumeras i 
landet. Det betyder att tillgången till diesel troligtvis inte kommer motsvara behoven 
och att även reservkraftverk har begränsad drifttid.

De flesta samhällsviktiga verksamheterna har bara diesel för några dagars drift och 
inga kommuner i länet har idag egna lager av bränsle utöver detta. Vatten-, avlopps- 
och fjärrvärmesystemen skulle drabbas vid en drivmedelsbrist på grund av de 
indirekta transportberoendena. Vid en drivmedelsbrist skulle samhällsviktiga 
verksamheter kunna drabbas hårt. 

9.2.3.8 Störningar i transporter 
Örebro län är med sitt geografiska läge ett nordiskt logistik- och transportcentrum 
och sannolikheten för störningar i transportsystemet bedöms som hög. Viktiga 
vägtransporter på de stora genomgående vägarna i länet är av betydelse för hela 
landet och konsekvenserna av en störning skulle bli allvarlig. 

9.2.3.9 Verksamhetssystem
Incidenter har visat att en störning i ett verksamhetssystem kan få direkt påverkan på 
en samhällsviktig verksamhet. Olika verksamheter i kommunen är mer och mer 
beroende av verksamhetssystem. En störning i systemet leder ganska omgående till 
en störning i verksamheten. Här handlar det främst om verksamheter inom 
socialförvaltningen, men även andra verksamheter kan vara beroende av system. 
Viktigt är att under upphandlingen av ett verksamhetssystem, krav på redundans och 
åtgärdstid tydligt beskrivs.

9.2.4 Antagonistiska hot och social oro
Ett av de skyddsvärden som regeringen har pekat ut är demokrati, rättssäkerhet och 
mänskliga fri- och rättigheter. Risker som misstro mot politiska institutioner, sociala 
risker, informationspåverkan, propaganda och antagonistiska hot kan få effekt på det 
skyddsvärda.

9.2.4.1 Hot och pågående dödligt våld
Inom flera verksamheter är våld och hot om våld ofta förekommande, det kan rikta 
sig mot personal eller förekomma mellan individer. Attentat mot verksamheter kan 
inträffa med personskador eller dödsfall bland personal eller brukare som följd. 
Pågående dödligt våld är ett samlingsbegrepp som försöker beskriva grova 
våldsyttringar i publika eller folkrika miljöer. Flera grova våldsfall har ägt rum i olika 
länder runt om i världen, vilket leder till stor uppmärksamhet och oro för att något 

liknande skulle kunna inträffa i Sverige33. 
Det går inte att utesluta att ett sådant dåd skulle kunna inträffa i Lekebergs kommun. 
Den typen av händelse skulle ställa stora krav på kommunens krishanteringsförmåga 
och förmåga till psykosocialt omhändertagande. 
Våldsyttringar som innebär pågående dödligt våld är mycket allvarliga fenomen som 
är väldigt svåra att upptäcka i förväg. Trots att gärningsmännen ofta i förväg 
signalerat till sin omgivning att de planerar att begå en våldshandling är det svårt att 
sortera ut dess signaler från signaler som leder till andra typer av utlopp och psykisk 
ohälsa.

33 (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2018)
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9.2.4.2 Terrorism och våldsbejakande extremism
De senaste åren genomfördes ett flertal terrordåd runtom i Europa. Attackerna, som 
både var i form av koordinerade attacker med bomber och eldhandvapen och 
enklare attacker utförda av ensamma personer i olika former av fordon, orsakade ett 
stort antal döda och skadade. Sverige drabbades senast 2017 av ett terrorattentat i 
Stockholm med flera döda och skadade som följd. Dessa enklare attacker med fordon 
och knivar, gör det svårt att hindra att nya attacker genomförs. 

Ansvaret för terrorismbekämpning ligger i Sverige i första hand på Säkerhetspolisen. 
Det kommer dock att vara Polismyndigheten, sjukvården och de kommunala 
räddningstjänsterna som kommer att möta de omedelbara effekterna av ett attentat. 

9.2.4.3 Social oro
Det finns olika risker som kan orsaka instabilitet i samhället.[1] Ökat utanförskap och 
segregering är exempel på sociala risker som har sitt ursprung i bristande sociala och 
socioekonomiska förhållanden. Otryggheten kan påverka samhällets värderingar, 
förtroendet för myndigheter minskar och samhället kan behöva vidta fler åtgärder. 
Risken för social oro lik den som finns i storstäder är låg i Lekeberg, men på en 
mindre skala kan det förekomma. Då handlar det sannolikt om specifika, lokala 
ämnen som väcker känslor.

9.2.5 Sjukdomar 
Ett framtida förändrat klimat kommer att ställa högre krav på samhällets samlade 
förmåga att förhindra och hantera störningar34. Infektionssjukdomar kan öka, då 
risken för ras och skred kan frilägga kemisk-toxiska deponier och sprida smittämnen 
som förorenar vattentäkter och badvatten35. 

9.2.5.1 Epidemi/pandemi (personalbrist)
En epidemi är en smittsam sjukdom med stor spridning inom ett begränsat 
geografiskt område, även på en enskild ort, i ett enskilt område eller i en eller flera 
nationer. 

En pandemi är en världsomfattande smittsam sjukdom som sprider sig genom 
befolkningsgrupper över ett stort område, till exempel en kontinent, eller i hela 
världen. 

En epidemi/pandemi kan få stor påverkan på samhället som helhet när ett stort antal 
människor insjuknar som kan ge problem i många verksamheter. Och dessutom att 
hälso- och sjukvården samt den kommunala omsorgen kan utsättas för stor 
belastning under en längre tid. 

Stora delar av landet kan drabbas samtidigt. Om nyckelpersoner som arbetar inom 
samhällsviktig verksamhet blir smittade kan det påverka verksamheten och samhället 
negativt. Det kan även bli brist på medicin och utrustning. 

[1] (MSB, Ett första steg mot en nationell riskbedömning, 2011)
34 (Energimyndigheten, 2009), Energimyndighetens slutrapportering, Extrema väderhändelser 
och klimatförändringens effekter på energisystemet
35 (FOI, 2009) Att använda geografisk information vid väderkriser för att bistå sårbara grupper 
i ett förändrat klimat
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9.2.5.2 Epizooti och zoonos 
Epizooti är ett samlingsnamn för allmänfarliga djursjukdomar. Det är sjukdomar som 
kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa eller som kan medföra stora 
ekonomiska förluster för samhälle36. Exempel på epizootier är mul- och klövsjuka och 
afrikansk svinpest. Vid misstanke om epizooti finns lagstadgat i epizootilagen hur 
man ska agera och anmälan ska göras till en veterinär.

Zoonoser är sjukdomar eller smittämnen som på ett naturligt sätt kan smitta mellan 
djur och människor.37”MRSA38Salmonella, campylobacter och rävens dvärgbandmask 
är exempel på zoonoser. 
Vissa epizootier är även zoonoser, till exempel fågelinfluensa, rabies och mjältbrand. 
Nedan ett figur som visualiserar detta:

Länsstyrelsen ansvarar för det förebyggande smittskyddet när det gäller djur i länet 
och samordnar bekämpningen av vissa allvarliga smittsamma sjukdomar. 

I 2011 konstaterades mjältbrand i ett naturreservat/natura 2000-område i Örebro 
län. Ett intensivt arbete pågick för att begränsa och bekämpa mjältbrandssmittan. 
Konsekvenserna var begränsade och åtgärder vidtogs för att undvika att fler djur 
skulle bli smittade. Området spärrades även av för allmänheten. Inga människor blev 
smittade. 

9.2.6 Responstider blåljus
Blåljusorganisationer som regionen (ambulanser), polisen och räddningstjänsten har 
resurser som delas med andra kommuner i länet. Ibland prioriteras resurserna och 
detta kan leda till en längre responstid för blåljusorganisationer, främst identifierat 
ambulanser. Ju större händelsen är utanför Lekeberg, ju mer osäkert det är att 
ambulans är på plats i Lekeberg inom rimlig tid.

Detta påverkar invånare och verksamheter som behöver klara sig själva en längre tid. 
För en verksamhet kan det betyda att åtgärder behövs vidtas för att bemöta detta. 
Samt behövs dialog innan och under en händelse med blåljusorganisationer, 
framförallt med Regionen gällande ambulansresurserna, för att kunna förbereda ev. 
åtgärder.

36 https://www.sva.se/djurhalsa/epizootier
37 https://www.sva.se/djurhalsa/zoonoser
38  meticillinresistent Staphylococcus aureus
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9.3 Andra faktorer
Det finns andra faktorer som inte är nödvändigtvis en risk i sig, men som kan påverka 
olika risker i och med att sannolikheten att något inträffar ökar, att konsekvenser blir 
mer allvarliga eller båda och.

