
Protokoll 2015-06-02

Kommunstyrelsen

Tid
Starttid  13:00  Sluttid:16:15
Plats
Sammanträdesrummet Multen  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Håkan Söderman (M), vice ordförande, §§99-
102, §§104-108, §§110-113
Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande
Astrid Söderquist (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (FP)
Pia-Lotta Frohman (MP)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C) ersätter Kent Runesson (C)
John Hägglöf (M), §103, §109 ersätter Håkan 
Söderman (M), vice ordförande
Mikael Bergdahl (S) ersätter Anette Andersson 
(S)

Diana Olsén (C)
Pelle Widlund (M)
Kerstin Leijonborg (FL), §§99-100

Övriga
Magnus Stensson, Utredningssekreterare
Peter Warman, Ekonomichef, §§110-111
Anneli Carlsson, förvaltningschef Vård- och omsorg, §102
Ewa Lindberg, Kommundirektör
Ewa Möller, T.f förvaltningschef, §101
Gustav Olofsson, Administrativ chef
Hikmet Hrustanovic, Stadsarkitekt, §104
Tony Malmberg Larsson, Samordnare Ensamkommande barn, §109
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ordförande
Wendla Thorstensson

Justerare
Kjell Edlund

Nämndsekreterare
Magnus Stensson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-06-02

Datum för anslags uppsättande 2015-06-04 Datum för anslags nedtagande 2015-06-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Magnus Stensson
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Ärendelista
§99 Val av justerare
§100 Informationspass
§101 Återrapportering av uppdrag från kultur- och bildningsnämnden
§102 Nytt särskilt boende
§103 Yrkande om förlorad arbetsinkomst då särskilda skäl föreligger
§104 Granskning LIS-plan Lekeberg
§105 Prioritering av detaljplaner
§106 Rekrytering av förvaltningschef för Kultur- och bildningsförvaltningen
§107 Rekrytering av ekonomichef
§108 Reglemente för Krisledningsnämnden
§109 Beslut om förfrågningsunderlag för boende för ensamkommande flyktingbarn
§110 Finanspolicy för Lekebergs kommun
§111 Prognos 1 2015 för Lekebergs kommun
§112 Årsredovisning Nerikes Brandkår
§113 Meddelanden
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§ 99 - Val av justerare

Ärendebeskrivning
Justering av protokoll sker på sekreterarens kontor torsdag 4 juni kl 10.00

Beslut
Kommunstyrelsen utser Kjell Edlund(S) till justerare och Amanda Höjer(C) till ersättare

Paragrafen är justerad
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§ 100 - Informationspass

Ärendebeskrivning
Information från representanterna i nämnder och bolag

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Paragrafen är justerad
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§ 101 - Återrapportering av uppdrag från kultur- och 
bildningsnämnden (KS 15-174)

Ärendebeskrivning 
Kultur- och bildningsnämnden inkom till kommunstyrelsen i mars med en hemställan om att 
till budgetarbetet 2016 ta med att nämnden får en extra kostnad för en tillfällig förskola på 
890 000 kr. 

Nämnden ville också att kommunstyrelsen skulle ta beslut om att bygga en ny förskola på 
fyra avdelningar i Lanna vilket nämnden gjorde. 

Kommunstyrelsen gav på sammanträdet kultur- och bildningsnämnden i uppdrag att 
återkomma med förslag på hur kostnaden för den tillfälliga förskolan skulle kunna hanteras 
inom befintlig budget samt konsekvenserna av detta.

Kultur och bildning har nu inkommit med ett svar till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kultur- och bildningsnämnden i uppdrag att lösa kostnaderna för den 
tillfälliga avdelningen 2015 inom befintlig budgetram.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen ger kultur- och bildningsnämnden i uppdrag att lösa kostnaderna för den 
tillfälliga avdelningen 2015 inom befintlig budgetram.