9.3.1 Klimatförändringar 
Klimatförändringarna kan komma att förstärka de hot och risker som vi står inför idag 
då det medför ökad frekvens och risk för extrema väderhändelser och naturolyckor. 
Klimatförändringarna kan också öka risken för störningar i länets samhällsviktiga 
verksamheter. För Örebro län beräknas årsmedeltemperaturen öka med knappt tre 
grader till slutet av seklet, ett årsmedelvärde med 18 dagar i följd med 
dygnstemperatur över 20 grader, vegetationsperioden öka med 40–75 dagar och 
årsmedel-nederbörden öka med 15-20 procent i jämförelse med perioden 1961-1990 
(Framtidsklimat i Örebro län – enligt RCP-scenarier, Klimatologi nr 18 2015, SMHI).

9.3.2 Informationspåverkan
Informationspåverkan, eller kognitiva påverkansaktiviteter genomförs i syfte att 
påverka målgruppers uppfattningar, beteenden och beslutsfattande. Vilseledning, 
desinformation och propaganda i informationsmiljön är exempel på 
informationspåverkan. Informationspåverkan genomförs både enskilt och som en del 
i en större påverkansoperation. Sammantaget utgör allt detta ett hot mot 
demokratin. 

Syftet med otillåten informationspåverkan är:

 Att undergräva förtroende för demokratin och samhällets funktionalitet
 Att underminera sammanhållningen inom ett land
 Att påverka valresultatet till främmande makts fördel
 Att påverka politiker och tjänstepersoner

Målet är att skada vår försvarsvilja och fysiska och mentala motståndskraft.

9.3.3 Säkerhetspolitiska läget
Regeringen beslutade den 10 december 2015 att Försvarsmakten, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap och övriga berörda civila myndigheter, bland annat 
länsstyrelser, ska återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret. 
Orsaken till detta är att i Försvarsmaktens slutrapport från juni 2014 redogjordes för 
ett försämrat säkerhetspolitiskt läge och sedan rapporten presenterats, bedöms 
utvecklingen i närområdet fortsätta i negativ riktning.

Årsrapporterna från Militära underrättelse- och säkerhetstjänst, MUST,39 Försvarets 
radioanstalt, FRA40 och Säkerhetspolisen, SÄPO,41 beskriver att 
underrättelseverksamheten i Sverige intensifierats under de senaste åren. 

Enligt den nationella säkerhetsstrategin är samhällets säkerhet, totalförsvar och 
krisberedskap allas angelägenhet. Arbetet med civilt försvar ändrar perspektiv på 

39 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten 2017, Årsöversikt 2017
40 Försvarets radioanstalt 2017, Årsrapport 2017
41 Säkerhetspolisen 2017, Årsboken 2017
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krisberedskapen. Exempelvis får krisberedskap också mer uppmärksamhet och ökar 
insatserna för totalförsvar även krisberedskapen. Samtidigt kan fokus på civilt försvar 
ta för mycket resurser från krisberedskapens arbete.

9.3.4 Subversiv verksamhet
I grunden syftar subversiv verksamhet på aktioner som underminerar eller omstörtar 
den rådande samhällsordningen. Subversiv verksamhet är därmed de handlingar som 
råder utanför de juridiska och socialt accepterade samhälleliga strukturerna. Exempel 
på subversiv verksamhet är organiserad brottslighet, korruption, sabotage och 
intrångsförsök. Begreppet kopplas också till spionage eller otillåtet handlande från 
främmande makt.

9.4 Inträffade händelser 
- Skogsbränder, exempelvis under sommaren 2018, som var varm och torr
- Telefoniavbrott
- Ett oljeutsläpp
- Läckage av bland annat personuppgifter
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9.5 Riskvärdering
Nedan beskrivs hur risker värderas. Bedömningen för sannolikheten och 
konsekvensen är ett antagande, men stödjer prioritering i arbetet.

Lekebergs kommun väljer att selektera sju risker för värdering. Vi begränsar oss till 
sju risker, för att kunna fokusera arbetet med dessa risker. De övriga risker tas 
hänsyn till i övrigt arbete där RSA används som underlag.

I övrigt kan denna riskvärderingsmatris användas för specifika riskbedömningar i 
verksamheterna.

Sannolikhet
Sannolikheten bedöms i 5 nivåer och är främst baserad på inträffade händelser i 
landet och världen.

Konsekvens

Utgångspunkter för konsekvensbedömningen är:

1. befolkningens liv och hälsa
 Katastrofala: 25+ döda och/eller 25+ drabbade
 Mycket allvarliga: 10 döda och/eller 25 drabbade
 Allvarliga: 5 döda och/eller 15 drabbade
 Betydande: 1 döda och/eller 10 drabbade
 Begränsade: 0 döda och/eller 5 drabbade 

2. samhällets funktionalitet

Konsekvenser som påverkar samhällets funktionalitet är en händelse där det 
finns störningar på samhällsviktig verksamhet och som påverkar möjligheten 
för befolkningen att genomföra sina vardagsrutiner.

 Katastrofala: Övervägande del av befolkningen
 Mycket allvarliga: Mer än hälften av befolkningen
 Allvarliga: Upp till hälften av befolkningen
 Betydande: En liten del av befolkningen
 Begränsade: En mycket liten del av befolkningen

3. grundläggande värden som rättssäkerhet och demokrati
 Katastrofala: anarki, statskupp, terroraktioner. 
 Mycket allvarliga: civil olydnad, upplopp, grov 

vandalism, sabotage, organiserad 
brottslighet.

 Allvarliga: gängkriminalitet, hatbrott, aktioner
och konflikter med personskador, 
konkreta hot mot demokratin.

 Betydande: kränkande skriverier i media, störande
av politiska sammanträden. 

 Begränsade: förtal, missnöjesyttringar i medier.

4. skador på egendom och miljö
 Katastrofala:  >50 miljoner SEK
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 Mycket allvarliga: 10–50 miljoner SEK
 Allvarliga: 1 – 10 miljoner SEK
 Betydande: 100 000 – 1 miljon SEK
 Begränsade: <100 000 SEK

9.6 Riskmatris
Nedan visas matrisen som används vid värderingen av olika risker/ typhändelser. 
Typhändelserna identifieras med en siffra som markeras in i matrisen. 

Lista över typsrisker med tillhörande id siffra

Riskens siffra återfinns i matrisen

1. Hot och pågående dödligt våld
2. Störningar i elförsörjningen
3. Brand i särskilda objekt
4. Störningar i dricksvattenförsörjningen
5. Epidemi/pandemi (personalbrist)

Mycket hög 
sannolikhet
(1gång/år)

2

Hög sannolikhet
(1gång/10 år)

4 1, 3

Medelhög 
sannolikhet
(1 gång/50 år)

5

Låg
sannolikhet
(1 gång/100 år)

Mycket låg
sannolikhet
(1gång/1 000 år)

Begränsade

Betydande

Allvarliga

M
ycket 

allvarliga

Katastrofala
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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13:00-15:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §131

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Pernilla Marberg (SD)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-07

Datum för överklagan 2019-10-08 till och med 2019-10-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-10-07

Justerare signatur

§131 - Risk- och Sårbarhetsanalys (KS 19-506)
Ärendebeskrivning

I Lekebergs strategiska handlingsplan för arbetet med krisberedskap och totalförsvar beskrivs 
den övergripande processen för framtagandet av en Risk- och Sårbarhetsanalysen (RSA). 
Denna RSA är resultat av internt arbete och intern informationsinhämtning med deltagande av 
medarbetare i kommunens olika förvaltningar och bolag.

Kommunstyrelsen bör anta denna RSA senast 31 oktober 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar Risk- och sårbarhetsanalysen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Risk- och Sårbarhetsanalys - (76380)
 Risk- och Sårbarhetsanalys 2019 - (76080)
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Dnr: KS 19-227

   

Tjänsteskrivelse - Förslag till ny delegationsordning för 
kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 och 7 kap. 
Lagrum anges i delegationsordningen enbart när annan lagstiftning är aktuell.  Enligt 
kommunallagen är kommunstyrelsen en nämnd. 

Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot 
eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Rätten att fatta delegationsbeslut innebär inte en skyldighet att fatta sådana beslut. 
Om en delegat anser att ärendet är svårbedömt eller av annan anledning anser att 
beslutet inte bör fattas av delegaten ska ärendet överlämnas till nämnden för beslut.

1 Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på delegationsordning för 
2019. Förslaget innehåller en rad förändringar av såväl delegater som delegation 
samt redaktionella justeringar. Några punkter har tagits bort helt. 

Alla revideringar är synliga i bilagan Förslag till ny delegationsordning för 
kommunstyrelsen 2019 – med synliga revideringar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar delegationsordning för kommunstyrelsen.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Kajsa Rosén
Kommundirektör Handläggare
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synliga revideringar
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1 Delegation
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6  och 7 kap. 
Lagrum anges i delegationsordningen enbart när annan lagstiftning är aktuell.  Enligt 
kommunallagen är kommunstyrelsen en nämnd. 

Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot 
eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Beslutanderätten i följande ärenden får, enligt kommunallagen 6 kap 38 §, inte 
delegeras: 

 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats, 

 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, 

 ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 
nämnden, och

 ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras

Rätten att fatta delegationsbeslut innebär inte en skyldighet att fatta sådana beslut. 
Om en delegat anser att ärendet är svårbedömt eller av annan anledning anser att 
beslutet inte bör fattas av delegaten ska ärendet överlämnas till nämnden för beslut. 

1.1 Anmälan av delegationsbeslut
Enligt kommunallagen 6 kap 40 ska nämnden besluta i vilken utsträckning beslut som 
har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska anmälas till den. Beslut som inte 
anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna 
i 13 kap.

Sådana beslut som avses i 39 § ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Den som enligt delegationsordningen fått rätten att besluta i kommunstyrelsens 
ställe ska anmäla de fattade besluten till kommunstyrelsens vid nästa planerade 
sammanträde. 

Anmälan ska ske genom en skriftlig sammanställning innehållande:

 vilken delegation som ligger till grund för beslutet,
 kort beskrivning av ärendet samt fattade besluts innehåll,
 namn på den beslutande, samt 
 beslutsdatum. 

1.2 Vidaredelegation 
Om nämnden med stöd av 6 kap 37 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens 
verksamhetsområde att fatta beslut får förvaltningschefen, om nämnden medgivit 
det, enligt kommunallagen 7 kap 6 § vidaredelegera beslutanderätten till annan 
anställd inom kommunen. 
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Delegaten ska anmäla fattade beslut till förvaltningschefen, som i sin tur anmäler 
beslutet till nämnden. 

1.3 Brådskande ärenden
Enligt kommunallagen 6 kap 39 § får en nämnd uppdra åt ordförande eller en annan 
ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är 
så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  

1.4 Jäv
Reglerna om jäv i kommunallagen 6 kap 28 - 32 §§ gäller också vid delegationsbeslut. 
Delegat får därför inte fatta delegationsbeslut i ärende där delegaten är jävig. 
Ärendet ska istället överlämnas till annan behörig delegat eller till nämnden för 
beslut. 

1.5 Delegering och ren verkställighet
Långt ifrån alla åtgärder som en förvaltning utför grundas i en given delegation från 
den ansvariga nämnden med delegationsbeslut som följd. Många åtgärder som 
förvaltningen utför är istället att betrakta som ren verkställighet. Ibland är gränsen 
för vad som är ett beslut och vad som är ren verkställighet svår att definiera. 

Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I 
delegationsordning ska endast upptas beslut i kommunallagens mening.
Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för 
alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och 
bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning 
eller genom förvaltningsbesvär. 

Ett beslut innebär att den beslutande är tvungen att självständigt göra ett aktivt 
övervägande bland flera alternativ. Beslutsfattaren gör en bedömning och väljer 
sedan ett utav alternativen. 

Ren verkställighet är all form av förberedande eller verkställande uppgifter som den 
anställde utför utifrån sin tjänst som anställd. I dessa fall baseras ofta 
ställningstagandet på tidigare nämndbeslut, lagar, riktlinjer, avtal eller liknande 
dokument. Den anställde gör alltså inte en egen självständig bedömning utan 
verkställer endast åtgärder utifrån redan beslutade styrdokument eller lagar. 

1.6 Delegering av rätt att överklaga
Beslut att överklaga domslut av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom 
beslut att begära inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig är 
delegerbart.

1.7 Beslut utan delegation
Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant 
beslut inte överklagas eftersom beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens 
mening. Beslutet är ogiltigt. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet 
om mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. 
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2 Allmänna delegationsregler för kommunstyrelsen i 
Lekebergs kommun

2.1 Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande
Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande inträder förste vice ordföranden och vid 
förfall för både ordföranden och förste vice ordföranden inträder andre vice 
ordföranden, om ej annat anges.

2.2 Vid förfall för övriga delegater
Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat, om ej 
annat anges i delegationsordningen eller särskilt har beslutats.

För att säkerställa att ordinarie delegaters tillfälliga frånvaro inte förhindrar ett 
nödvändigt ärendeflöde har överordnad tjänsteperson, förordnad vikarie, eller annan 
tjänsteperson inom verksamhetsområdet med samma funktion rätt att fatta beslut i 
stället för ordinarie tjänsteperson. Detsamma gäller när ordinarie delegat är jävig. 

2.3 Ersättare för kommundirektören
Vid kommundirektörens frånvaro vikarierar, automatiskt och utan särskilt 
förordnande för det enskilda tillfället, ställföreträdare som kommundirektör med de 
beslutsbefogenheter som kommundirektören har enligt delegationsordningen.

Är kommundirektören frånvarande längre än 6 månader eller slutar permanent krävs 
beslut om tillförordnande i enlighet med delegationsordningen.

2.4 Ärenden av principiell betydelse m.m.
Om delegaten finner att ett ärende är principiellt eller annars av större vikt ska 
ärendet hänskjutas till överordnad tjänsteperson eller styrelsen för avgörande.

Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive enhets 
budget eller inom ramen för godkänd kostnadskalkyl för visst projekt.

2.5 Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökningar 
och yttranden

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också:

 Rätt att ompröva beslutet
 Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens 

beslut.
 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 

delegeringsbeslut samt besluta att ansöka om inhibition.

2.6 Redovisning av delegationsbeslut i protokoll
Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas besluten genom en förteckning över 
fattade delegationsbeslut.
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3 Delegationsordning

3.1 Ekonomi- och upphandlingsärenden
§ Delegation Delegat Lagar/Kommentar

1. Träffande av överenskommelse om betalning 
av fordran, antagande av ackord, ingående av 
förlikning upp till ett prisbasbelopp

Ekonomichef

2. Beviljande av avbetalning av fordringar samt 
amorteringsplan, om särskilda skäl föreligger, 
upp till ett prisbasbelopp

Ekonomichef

3. Inlösen av lån före kreditens utgång där 
avsikten är att lånefinansieringen ska upphöra

Arbetsutskott

4. Bidrag/sponsring inom ramen för budget upp 
till ett prisbasbelopp

Kommundirektör

5. Bidrag/sponsring inom ramen för budget över 
ett prisbasbelopp

Arbetsutskott

6. Avskrivning av bokföringsmässiga fodringar Arbetsutskott
7. Besluta om de medel som kommunstyrelsen 

har budgeterade för 
folkhälsoutskottet/folkhälsoarbetet

Folkhälsoutskott

8. c Besluta om att utse besluts- och 
behörighetsattestanter.

Kommundirektör

9. Beslutanderätt om kortfristiga placeringar av 
kommunens likvida medel

Ekonomichef I enlighet med av 
fullmäktige antagna ”Mål 
och riktlinjer för 
finansverksamheten i 
Lekebergs kommun”

10. Omplacering av befintliga lån Ekonomichef
11. Omprövning/förnyelse av tidigare beslutad 

borgen
Ekonomichef

12. Upplåning Ekonomichef Rätt att ta upp 
investeringskrediter inom 
ramen för av fullmäktige 
fattade beslut. Rätt att ta 
upp rörelsekrediter, med 
löptid upp till ett år, inom 
den ram som fullmäktige 
årligen fastställer samt 
rätt att lägga om och lösa 
tidigare upptagna lån.

13. Kortfristig inlåning från eller utlåning till 
bolagen inom ramen för koncernkonto-
systemet

Ekonomichef
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14. Antagande av anbud avseende avropsavtal 
och beslut om eventuell förlängning av 
gällande sådant avtal

Ekonomichef 
Upphandlingsansva
rig

15. Rätt att besluta för kommunen i 
upphandlingar som görs inom ramen för 
organisationen Inköpssamverkan i Örebro Län

Ekonomichef
Upphandlingsansva
rig

16. Upphandlingar och antagande av anbud upp 
till 10 prisbasbelopp Upphandla och anta 
anbud inom budget

Kommundirektör

Ansvarig chef 

Efter föredragning på 
tjänstepersonsberedning 

17. Tillstyrka medfinansiering av EU-projekt Arbetsutskott 
Kommundirektör

18. Omdisponering av medel mellan den 
anslagsnivå som kommunstyrelsen fastställt 
budgeten på i MER-plan (internbudget)

Kommundirektör

19. Underteckna ansökningar om statliga 
bidrag/stöd samt EU-bidrag/stöd

Kommundirektör

20. Placering av stiftelsemedel Ekonomichef

21. Företräda kommunen i ärenden enligt 
taxeringslagen

Kommundirektör

Ekonomichef
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3.2 Personalärenden
22. Besluta om stridsåtgärder under pågående 

arbetsmarknadskonflikter
Kommunstyrelsens 
ordförande

Efter samråd med 
kommunstyrelsens 1:e 
och 2:e vice ordförande i 
ett konfliktläge som 
kräver ett så brådskande 
beslut att 
kommunstyrelsens 
avgörande inte kan 
avvaktas.

23. Företräda kommunen i tvister om tolkning och 
tillämpning av centrala kollektivavtal och 
arbetsrättslig lagstiftning

Personalchef 

24. Beslut om anställning gällande 
förvaltningschef 

Kommunstyrelsen

25. Beslut om utse ställföreträdande 
förvaltningschef 

Förvaltningschef Efter föredragning för 
ordförande i respektive 
nämnd och 
kommunstyrelsens 
ordförande

26. Beslut om tillsvidareanställning Chef Beträffande 
kommundirektör, 
förvaltningschef, 
ekonomichef och 
personalchef är 
beslutsrätten inte 
delegerad. 
Under sex månader ses 
som verkställighet.

27. Beslut om förordnande/visstidsanställning 
högst sex månader beträffande 
kommundirektör och förvaltningschefer 
ekonomichef och personalchef.

Arbetsutskott

28. Beslut om utse ställföreträdande 
kommundirektör  

Kommundirektör Efter föredragande för 
kommunstyrelsens 
ordförande

29. Beslut om visstidsanställning längre än sex 
månader

Chef Beträffande 
kommundirektör, 
förvaltningschef, 
ekonomichef och 
personalchef är 
beslutsrätten inte 
delegerad
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30. Beslut om tjänstledighet med/utan lön 
gällande kommundirektör 

Kommunstyrelsens 
ordförande

31. Beslut om tjänstledighet utan lön längre än 3 
månader i sträck

Chef Gäller ej lagstadgad rätt 
till ledighet.

32. Beslut om entledigande på ansökan av den 
anställde samt ev förkortning av 
uppsägningstiden beträffande 
kommundirektör

Kommunstyrelsens 
ordförande

33. Beslut om avsked samt uppsägning från 
arbetsgivarens sida beträffande 
kommundirektör och förvaltningschefer

Arbetsutskott

34. Beslut om avsked samt uppsägning från 
arbetsgivarens sida

Kommundirektör

35. Beslut om entledigande på ansökan av den 
anställde samt ev förkortning av 
uppsägningstiden

Chef

36. Beslut om entledigande på ansökan av den 
anställde samt ev förkortning av 
uppsägningstiden beträffande 
kommundirektör

Kommunstyrelsens 
ordförande

37. Beslut om disciplinpåföljd och avstängning 
beträffande kommundirektör

Arbetsutskott

38. Beslut om disciplinpåföljd och avstängning Chef

39. Beslut om avgångspremie inom ramen för av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelse 
fastställda regler

Kommundirektör

40. Lönesättning av kommundirektör Kommunstyrelsens 
ordförande

41. Lönesättning av övriga vid samlad löneöversyn Kommundirektör

42. Lönesättning vid enstaka lönebeslut Chef

43. Tvisteförhandling enligt MBL § 10 Personalchef

44. Tecknande samt uppsägning av lokalt 
kollektivavtal 

Personalchef

45. Beslut om ledighet med bibehållna 
löneförmåner enligt lagen om facklig 
förtroendeman

Personalchef Beträffande 
löneförmåner

46. Förbud av bisyssla beträffande 
kommundirektör

Kommunstyrelsens 
ordförande

47. Förbud av bisyssla gällande övriga 
medarbetare

Chef

48. Besluta om hur förvaltningen ska organiseras, 
inom de ekonomiska ramar som styrelsen 
anvisat

Kommundirektör
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3.3 Tekniska ärenden Kommunalteknik- och samhällsbyggnadsärenden 
49. Bidrag till enskilda vägar enligt norm Handläggare  

50. Rätt att besluta om tillfälliga upplåtelser av 
kommunens mark

Handläggare Högst 5 år 

51. Jakt-, fiske-, jordbruksarrende Arbetsutskott
Teknisk chef

Högst 5 år

52. Försäljning av industritomter, villatomter och 
mindre markregleringar

Handläggare

53. Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, eller 
inlösen av fastighet eller fastighetsdel samt 
upplåta tomträtt

Teknisk chef Enligt priser på 
kommunala tomter för 
bostadsbebyggelse, 
antagna av 
kommunfullmäktige och 
industrimark kommunens 
riktlinjer för 
markanvisning och 
markförsäljning

54. Överlåtelse och förvärv av fastigheter inom 20 
prisbasbelopp utöver det som regleras i § 48. 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

55. Rätt att besluta om lokala trafikföreskrifter. Arbetsutskott Föreskrifter som gäller 
t.v.

56. Rätt att besluta om tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter.

Kommundirektör

Teknisk chef

57. Rätt att fatta beslut i ärenden gällande särskilt 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Handläggare 13 kap 8§ 
trafikförordningen

58. Kommunens ombud vid 
lantmäteriförrättningar

Handläggare

59. Reglering av tomtsrättsavgäld (hyran) Ekonomichef

60. För kommunens räkning teckna 
exploateringsavtal om finansiering av åtgärder 
som krävs för genomförande av detaljplan. 

Kommundirektör Efter föredragning för 
kommunstyrelsens 
ordförande

61. Utse representant för Lekebergs kommun i 
samfälligheter

Teknisk chef 

62. Avge och avstå yttrande på bygglovsremisser 
(de fall där kommunen äger en fastighet i 
anslutning till en fastighet som söker bygglov)

Teknisk chef Efter föredragning för 
kommunstyrelsens 
ordförande 
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63. Beslut om samråd och granskning av 
detaljplaner med standard- och begränsat 
förfarande om de inte är av stor vikt eller har 
principiell betydelse

Förvaltningschefen 
Sydnärkes 
byggförvaltning

Kommundirektören

64. Inköp av fast egendom eller tomträtt vid 
exekutiv auktion i syfte att säkra kommunens 
fordran eller borgensåtagande, förutsatt att 
ärendet inte gäller stora värden eller annars är 
av särskilt stor vikt

Arbetsutskott
Teknisk chef

Eller ansvarig chef?
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3.4 Övriga ärenden
65. Beslut om avslag på begäran om utlämnande 

av allmän handling till enskild eller annan 
myndighet samt uppställande i samband med 
utlämnande till enskild

Administrativ chef 2 kap 
tryckfrihetsförordningen 
och bestämmelserna i 
offentlighets- och 
sekretesslagen.

66. Beslut om att utfärda fullmakt att föra 
kommunens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättningar av skilda 
slag

Kommunstyrelsens 
ordförande

Kommundirektör 
(beträffande 
ärenden, där 
beslutsrätten 
delegerats till 
tjänsteman)

67. Prövning och beslut om avvisning av 
överklagande som har kommit in för sent

Administrativ chef

68. Besluta att utfärda fullmakt att kvittera 
postförsändelser och andra försändelser 
ställda till Lekebergs kommun

Kommundirektör

69. Avvisande av ombud eller biträde enligt 
Förvaltningslagens bestämmelser

Kommundirektör

70. Rätt att ingå avtal som inte är av principiell 
betydelse eller i övrigt av större vikt och som 
avser den löpande verksamheten hos 
kommunstyrelsens förvaltning

Chef (inom resp. 
ansvarsområde)

71. Företräda kommunen i ärenden enligt 
folkbokföringslagen

Administrativ chef

72. Företräda kommunen i ärenden enligt lagen 
om allmän kameraövervakning

Administrativ chef

Handläggare

73. Rätt att lämna tillstånd till att använda 
kommunens heraldiska vapen

Kommundirektör

74. Remissförfarande gällande motioner som ska 
behandlas av kommunfullmäktige, inklusive 
Rätten att begära in yttranden från 
nämnderna

Arbetsutskott

75. Tolkning och tillämpning av bestämmelser om 
ersättningar till förtroendevalda

Arbetsutskott

76. Direktiv till utsedda stämmoombud Arbetsutskott Ej gällande kommunens 
helägda bolag

77. Yttrande på ansökningar om tillstånd enligt 
ordningslagen, offentliga tillställningar

Handläggare

78. Försäljning/avyttring av utrangerade 
inventarier, maskiner och fordon

Kommundirektör

Chef
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79. Representation och uppvaktningar Chef Inom fastställda riktlinjer

80. Representation och uppvaktningar Kommunstyrelsens 
ordförande

När riktlinjerna inte är 
tillämpbara

81. Beslut om godkännande av yttrande vid 
remisser av mindre vikt för kommunstyrelsens 
verksamhetsområden samt beslut att avstå 
från avlämnande av yttrande i dessa fall

Kommundirektör Efter föredragning för 
kommunstyrelsens 
ordförande 

82. Avge och avstå yttrande på remisser som ej 
faller in under § 81

Arbetsutskott

83. Avge yttranden till förvaltningsdomstol Arbetsutskott

84. Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 
och tillfälliga tillstånd för provsmakning vid 
arrangemang 

Handläggare

85. Ansvar för arbetsmiljöuppgifter samt 
brandskydd enligt gällande lag och regelverk 

Kommundirektör 
med rätt till 
vidaredelegation

86. Utdelning från stiftelser Arbetsutskott

87. Yttrande om antagande av hemvärnsmän Handläggare

88. Beslut på nämndens vägnar i så brådskande 
ärende att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas

Kommunstyrelsens 
ordförande

89. Rätt att besluta om 2 miljoner kronor att 
fördela till föreningar/civilsamhälle, med syfte 
att bidraget ska gå till stöd för 
integrationsarbete enligt KS 17-574.