Paragrafen är justerad

Expedieras till 
Kultur- och bildningsnämnden
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§ 102 - Nytt särskilt boende (KS 14-663)

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återemitterade ärendet kring nytt särskilt boende till vård- 
och omsorgsnämnden och nu har nämnden återkommit med nytt underlag. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ta ett inriktningsbeslut på att 
bygga ett särskilt boende på 24 platser och att börja grovprojekteringen omedelbart.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. tar ett inriktningsbeslut om att bygga ett särskilt boende med 24 platser
2. ger LEKO i uppdrag att påbörja grovprojekteringen till en kostnad av maximalt 2 miljoner 
kronor vilket avräknas på byggkostnaden
3. utser kommunstyrelsens arbetsutskott och ordföranden i vård- och omsorgsnämnden till 
politiskt styrgrupp för projektet
4. ger kommundirektören i uppdrag att utse projektledare samt projektledningsgrupp.

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut

Beslut
Kommunstyrelsen 
1. tar ett inriktningsbeslut om att bygga ett särskilt boende med 24 platser
2. ger LEKO i uppdrag att påbörja grovprojekteringen till en kostnad av maximalt 2 miljoner 
kronor vilket avräknas på byggkostnaden
3. utser kommunstyrelsens arbetsutskott och ordföranden i vård- och omsorgsnämnden till 
politiskt styrgrupp för projektet
4. ger kommundirektören i uppdrag att utse projektledare samt projektledningsgrupp.

Paragrafen är justerad

Expedieras till 
LeKo

Vård- och omsorgsnämnden

8



Protokoll 2015-06-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Nytt särskilt boende
 §38 Nybyggnation av särskilt boende
 Förstudie- Långsiktig planering av boende för äldre i Lekebergs kommun
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§ 103 - Yrkande om förlorad arbetsinkomst då särskilda skäl 
föreligger (KS 15-387)

Ärendebeskrivning 
Enligt punkt 2.18 i de av kommunfullmäktige antagna " Bestämmelser om arvoden och 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Lekebergs kommun" har inte kommunalråd 
eller förtroendevalda med mer 40 % eller mer i arvode rätt till sammanträdes- och 
förrättningsarvode på dagtid, ersättning för förlorad arbetsinkomst och förlorad 
semesterförmån.

Nämnd eller styrelse kan dock besluta om förlorad arbetsinkomst utöver arvodet om 
särskilda skäl föreligger.

Håkan Söderman (M) har yrkat om förlorad arbetsinkomst för 8 timmar, 1 475,33 kr, för 
Dialogforum för folkhälsa samt träff med Polia i samband med rekrytering av 
förvaltningschef för Kultur- och bildningsförvaltningen.

Förslag till beslut
Yrkanden i arbetsutskottet

Wendla Thorstensson yrkade att kommunstyrelsen tillstyrker begäran

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka begäran

Yrkanden i kommunstyrelsen

Kjell Edlund(S) yrkar att kommunstyrelsen

1. avslår Håkan Södermans(M) begäran

2. ger kommundirektören i uppdrag att utreda vid vilka tillfällen tidigare under innevarande 
mandatperiod och utifrån nuvarande "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda i Lekebergs kommun", det har betalats ut ersättningar enligt speciella skäl 
där styrelse/nämnd inte har fattat något beslut, samt att det i förekommande fall ställs 
återkrav på berörda personer. 

3. fullmäktige fattar ett beslut om att stryka meningen i nuvarande reglemente, punkt 2:18 
"Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utöver 40% beslutas av nämnd/styrelse, om speciell 
skäl föreligger" i "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i 
Lekebergs kommun"
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Elin Nilsson(FP), Jonas Hansen(KD), Astrid Söderquist(C), John Hägglöf(M), Pia-Lotta 
Frohman(MP) yrkar bifall till Kjell Edlunds yrkande.

John Hägglöf (M) tillägsyrkar att kommundirektören får i uppdrag att se över och revidera 
hela "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lekebergs kommun"

Propositionsordning

Ordföranden föreslår att arbetsutskottets förslag ställs mot punkt 1 i Kjell Edlunds yrkanade 
och sedan resterande punkter ställs mot bifall eller avslag.

Kommunstyrelsen godkänner proposotionsordningen.

Beslut
Kommunstyrelsen

1. avslår Håkan Södermans(M) begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst

2. ger kommundirektören i uppdrag att utreda vid vilka tillfällen tidigare under innevarande 
mandatpersiod och utifrån nuvarande reglemente, "Bestämmelser om arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda i Lekebergs kommun", det har betalats ut ersättningar enligt 
speciella skäl där styrelse/nämnd inte har fattat något beslut, samt att det i förekommande 
fall ställs återkrav på berörda personer. 