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

Gäller till och med 31 
december 2017

90. Teckna hyresavtal med en hyresvärd kommundirektör

91. Teckna hyresavtal med en hyresgäst kommundirektör
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För antagande på KS 2019-10-15

Delegationsordning för 
kommunstyrelsen - för 

antagande
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1 Delegation
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 och 7 kap. 
Lagrum anges i delegationsordningen enbart när annan lagstiftning är aktuell.  Enligt 
kommunallagen är kommunstyrelsen en nämnd. 

Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot 
eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Beslutanderätten i följande ärenden får, enligt kommunallagen 6 kap 38 §, inte 
delegeras: 

 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats, 

 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, 

 ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 
nämnden, och

 ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras

Rätten att fatta delegationsbeslut innebär inte en skyldighet att fatta sådana beslut. 
Om en delegat anser att ärendet är svårbedömt eller av annan anledning anser att 
beslutet inte bör fattas av delegaten ska ärendet överlämnas till nämnden för beslut. 

1.1 Anmälan av delegationsbeslut
Enligt kommunallagen 6 kap 40 § ska nämnden besluta i vilken utsträckning beslut 
som har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska anmälas till den. Beslut som inte 
anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna 
i 13 kap.

Sådana beslut som avses i 39 § ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Den som enligt delegationsordningen fått rätten att besluta i kommunstyrelsens 
ställe ska anmäla de fattade besluten till kommunstyrelsens vid nästa planerade 
sammanträde. 

Anmälan ska ske genom en skriftlig sammanställning innehållande:

 vilken delegation som ligger till grund för beslutet,
 kort beskrivning av ärendet samt fattade besluts innehåll,
 namn på den beslutande, samt 
 beslutsdatum. 

1.2 Vidaredelegation 
Om nämnden med stöd av 6 kap 37 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens 
verksamhetsområde att fatta beslut får förvaltningschefen, om nämnden medgivit 
det, enligt kommunallagen 7 kap 6 § vidaredelegera beslutanderätten till annan 
anställd inom kommunen. 
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Delegaten ska anmäla fattade beslut till förvaltningschefen, som i sin tur anmäler 
beslutet till nämnden. 

1.3 Brådskande ärenden
Enligt kommunallagen 6 kap 39 § får en nämnd uppdra åt ordförande eller en annan 
ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är 
så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  

1.4 Jäv
Reglerna om jäv i kommunallagen 6 kap 28 - 32 §§ gäller också vid delegationsbeslut. 
Delegat får därför inte fatta delegationsbeslut i ärende där delegaten är jävig. 
Ärendet ska istället överlämnas till annan behörig delegat eller till nämnden för 
beslut. 

1.5 Delegering och ren verkställighet
Långt ifrån alla åtgärder som en förvaltning utför grundas i en given delegation från 
den ansvariga nämnden med delegationsbeslut som följd. Många åtgärder som 
förvaltningen utför är istället att betrakta som ren verkställighet. Ibland är gränsen 
för vad som är ett beslut och vad som är ren verkställighet svår att definiera. 

Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I 
delegationsordning ska endast upptas beslut i kommunallagens mening.
Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för 
alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och 
bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning 
eller genom förvaltningsbesvär. 

Ett beslut innebär att den beslutande är tvungen att självständigt göra ett aktivt 
övervägande bland flera alternativ. Beslutsfattaren gör en bedömning och väljer 
sedan ett utav alternativen. 

Ren verkställighet är all form av förberedande eller verkställande uppgifter som den 
anställde utför utifrån sin tjänst som anställd. I dessa fall baseras ofta 
ställningstagandet på tidigare nämndbeslut, lagar, riktlinjer, avtal eller liknande 
dokument. Den anställde gör alltså inte en egen självständig bedömning utan 
verkställer endast åtgärder utifrån redan beslutade styrdokument eller lagar. 

1.6 Delegering av rätt att överklaga
Beslut att överklaga domslut av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom 
beslut att begära inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig är 
delegerbart.

1.7 Beslut utan delegation
Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant 
beslut inte överklagas eftersom beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens 
mening. Beslutet är ogiltigt. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet 
om mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. 
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2 Allmänna delegationsregler för kommunstyrelsen i 
Lekebergs kommun

2.1 Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande
Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande inträder förste vice ordföranden och vid 
förfall för både ordföranden och förste vice ordföranden inträder andre vice 
ordföranden, om ej annat anges.

2.2 Vid förfall för övriga delegater
Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat, om ej 
annat anges i delegationsordningen eller särskilt har beslutats.

För att säkerställa att ordinarie delegaters tillfälliga frånvaro inte förhindrar ett 
nödvändigt ärendeflöde har överordnad tjänsteperson, förordnad vikarie, eller annan 
tjänsteperson inom verksamhetsområdet med samma funktion rätt att fatta beslut i 
stället för ordinarie tjänsteperson. Detsamma gäller när ordinarie delegat är jävig. 

2.3 Ersättare för kommundirektören
Vid kommundirektörens frånvaro vikarierar, automatiskt och utan särskilt 
förordnande för det enskilda tillfället, ställföreträdare som kommundirektör med de 
beslutsbefogenheter som kommundirektören har enligt delegationsordningen.

Är kommundirektören frånvarande längre än 6 månader eller slutar permanent krävs 
beslut om tillförordnande i enlighet med delegationsordningen.

2.4 Ärenden av principiell betydelse m.m.
Om delegaten finner att ett ärende är principiellt eller annars av större vikt ska 
ärendet hänskjutas till överordnad tjänsteperson eller styrelsen för avgörande.

Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive enhets 
budget eller inom ramen för godkänd kostnadskalkyl för visst projekt.

2.5 Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökningar 
och yttranden

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också:

 Rätt att ompröva beslutet
 Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens 

beslut.
 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 

delegeringsbeslut samt besluta att ansöka om inhibition.

2.6 Redovisning av delegationsbeslut i protokoll
Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas besluten genom en förteckning över 
fattade delegationsbeslut.
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3 Delegationsordning

3.1 Ekonomi- och upphandlingsärenden
§ Delegation Delegat Lagar/Kommentar

1. Träffande av överenskommelse om betalning 
av fordran, antagande av ackord, ingående av 
förlikning upp till ett prisbasbelopp

Ekonomichef

2. Beviljande av avbetalning av fordringar samt 
amorteringsplan, om särskilda skäl föreligger, 
upp till ett prisbasbelopp

Ekonomichef

3. Inlösen av lån före kreditens utgång där 
avsikten är att lånefinansieringen ska upphöra

Arbetsutskott

4. Bidrag/sponsring upp till ett prisbasbelopp Kommundirektör
5. Bidrag/sponsring över ett prisbasbelopp Arbetsutskott
6. Avskrivning av bokföringsmässiga fodringar Arbetsutskott
7. Besluta om de medel som kommunstyrelsen 

har budgeterade för 
folkhälsoutskottet/folkhälsoarbetet

Folkhälsoutskott

8. c Besluta om att utse besluts- och 
behörighetsattestanter.

Kommundirektör

9. Beslutanderätt om kortfristiga placeringar av 
kommunens likvida medel

Ekonomichef I enlighet med av 
fullmäktige antagna ”Mål 
och riktlinjer för 
finansverksamheten i 
Lekebergs kommun”

10. Omplacering av befintliga lån Ekonomichef
11. Omprövning/förnyelse av tidigare beslutad 

borgen
Ekonomichef

12. Upplåning Ekonomichef Rätt att ta upp 
investeringskrediter inom 
ramen för av fullmäktige 
fattade beslut. Rätt att ta 
upp rörelsekrediter, med 
löptid upp till ett år, inom 
den ram som fullmäktige 
årligen fastställer samt 
rätt att lägga om och lösa 
tidigare upptagna lån.

13. Kortfristig inlåning från eller utlåning till 
bolagen inom ramen för koncernkonto-
systemet

Ekonomichef

14. Antagande av anbud avseende avropsavtal 
och beslut om eventuell förlängning av 
gällande sådant avtal

Upphandlingsansva
rig
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15. Rätt att besluta för kommunen i 
upphandlingar som görs inom ramen för 
organisationen Inköpssamverkan i Örebro Län

Upphandlingsansva
rig

16. Upphandla och anta anbud inom budget Ansvarig chef Efter föredragning på 
tjänstepersonsberedning 

17. Tillstyrka medfinansiering av EU-projekt Kommundirektör
18. Omdisponering av medel mellan den 

anslagsnivå som kommunstyrelsen fastställt 
budgeten på i MER-plan (internbudget)

Kommundirektör

19. Underteckna ansökningar om statliga 
bidrag/stöd samt EU-bidrag/stöd

Kommundirektör

20. Placering av stiftelsemedel Ekonomichef

21. Företräda kommunen i ärenden enligt 
taxeringslagen

Ekonomichef
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3.2 Personalärenden
22. Besluta om stridsåtgärder under pågående 

arbetsmarknadskonflikter
Kommunstyrelsens 
ordförande

Efter samråd med 
kommunstyrelsens 1:e 
och 2:e vice ordförande i 
ett konfliktläge som 
kräver ett så brådskande 
beslut att 
kommunstyrelsens 
avgörande inte kan 
avvaktas.

23. Företräda kommunen i tvister om tolkning och 
tillämpning av centrala kollektivavtal och 
arbetsrättslig lagstiftning

Personalchef 

24. Beslut om anställning gällande 
förvaltningschef 

Kommunstyrelsen

25. Beslut om utse ställföreträdande 
förvaltningschef 

Förvaltningschef Efter föredragning för 
ordförande i respektive 
nämnd och 
kommunstyrelsens 
ordförande

26. Beslut om anställning Chef Beträffande 
kommundirektör och 
förvaltningschef är 
beslutsrätten inte 
delegerad. 
Under sex månader ses 
som verkställighet.

27. Beslut om förordnande/visstidsanställning 
högst sex månader beträffande 
kommundirektör och förvaltningschefer 

Arbetsutskott

28. Beslut om utse ställföreträdande 
kommundirektör  

Kommundirektör Efter föredragande för 
kommunstyrelsens 
ordförande

29. Beslut om tjänstledighet med/utan lön 
gällande kommundirektör 

Kommunstyrelsens 
ordförande

30. Beslut om tjänstledighet utan lön längre än 3 
månader i sträck

Chef Gäller ej lagstadgad rätt 
till ledighet.

31. Beslut om entledigande på ansökan av den 
anställde samt ev förkortning av 
uppsägningstiden beträffande 
kommundirektör

Kommunstyrelsens 
ordförande

32. Beslut om avsked samt uppsägning från 
arbetsgivarens sida beträffande 
kommundirektör och förvaltningschefer

Arbetsutskott
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33. Beslut om avsked samt uppsägning från 
arbetsgivarens sida

Kommundirektör

34. Beslut om förkortning av uppsägningstiden Chef

35. Beslut om entledigande på ansökan av den 
anställde samt ev. förkortning av 
uppsägningstiden beträffande 
kommundirektör

Kommunstyrelsens 
ordförande

36. Beslut om disciplinpåföljd och avstängning 
beträffande kommundirektör

Arbetsutskott

37. Beslut om disciplinpåföljd och avstängning Chef

38. Beslut om avgångspremie inom ramen för av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelse 
fastställda regler

Kommundirektör

39. Lönesättning av kommundirektör Kommunstyrelsens 
ordförande

40. Lönesättning av övriga vid samlad löneöversyn Kommundirektör

41. Lönesättning vid enstaka lönebeslut Chef

42. Tvisteförhandling enligt MBL § 10 Personalchef

43. Tecknande samt uppsägning av lokalt 
kollektivavtal 

Personalchef

44. Beslut om ledighet med bibehållna 
löneförmåner enligt lagen om facklig 
förtroendeman

Personalchef Beträffande 
löneförmåner

45. Förbud av bisyssla beträffande 
kommundirektör

Kommunstyrelsens 
ordförande

46. Förbud av bisyssla gällande övriga 
medarbetare

Chef

47. Besluta om hur förvaltningen ska organiseras, 
inom de ekonomiska ramar som styrelsen 
anvisat

Kommundirektör
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3.3 Kommunalteknik- och samhällsbyggnadsärenden 
48. Rätt att besluta om tillfälliga upplåtelser av 

kommunens mark
Handläggare Högst 5 år 

49. Jakt-, fiske-, jordbruksarrende Teknisk chef Högst 5 år

50. Försäljning av industritomter, villatomter och 
mindre markregleringar

Handläggare

51. Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, eller 
inlösen av fastighet eller fastighetsdel samt 
upplåta tomträtt

Teknisk chef Enligt kommunens 
riktlinjer för 
markanvisning och 
markförsäljning

52. Överlåtelse och förvärv av fastigheter inom 20 
prisbasbelopp utöver det som regleras i § 51. 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

53. Rätt att besluta om lokala trafikföreskrifter. Arbetsutskott Föreskrifter som gäller 
t.v.

54. Rätt att besluta om tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter.

Teknisk chef

55. Rätt att fatta beslut i ärenden gällande särskilt 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Handläggare 13 kap 8§ 
trafikförordningen

56. Kommunens ombud vid 
lantmäteriförrättningar

Handläggare

57. Reglering av tomträttsavgäld (hyran) Ekonomichef

58. För kommunens räkning teckna 
exploateringsavtal om finansiering av åtgärder 
som krävs för genomförande av detaljplan. 

Kommundirektör Efter föredragning för 
kommunstyrelsens 
ordförande

59. Utse representant för Lekebergs kommun i 
samfälligheter

Teknisk chef 

60. Avge och avstå yttrande på bygglovsremisser Teknisk chef Efter föredragning för 
kommunstyrelsens 
ordförande 

61. Beslut om samråd och granskning av 
detaljplaner med standard- och begränsat 
förfarande om de inte är av stor vikt eller har 
principiell betydelse

Kommundirektören

62. Inköp av fast egendom eller tomträtt vid 
exekutiv auktion i syfte att säkra kommunens 
fordran eller borgensåtagande

Teknisk chef
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3.4 Övriga ärenden
63. Beslut om avslag på begäran om utlämnande 

av allmän handling till enskild eller annan 
myndighet samt uppställande i samband med 
utlämnande till enskild

Administrativ chef 2 kap 
tryckfrihetsförordningen 
och bestämmelserna i 
offentlighets- och 
sekretesslagen.

64. Beslut om att utfärda fullmakt att föra 
kommunens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättningar av skilda 
slag

Kommunstyrelsens 
ordförande

Kommundirektör 
(beträffande 
ärenden, där 
beslutsrätten 
delegerats till 
tjänsteman)

65. Prövning och beslut om avvisning av 
överklagande som har kommit in för sent

Administrativ chef

66. Besluta att utfärda fullmakt att kvittera 
postförsändelser och andra försändelser 
ställda till Lekebergs kommun

Kommundirektör

67. Avvisande av ombud eller biträde enligt 
Förvaltningslagens bestämmelser

Kommundirektör

68. Rätt att ingå avtal som inte är av principiell 
betydelse eller i övrigt av större vikt och som 
avser den löpande verksamheten hos 
kommunstyrelsens förvaltning

Chef (inom resp. 
ansvarsområde)

69. Företräda kommunen i ärenden enligt 
folkbokföringslagen

Administrativ chef

70. Företräda kommunen i ärenden enligt lagen 
om allmän kameraövervakning

Handläggare

71. Tolkning och tillämpning av bestämmelser om 
ersättningar till förtroendevalda

Arbetsutskott

72. Direktiv till utsedda stämmoombud Arbetsutskott Ej gällande kommunens 
helägda bolag

73. Yttrande på ansökningar om tillstånd enligt 
ordningslagen, offentliga tillställningar

Handläggare

74. Försäljning/avyttring av utrangerade 
inventarier, maskiner och fordon

Chef

75. Representation och uppvaktningar Kommunstyrelsens 
ordförande

När riktlinjerna inte är 
tillämpbara

76. Beslut om godkännande av yttrande vid 
remisser av mindre vikt för kommunstyrelsens 
verksamhetsområden samt beslut att avstå 
från avlämnande av yttrande i dessa fall

Kommundirektör Efter föredragning för 
kommunstyrelsens 
ordförande 
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77. Avge yttrande på remisser som ej faller in 
under § 76

Arbetsutskott

78. Avge yttranden till förvaltningsdomstol Arbetsutskott

79. Ansvar för arbetsmiljöuppgifter samt 
brandskydd enligt gällande lag och regelverk 

Kommundirektör 
med rätt till 
vidaredelegation

80. Utdelning från stiftelser Arbetsutskott

81. Beslut på nämndens vägnar i så brådskande 
ärende att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas

Kommunstyrelsens 
ordförande

82. Teckna hyresavtal med en hyresvärd Kommundirektör

83. Teckna hyresavtal med en hyresgäst Kommundirektör
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Protokoll 2019-10-07

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

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §133

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-10-07

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-07

Datum för överklagan 2019-10-08 till och med 2019-10-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-10-07

Justerare signatur

§133 - Delegationsordning för kommunstyrelsen (KS 19-227)
Ärendebeskrivning

De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 och 7 kap. Lagrum 
anges i delegationsordningen enbart när annan lagstiftning är aktuell. Enligt kommunallagen 
är kommunstyrelsen en nämnd.

Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller 
ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende 
eller en viss grupp av ärenden.