3. fullmäktige fattar ett beslut om att stryka meningen i nuvarande reglemente, punkt 2:18 
"Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utöver 40% beslutas av nämnd/styrelse, om speciell 
skäl föreligger" i "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i 
Lekebergs kommun"

4. ger kommundirektören får i uppdrag att se över och revidera hela "Bestämmelser om 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lekebergs kommun

Paragrafen är justerad

   
Håkan Söderman (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet samt beredningsprocessen av 
ärendet.
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§ 104 - Granskning LIS-plan Lekeberg (12KS201)

Ärendebeskrivning 
Kommunen har beslutat att ett tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende LIS ska tas 
fram. Uppdraget har givits till Sydnärkes byggförvaltning att genomföra arbetet med planen.

LIS-planen har varit ute på kompletterande samråd under perioden 10 december 2014 - 10 
mars 2015. Under den tiden har synpunkter funnits på några områden, där det ifrågasätts 
ifall de ska pekas ut som LIS-områden. 

Vissa av de nya områden som tillkommit har tagits från den vidare handläggningen, då de av 
olika anledningar inte har varit möjliga att peka ut som LIS-områden. Vissa av områdena har 
justerats för att bättre bemöta kriterierna för LIS samt de naturvärden som finns inom 
området.

Nu finns ett nytt förslag som ska ut på granskning i enlighet med 3 kap 12 § plan- och 
bygglagen (PBL). Granskningstiden föreslås till 15 juni - 18 september 2015.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. det tematiska tillägget till översiktsplanen avseende LIS ska ut på granskning, i enlighet 
med 3 kap 12 § plan- och bygglagen (PBL), och granskningstiden sätts till 15 juni - 18 
september 2015.
2. godkänner att vissa revideringar av text samt layout kan göras fram tills utskicket.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen
1. beslutar att det tematiska tillägget till översiktsplanen avseende LIS ska ut på granskning, i 
enlighet med 3 kap 12 § plan- och bygglagen (PBL), och granskningstiden sätts till 15 juni - 18 
september 2015.
2. godkänner att vissa revideringar av text samt layout kan göras fram tills utskicket.

Paragrafen är justerad
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Expedieras till 
Sydnärkes byggförvaltning

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Granskning LIS-plan Lekeberg
 Tjänsteskrivelse från Sydnärkes byggförvaltning kring granskning LIS Lekeberg
 LIS-TÖP Lekeberg - SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-10-23
 MKB kompletterande samråd LIS-plan
 LIS-områden i Lekebergs kommun - tematiskt tillägg till översiktsplanen
 Exploateringsutredning LIS - Lekebergs kommun
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§ 105 - Prioritering av detaljplaner (KS 15-374)

Ärendebeskrivning 
Sydnärkes byggförvaltning behöver i sitt arbete med att ta fram detaljplaner en prioritering 
av de beställda detaljplanerna. För att på bästa sätt kunna möta kommunens behov av nya 
detaljplaner behövs en prioritering så förvaltningen använder resurserna på bästa sätt.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att prioritera framtagandet av beställda detaljplanerna enligt 
följande 
1. Fjugesta södra, Fjugesta 4:2, 5:69, 5:2>1 m fl.
2. Lekeberg Fjugesta 4:61 (Trioplast)
3. Fjugesta 2:74 (OK/Q8)
4: Fjugesta 3:51 (Käppen)
5. Detaljplan för Sälven 1:41 och 1:39
6. Förskola Hidinge/Lanna

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att prioritera framtagandet av beställda detaljplanerna enligt 
följande

1. Fjugesta södra, Fjugesta 4:2, 5:69, 5:2>1 m fl.
2. Lekeberg Fjugesta 4:61 (Trioplast)
3. Fjugesta 2:74 (OK/Q8)
4: Fjugesta 3:51 (Käppen)
5. Detaljplan för Sälven 1:41 och 1:39
6. Förskola Hidinge/Lanna

Paragrafen är justerad

Expedieras till 
Sydnärkes byggförvaltning

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prioritering av detaljplaner

15



Protokoll 2015-06-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

16



Protokoll 2015-06-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 106 - Rekrytering av förvaltningschef för Kultur- och 
bildningsförvaltningen (KS 15-301)

Ärendebeskrivning 
Lekebergs kommun ska rekrytera ny förvaltningschef för Kultur- och bildningsförvaltningen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att anställa 
ny förvaltningschef för Kultur- och bildningsförvaltningen

Beslut
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att anställa 
ny förvaltningschef för Kultur- och bildningsförvaltningen

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 §61 Rekrytering av förvaltningschef för Kultur- och bildningsförvaltningen
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§ 107 - Rekrytering av ekonomichef (KS 15-371)

Ärendebeskrivning 
Lekebergs kommun behöver anställa en ny ekonomichef

Kommunstyrelsen utsåg 2015-05-12 kommunstyrelsens arbetsutskott till rekryteringsgrupp 
för rekrytering av ekonomichef(§96)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att anställa 
ny ekonomichef

Beslut
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att anställa 
ny ekonomichef

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 §96 Rekrytering av ekonomichef
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§ 108 - Reglemente för Krisledningsnämnden (KS 15-154)

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till reglemente för Krisledningsnämnden har arbetats fram. Detta har saknats 
tidigare.

Enligt 2 kap. 2§ lagen (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i varje kommun finnas en 
nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser (krisledningsnämnd).

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reglemente för Krisledningsnämnden

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar reglemente för Krisledningsnämnden

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Reglemente för krisledningsnämnden i Lekebergs kommun
 Tjänsteskrivelse - Reglemente för Krisledningsnämnden
 §53 Reglemente för Krisledningsnämnden
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§ 109 - Beslut om förfrågningsunderlag för boende för 
ensamkommande flyktingbarn (KS 15-385)

Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet så har Kultur och bildningsnämnden ansvar ensamkommande 
flyktingbarn i Lekebergs kommun.

Kultur- och bildningsförvaltning har tagit fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av 
boende för ensamkommande flyktingbarn. 

Kultur- och bildningsnämnden valde på sitt sammanträde 2015-05-19 att inte anta 
förfrågningsunderlaget utan vill att kommunfullmäktige ska besluta att anta underlaget och 
ge nämnden delegation att teckna avtal med det vinande företaget.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. Antar förfrågningsunderlaget "Boende för ensamkommande flyktingbarn"
2. delegerar till kultur- och bildningsnämnden att teckna avtal med det vinnande företaget.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Yrkande

Kjell Edlund(S) yrkar på återremiss av upphandlingsunderlaget när det gäller 
ensamkommande flyktingbarn med anledningen att det saknas kunskap och en ordentlig 
utredning om konsekvenserna av att bedriva HBV hem i kommunal regi, jämfört med privat 
regi.

Propositionsordning

Ordföranden förelsår att arbetsutskottets förslag ställs mot Kjell Edlundss (S) yrkande på 
återrmiss.

Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige
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1. antar förfrågningsunderlaget "Boende för ensamkommande flyktingbarn"
2. delegerar till kultur- och bildningsnämnden att teckna avtal med det vinnande företaget.

Paragrafen är justerad

   
Håkan Söderman (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet samt beredningsprocessen av 
ärendet.

Kjell Edlund (S), Ewonne Granberg (S), Michael Larsson (S), Jette Bergström (S) och Mikael 
Bergdahl (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Kjell Edlunds (S) yrkande.

Gerry Milton (SD) deltar inte i beslutet.

Expedieras till 
Kultur- och bildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Förfrågningsunderlag boende för ensamkommande flyktingbarn  Lekeberg kommun
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§ 110 - Finanspolicy för Lekebergs kommun (KS 15-358)

Ärendebeskrivning 
Finanspolicyn (dnr KS 15-358) är ett övergripande dokument och omfattar den verksamhet 
som bedrivs inom Lekebergs kommunkoncern samt avser att reglera hanteringen av 
finansiella frågor. I Lekebergs kommunkoncern omfattar den även kommunens helägda 
bolag. Ytterligare dokument som styr den finansiella förvaltningen är Anvisningar och 
Riktlinjer för Finansförvaltning (ARF). Detta dokument innehåller allmänna riktlinjer, 
anvisningar och rutinbeskrivningar för den finansiella verksamheten.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Finanspolicy för Lekebergs kommun som där med ersätter Mål 
och riktlinjer för finansverksamheten i Lekebergs kommun (dnr KS 14-68).