Rätten att fatta delegationsbeslut innebär inte en skyldighet att fatta sådana beslut. Om en 
delegat anser att ärendet är svårbedömt eller av annan anledning anser att beslutet inte bör 
fattas av delegaten ska ärendet överlämnas till nämnden för beslut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar delegationsordning för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen - (79197)
 Förslag ny Delegationsordning för kommunstyrelsen - med synliga revideringar - (79195)
 Delegationsordning för kommunstyrelsen - för antagande - (79196)
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Namnsättning av enskild väg 
Ängatorps sjöväg

14

KS 19-619
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Tjänsteskrivelse 2019-10-08 1 (2)

Dnr: KS 19-619

   

Tjänsteskrivelse - Namnsättning av enskild väg 
Ängatorps sjöväg

Ärendebeskrivning
Inom fastigheterna Kvistbro-Ängatorp 1:37, 1:12, 1:35 och fram till vägslut på 
Långvassenvägen har enskilda markägare anlagt enskild väg. Vägen ansluter till 
befintlig väg vid fastigheten Kvistbro-Ängatorp 1:3. Se bilaga kartskiss till KS 19-619.
I syfte att förenkla adressättning av enskilda fastigheter samt för att underlätta 
orientering för bl a post, räddningstjänst, ambulans och polis bör den enskilda vägen 
namnsättas.

1 Bakgrund
Inom fastigheterna Kvistbro-Ängatorp 1:37, 1:12, 1:35 och fram till vägslut på 
Långvassenvägen har enskilda markägare anlagt enskild väg. Vägen ansluter till 
befintlig väg vid fastigheten Kvistbro-Ängatorp 1:3. Se bilaga kartskiss till KS 19-619.

I syfte att förenkla adressättning av enskilda fastigheter samt för att underlätta 
orientering för bl a post, räddningstjänst, ambulans och polis bör den enskilda vägen 
namnsättas.
Detta önskemål har tidigare inkommit till kommunen från en enskild berörd 
fastighetsägare. Kommunen önskade då få information från övriga berörda 
fastighetsägare, och det har nu inkommit önskemål om namnsättning igen, denna 
gång från de berörda fastighetsägarna (Kjell Söderin, Mikael Johansson och Hans 
Larsson (via Mikael Johansson)). Alen Olsson, vars fastighet berörs via servitut, har 
inget att erinra mot det föreslagna namnet.

2 Analys
Det föreligger ett behov av att sätta namn på den aktuella enskilda vägen, främst för 
att underlätta orientering i området. Att vägen blir namnsatt kommer även att 
underlätta adressättning av enskilda fastigheter i området.

Namnen som föreslagits anknyter till befintliga gårdsadresser i området och gården 
Ängatorp. Vägen leder ner till sjön Multen vilket gör tillägget ”sjöväg” naturligt.

3 Slutsats
Kommunstyrelsen bör tillmötesgå berörda fastighetsägares önskan om att namnsätta 
den aktuella vägen som Ängatorps sjöväg.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen namnsätter den aktuella vägen till Ängatorps sjöväg.
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Dnr: KS 19-619

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Mats Turesson
T.f. Kommundirektör Teknisk chef
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

A

B

Bilaga kartskiss till KS 19-619

Vägen mellan A och B är en enskild
Väg som anlagts av berörda mark-
ägare.
Vägen saknar dock namn och där-
med försvårar det skapandet av
adresser för fastigheter i området. 

Berörda fastighetsägare föreslår
namnet Ängatorps sjöväg.

Med denna namnsättning kan
Berörda fastigheter sedan numreras
med adressen Ängatorps sjöväg 1
o.s.v.

Multen
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Protokoll 2019-10-07

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

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §132

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-10-07

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-07

Datum för överklagan 2019-10-08 till och med 2019-10-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-10-07

Justerare signatur

§132 - Namnsättning av enskild väg Ängatorps sjöväg (KS 19-619)
Ärendebeskrivning

Inom fastigheterna Kvistbro-Ängatorp 1:37, 1:12, 1:35 och fram till vägslut på 
Långvassenvägen har enskilda markägare anlagt enskild väg. Vägen ansluter till befintlig väg 
vid fastigheten Kvistbro-Ängatorp 1:3. Se bilaga kartskiss till KS 19-619.

I syfte att förenkla adressättning av enskilda fastigheter samt för att underlätta orientering för 
bl a post, räddningstjänst, ambulans och polis bör den enskilda vägen namnsättas.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen namnsätter den aktuella vägen till Ängatorps sjöväg.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Namnsättning av enskild väg - Ängatorps sjöväg - (78649)
 Bilaga kartskiss till KS 19-619 - (78710)

Page 3 of 3Page 259 of 259


	cc90f3a5-8856-4053-9a9e-af9aec2aaffa.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Delegationsbeslut
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Lista på meddelanden
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	9df22800-f58f-4d52-8384-696fff4ef9c3.docx
	7b834515-e7e5-4c9c-8318-922042691531.docx
	Tjänsteskrivelse – Åtgärder för budget i balans inom Kultur- och bildningsnämnden 2019
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut


	ee53932b-6d08-4940-bf62-e20b4eb1ea98.docx
	24358b38-875a-4d08-9631-ddfdb313b9c8.pdf
	25da4998-5622-42e3-9ce9-d42124b22479.docx
	Kultur- och bildningsnämnden
	§62 - Åtgärder för budget i balans inom Kultur- och bildningsnämnden 2019 (KUB 19-252)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Arbetsutskottets behandling av ärendet
	Yrkande
	Propositionsordning

	Arbetsutskottets beslut
	Beslut
	Beslutsunderlag
	Expedieras till



	a3165b9f-a3f8-4105-81e7-30242ddf9629.pdf
	8c962179-7bee-4ed6-8fe7-cf352aa2c85d.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§124 - Återrapportering från kultur- och bildningsnämnden gällande budget i balans (KS 19-325)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsunderlag



	5abef63c-512b-4737-9032-a1864a38d2b3.docx
	e943e632-55cd-4370-936b-4bf0be7dc04b.docx
	Månadsrapport – september 2019
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut


	67278cd5-ed70-425e-9e73-26095d80d8a6.pdf
	faad8f01-2dce-4aa0-b7cb-838d49ae289d.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§125 - Månadsrapport september 2019 (KS 19-427)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
	Beslutsunderlag



	119050c1-f334-470f-b1a4-665ecb79992e.docx
	62ada6b7-5a3b-4b86-8109-77a52f8d04de.docx
	Tjänsteskrivelse – Skattesats för allmän kommunalskatt 2020
	Ärendebeskrivning
	1	Bakgrund
	Förslag till beslut


	874aaeb0-4419-4d65-a71e-11b44a183ab0.pdf
	445b712f-2882-45db-93b0-8a11931ef196.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§126 - Skattesats för allmän kommunalskatt 2020 (KS 19-663)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsunderlag



	acc52400-3915-443b-9f97-5af2ff19275d.docx
	ff5a52ac-e5fa-498e-be9c-8c7ba93d2700.docx
	Tjänsteskrivelse – Beslut om utvecklingsmedel 2019
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut


	f74e48c8-1062-477e-97a1-a7af04046cd9.pdf
	fb41a561-6370-44f5-b044-0b0a76242d25.docx
	Utvecklingsprojekt ”Flexenhet” - Ett mer effektivt sätt att organisera undervisning, raster etc. för elever i behov av särskilt stöd till en totalt sett mindre personalkostnad.

	21ec8198-697f-448f-9baf-2cf140c24649.pdf
	f9877b6c-b705-4d0e-908a-de362797ef7d.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§127 - Utvecklingsmedel 2019 (KS 18-620)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsunderlag



	279839ee-6e0e-4da0-8637-235697021460.docx
	79d8f95b-d3bf-481f-8dfa-e9c9c48c61fc.docx
	Tjänsteskrivelse – Utvecklingsmedel 2020
	Ärendebeskrivning
	1	Bakgrund
	Förslag till beslut


	1809b5d5-8a6c-4e8e-8f6f-27e70268ed4f.pdf
	bef82fb0-077b-4a92-a02c-9cfcb47eac65.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§128 - Utvecklingsmedel 2020 (KS 19-679)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsunderlag



	fdfcf946-3860-4b74-9835-a7c698b8c2fe.docx
	e29c7e3b-cfa7-4436-972d-391d7996053d.docx
	Tjänsteskrivelse – Erbjudande om köp av Sixtorp och Stenbäcken
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut


	89e6a7da-8343-404d-b946-9107eac8fb0f.pdf
	ff4cbaf7-73dd-4a70-ab6c-f2272cae3b32.pdf
	3407057a-c7ad-4894-80df-d1b9f2a50fe2.pdf
	c9d98dca-07c6-4c6f-a287-6008e69344fb.pdf
	e0609ccf-c140-4976-b8bb-e4cfae888098.pdf
	14974030-3029-4c00-a9e9-4bf49f89075c.pdf
	338f9522-5d99-4549-ae46-c85967fc41ea.pdf
	4cf888a5-4aa8-49c6-b492-bb8b5d7f4bcf.pdf
	c32afc14-f928-4dae-9289-10fd17cb8704.pdf
	77ad43a1-d1c0-45ce-a74c-dc7c92a49c6c.docx
	f5d43e47-7080-4aa9-a52c-c60b9818160d.docx
	Tjänsteskrivelse - Finansiering av fiberutbyggnad för södra Tångeråsa
	Ärendebeskrivning
	1	Bakgrund
	2	Analys
	3	Slutsats
	Förslag till beslut


	4bbe62b6-96f7-4e89-b174-e5efefad204e.pdf
	38eb50dc-466d-4bd3-96f1-a40ae013092a.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§129 - Finansiering av fiberutbyggnad för södra Tångeråsa (KS 19-682)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsunderlag



	67de974d-c2c5-4af3-bdca-fc3426b63ff6.docx
	1326d741-3e29-4220-aa17-94dd64ab6b21.docx
	Projekt Personal- och kompetensförsörjning 2019
	Ärendebeskrivning
	1	Bakgrund
	2	Syfte
	3	Delrapporten
	Förslag till beslut


	03ea39b9-0270-4426-b0c5-7a9b2c044af6.pdf
	Delrapport för projekt Personal- och kompetensförsörjning 2019(79450) (0)_TMP.pdf
	1 Bakgrund
	2	SKL:s nio strategier
	3	Syfte och mål
	4	Projektets styrning
	4.1	Styrgrupp
	4.2	Projektledare och projektgrupp

	5	Vad är gjort hittills?
	5.1	Slutförda aktiviteter hösten 2018-oktober 2019:

	6	Nuläge – vad pågår?
	6.1	Planerade och inbokade aktiviteter:

	7	Projektet framåt – vad planeras?
	8	Vilka effekter kan vi förvänta oss?
	8.1	Hur kan aktiviteterna kopplas till strategierna?

	9	Kostnader
	10	Möjligheter och hinder i projektet hittills
	11	Referenser
	12	Bilagor

	Bilaga 1
	Samtliga beviljade aktiviteter


	4c54f1c2-f227-4e2a-9de9-3d7492367c4c.pdf
	0cb0cff3-72e8-4e2c-9905-59d2ec243ad8.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§130 - Delrapportering av projekt Personal- och kompetensförsörjning (KS 19-133)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsunderlag



	cd2570e0-0c19-4b2f-9b77-b4e80443269a.docx
	1572f226-057a-4756-a2f5-e99ec5e48fe0.docx
	Tjänsteskrivelse Risk- och Sårbarhetsanalys
	Ärendebeskrivning
	1	Analys
	Förslag till beslut


	9eabfffd-f9c3-4ba6-b0c9-2ef06b1f2c6a.docx
	2	Förord
	3	Sammanfattning
	4	Begrepp och termer
	5	Beskrivning av kommunen och dess geografiska område
	5.1	Kommunens ansvarsområde och uppgifter
	5.2	Kommunens organisation inklusive hel- och delägda bolag och förbundssamarbeten
	5.3	Vilka författningar som beaktats i redovisningen av risk- och sårbarhetsanalysen
	5.4	Övergripande beskrivning av kommunens geografiska område såsom geografi, demografi, infrastruktur och näringsliv

	6	Beskrivning av arbetsprocess och metod
	6.1	Uppdrag
	6.2	Syfte och mål
	6.3	Arbetsprocess för risk- och sårbarhetsarbetet
	6.3.1	Gjorda avgränsningar med motiv


	7	Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område
	8	Kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet
	8.1	Kontinuitetsplanering

	9	Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens geografiska område
	9.1	Riskidentifiering och riskanalys
	9.2	Identifierade typhändelser med definitioner
	9.2.1	Naturolyckor och extrema väderhändelser
	9.2.1.1	Värmebölja
	9.2.1.2	Torka och vattenbrist
	9.2.1.3	Storm
	9.2.1.4	Snöoväder
	9.2.1.5	Översvämning
	9.2.1.6	Skyfall
	9.2.1.7	Ras och skred
	9.2.1.8	Skogsbrand
	9.2.1.9	Åska
	9.2.1.10	Solstorm

	9.2.2	Andra olyckor (inte trafik)
	9.2.2.1	Anläggningar med hantering av farliga ämnen
	9.2.2.2	Farligt gods
	9.2.2.3	Allvarlig händelse i publikt område
	9.2.2.4	Stor trafikolycka (tåg/båt/flyg/väg)
	9.2.2.5	Brand eller annan störning i särskilda objekt
	9.2.2.6	Händelse på annan plats med stora konsekvenser för kommunen
	9.2.2.7	Dammbrott
	9.2.2.8	Kärnteknisk olycka

	9.2.3	Teknisk infrastruktur och försörjningssystem
	9.2.3.1	Störningar i dricksvattenförsörjningen
	9.2.3.2	Störningar i livsmedelsförsörjningen
	9.2.3.3	Störningar i finansiella system
	9.2.3.4	Störningar i elförsörjningen
	9.2.3.5	Störningar i elektroniska kommunikationer
	9.2.3.6	Störningar i värmeförsörjningen
	9.2.3.7	Störningar i drivmedelsförsörjningen
	9.2.3.8	Störningar i transporter
	9.2.3.9	Verksamhetssystem

	9.2.4	Antagonistiska hot och social oro
	9.2.4.1	Hot och pågående dödligt våld
	9.2.4.2	Terrorism och våldsbejakande extremism
	9.2.4.3	Social oro

	9.2.5	Sjukdomar
	9.2.5.1	Epidemi/pandemi (personalbrist)
	9.2.5.2	Epizooti och zoonos

	9.2.6	Responstider blåljus

	9.3	Andra faktorer
	9.3.1	Klimatförändringar
	9.3.2	Informationspåverkan
	9.3.3	Säkerhetspolitiska läget
	9.3.4	Subversiv verksamhet

	9.4	Inträffade händelser
	9.5	Riskvärdering
	9.6	Riskmatris

	10	Litteraturförteckning

	0b467deb-bff2-461d-b03f-1fe55aae47d8.pdf
	fdefe48e-1a9f-4093-a523-5680360fdd2c.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§131 - Risk- och Sårbarhetsanalys (KS 19-506)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsunderlag



	a00cc83e-a147-4bfa-9bef-d2ece39efc34.docx
	707841a3-f042-45a1-bf92-c44b4c750b51.docx
	Tjänsteskrivelse - Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen
	Ärendebeskrivning
	1	Bakgrund
	Förslag till beslut


	e666d1aa-53c0-4357-94aa-777a78ffdf1c.docx
	1	Delegation
	1.1	Anmälan av delegationsbeslut
	1.2	Vidaredelegation
	1.3	Brådskande ärenden
	1.4	Jäv
	1.5	Delegering och ren verkställighet
	1.6	Delegering av rätt att överklaga
	1.7	Beslut utan delegation

	2	Allmänna delegationsregler för kommunstyrelsen i Lekebergs kommun
	2.1	Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande
	2.2	Vid förfall för övriga delegater
	2.3	Ersättare för kommundirektören
	2.4	Ärenden av principiell betydelse m.m.
	2.5	Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökningar och yttranden
	2.6	Redovisning av delegationsbeslut i protokoll


	3be0e875-fc38-4aa6-a00d-1137e7ff6c62.docx
	1	Delegation
	1.1	Anmälan av delegationsbeslut
	1.2	Vidaredelegation
	1.3	Brådskande ärenden
	1.4	Jäv
	1.5	Delegering och ren verkställighet
	1.6	Delegering av rätt att överklaga
	1.7	Beslut utan delegation

	2	Allmänna delegationsregler för kommunstyrelsen i Lekebergs kommun
	2.1	Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande
	2.2	Vid förfall för övriga delegater
	2.3	Ersättare för kommundirektören
	2.4	Ärenden av principiell betydelse m.m.
	2.5	Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökningar och yttranden
	2.6	Redovisning av delegationsbeslut i protokoll


	ffa7ab16-0617-432f-8ba3-ec24908ca415.pdf
	ed173607-919d-419e-9893-73090410a954.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§133 - Delegationsordning för kommunstyrelsen (KS 19-227)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
	Beslutsunderlag



	091ad6a4-91bd-4af0-a985-2feabf81167d.docx
	420a4eef-650c-4451-9a75-d782bf37f1c4.docx
	Tjänsteskrivelse - Namnsättning av enskild väg Ängatorps sjöväg
	Ärendebeskrivning
	1	Bakgrund
	2	Analys
	3	Slutsats
	Förslag till beslut


	1f26f886-c9f4-4d7a-a2e7-29fc5b823eeb.pptx
	897df2ae-9469-4004-bd25-54db71059a8b.pdf
	84038c6c-187b-4ba7-9edd-b75adef395b9.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§132 - Namnsättning av enskild väg Ängatorps sjöväg (KS 19-619)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsunderlag