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Finanspolicy för Lekebergs kommun som där med ersätter Mål 
och riktlinjer för finansverksamheten i Lekebergs kommun (dnr KS 14-68).

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Finanspolicy för Lekebergs kommun
 Lekebergs kommuns finanspolicy
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§ 111 - Prognos 1 2015 för Lekebergs kommun (KS 15-376)

Ärendebeskrivning 
Prognosrapport 1 baseras på nämndernas och styrelsernas prognosrapporter och är en 
rapport för perioden januari-april och prognos för kommunens mål och ekonomi för 2015. 

Prognosen för kommunfullmäktiges 18 mål är att 3 mål uppnås, 7 uppnås delvis och 
8 uppnås inte. 

Den ekonomiska prognosen pekar på ett underskott på 3 571 000 kr. Av dom är det 
framförallt vård- och omsorgsnämnden samt kultur- och bildningsnämnden som 
prognostiserar underskott.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. föreslår Kommunfullmäktige godkänna prognosrapport 1 2015 för Lekebergs kommun.

2. ger nämnderna ett fortsatt uppdrag att arbete för en budget i balans.

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut

Beslut
Kommunstyrelsen

1. föreslår Kommunfullmäktige godkänna prognosrapport 1 2015 för Lekebergs kommun.

2. ger nämnderna ett fortsatt uppdrag att arbete för en budget i balans.

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognos 1 2015 för Lekebergs kommun
 Prognosrapport 1 - 2015 Lekebergs kommun
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 Bilaga 1 - Prognosrapport 1 - 2015 Kommunstyrelsen
 Bilaga 2 - Prognosrapport 1 - 2015 Kultur- och bildningsnamnden
 Bilaga 3 - Prognosrapport 1 - 2015 Vård- och omsorgsnamnden
 §77 Prognosrapport 1 2015 för Lekebergs kommun
 §92 Prognosrapport 1 för kommunstyrelsen
 §52 Prognosrapport 1 för kultur- och bildningsnämnden 2015
 §36 Vård- och omsorgsnämnden prognosrapport 1- 2015
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§ 112 - Årsredovisning Nerikes Brandkår (KS 15-354)

Ärendebeskrivning 
Nerikes Brandkår har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 2014. Enligt 
bestämmelserna i kommunallagen har fullmäktige i respektive medlemskommun att besluta 
om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Nerikes brandkårs årsredovisning och revisionsberättelse för 
år 2014.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Nerikes brandkårs årsredovisning och revisionsberättelse för 
år 2014.

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Nerikes Brandkår - årsredovisning 2014
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Protokoll 2015-06-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 113 - Meddelanden

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelande till kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 VB: Expediering av beslut från kommunfullmäktige i Kumla kommun
 Upplösning av regionförbundet Örebro län - delgivning
 SKL kongress
 Varsel om stridsåtgärder - Brandmännens Riksförbund
 Expediering av beslut - Beslut om öppna sammanträden (2/2)
 Expediering av beslut - Sahlefeldska skolfonden - användning av kvarvarande medel (2/3)
 Expediering av beslut - Sahlefeldska skolfonden - användning av kvarvarande medel (3/3)
 VB: Expediering av beslut
 VB: Expediering av beslut
 Beslut om föreläggande enligt 7 kap § arbetsmiljölagen - Måltidsverksamheten
 Delgivningskvitto - Mottagande av delgivning, ärende 2014/27274
 Svar på föreläggande enligt 7 kap 7§ Arbetsmiljölagen - Måltidsverksamheten
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Dnr: KS 14-663

Tjänsteskrivelse – Nytt särskilt boende

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott återemitterade ärendet kring nytt särskilt boende 
till vård- och omsorgsnämnden och nu har nämnden återkommit med nytt underlag. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ta ett inriktningsbeslut på 
att bygga ett särskilt boende på 24 platser och att börja grovprojekteringen 
omedelbart. 

1 Bakgrund
Vård- och omsorgsförvaltningen fick i slutet av 2013 uppgift av 
Kommunstyrelsen att ta fram en förstudie med förslag på hur kommunen ska 
hantera det framtida behovet av boendelösningar för äldre.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2014-12-08 § 100 att ställa sig bakom 
förstudiens förslag. Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-10 § 27 (KS 14-663) 
att; 
1) uppdra till LEKO att ta fram kostnadskalkyl samt finansieringsmodell för 
nybyggnation av särskilt boende enligt förstudiens förslag till 
kommunstyrelsens sammanträde i april. 
2) Uppdrar till kommundirektören att ta fram kostnadskalkyl samt 
finansieringsmodell för infrastrukturella behov för området till 
kommunstyrelsens möte i april.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-05-04 § 62 att återremittera 
ärendet till vård- och omsorgsnämnden för kompletterande utredning. 

2 Analys 
2.1 Övergripande konsekvenser
Ärendet bedöms inte ha någon direkt negativt effekt för barn, folkhälsa, jämställdhet, 
miljö och hållbarhet, mångfald och integration. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Den direkta kostnaden för grovprojekteringen läggs in i den kommande 
byggkostnaden och kan då finansieras. Blir beslutet att inte bygga efter att 
grovprojekteringen har genomförts kommer kommunstyrelsen behöva täcka dom två 
miljonerna och det blir då en extraordinär utgift som behöver ska tas inom befintlig 
budget. 
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Dnr: KS 14-663

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. tar ett inriktningsbeslut om att bygga ett särskilt boende med 24 platser
2. ger LEKO i uppdrag att påbörja grovprojekteringen till en kostnad av 
maximalt 2 miljoner kronor vilket avräknas på byggkostnaden
3. utser kommunstyrelsens arbetsutskott och ordföranden i vård- och 
omsorgsnämnden till politiskt styrgrupp för projektet
4. ger kommundirektören i uppdrag att utse projektledare samt 
projektledningsgrupp.

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Anneli Karlsson Gustav Olofsson
Kommundirektör Förvaltningschef Administrativ chef
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Protokoll 2015-05-18

Vård- och omsorgsnämnden

Tid
Starttid  13:00  Sluttid:17:00
Plats
Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i Fjugesta  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Henrik Hult (C), ordförande
John Hägglöf (M), vice ordförande
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Eriksson (S)
Anne-Charlotte Kämpe-Larsson (FP), ersättare
Lennart M Pettersson (S), ersättare

Barbro Göransson (C)
Marita Johansson (MP)
Margareta Carlsson (V)

Övriga
Anneli Carlsson, Förvaltningschef VON
Gordana Sutic, Utredningssekreterare

Ordförande
Henrik Hult

Justerare
Wiwie Eriksson

Nämndsekreterare
Gordana Sutic
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Protokoll 2015-05-18

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-05-18

Datum för anslags uppsättande 2015-05-20 Datum för anslags nedtagande 2015-06-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2015-05-18

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 38 - Nybyggnation av särskilt boende (VON 14-7)

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsförvaltningen fick i slutet av 2013 uppgift av Kommunstyrelsen att ta fram 
en förstudie med förslag på hur kommunen ska hantera det framtida behovet av 
boendelösningar för äldre.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2014-12-08 § 100 att ställa sig bakom förstudiens 
förslag. Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-10 § 27 (KS 14-663) att; 
1) uppdra till LEKO att ta fram kostnadskalkyl samt finansieringsmodell för nybyggnation av 
särskilt boende enligt förstudiens förslag till kommunstyrelsens sammanträde i april. 2) 
Uppdrar till kommundirektören att ta fram kostnadskalkyl samt finansieringsmodell för 
infrastrukturella behov för området till kommunstyrelsens möte i april. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-05-04 § 62 att återremittera ärendet till 
vård- och omsorgsnämnden för kompletterande utredning.

Förslag till beslut
Förvaltningen överlämnar beslut till vård- och omsorgsnämnden.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden

1) Överlämnar den reviderade kostnadskalkylen till Kommunstyrelsen.

2) Höjer ambitionsnivån vad det gäller kosten, men tar inte ställning till om kostnaden för 
kostverksamheten ska ligga centralt.

3) Står fortfarande bakom samtliga delar av förstudiens innehåll.

Yrkande

Henrik Hult (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta en viljeinriktning i syfte 
att bygga etapp 1 för särskilt boende med 24 platser enligt föreliggande förstudie.

att vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt LEKO att omgående 
starta en grovprojetering i ärendet för en kostnad av 2 miljoner kronor, vilket ska avräknas 
av byggkostnaden.

att vård- och omsorgsnämnden begär medel hos kommunstyrelsen för projektledning 50% 
om 250 tkr för 2015 samt 500 tkr för 2016.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

att vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KS AU) blir styrgrupp för byggnationen av det särskilda boendet.

Astrid Söderquist (C) yrkar att vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 
ordförande Henrik Hult (C) ska ingå i KS AU:s styrgrupp för byggnationen av det särskilda 
boendet.

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom Henrik Hults och Astrid Söderquists yrkanden.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden

1) föreslår kommunstyrelsen att anta en viljeinriktning i syfte att bygga etapp 1 för särskilt 
boende med 24 platser enligt föreliggande förstudie.

2) föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt LEKO att omgående starta en grovprojetering i 
ärendet för en kostnad av 2 miljoner kronor, vilket ska avräknas av byggkostnaden.

3) begär medel hos kommunstyrelsen för projektledning 50% om 250 tkr för 2015 samt 500 
tkr för 2016.

4) föreslår kommunstyrelsen att kommunstyrelsens arbetsutskott (KS AU) blir styrgrupp för 
byggnationen av det särskilda boendet.

5) föreslår kommunstyrelsen att ordförande Henrik Hult (C) ska ingå i KS AU:s styrgrupp för 
byggnationen av det särskilda boendet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - nybyggnation av särskilt boende
 Bilaga Kostnadskalkyl SÄBO Fjugesta 2_4 och 5_2
 §43 Nybyggnation av särskilt boende
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Förstudie- Långsiktig planering av 
boende för äldre i Lekebergs 

kommun
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FÖRSTUDIENS FÖRSLAG
Långsiktig planering  boende för äldre i Lekeberg

Trygghetsboende 
Förstudien föreslår att byggnation av trygghetsboenden bör byggas. Förstudien 
förordar också Lekebergs bostäder att när analysen av tillgängligheten av deras 
lägenhetsbestånd är klar ”ta itu med lätt åtgärdade hinder” för att underlätta för 
äldre hyresgäster. 

Trygghetsboende byggs främst av privata bostadsföretag i omgivande kommuner 
men kan givetvis också byggas inom det kommunala bostadsbolaget . Om en satsning 
framöver på att bygga trygghetsboende och samtidigt göra fler lägenheter tillgängliga 
kan behovet av särskilt boende platser troligen minska på sikt. Trygghets boende kan 
vara aktuellt att bygga både i Mullhyttan och Fjugesta eftersom andelen äldre 
kommer att öka kraftigt under de närmaste 10-15 åren. 

Utöver förslag om ovanstående föreslår förstudien vidare att kommunen satsar på 
och stimulerar till olika former av förebyggande insatser då aktivitet och 
rehabilitering ökar förutsättningarna för ett hälsosamt och gott åldrande. Detta i 
form av rehabilitering, sociala mötesplatser, träningsmöjligheter, mat för äldre mm. 
Allt detta i syfte att stödja det friska hos äldre och underlätta så att de i första hand 
kan bo kvar hemma så länge det är möjligt och så länge de själva önskar och ha ett 
aktivt gott liv. 

Nybyggnation av Vård och omsorgsboende/ Särskilt boende 
Förstudien föreslår att ett särskilt boende för vård och omsorg byggs, förslaget är att 
det ska byggas i två etapper. I en första etapp byggs 24 lägenheter för personer med 
demenssjukdom samt en gemensam del och i en andra etapp ytterligare 24 
lägenheter beroende på fortsatt behov . 

I etapp 1 byggs tre boendeenheter i markplan med god kontakt med utemiljön. Varje 
boendeenhet innehåller 8 egna lägenheter med gemensamt kök och vardagsrum 
samt anslutning till en gemensam huvudbyggnad.

I huvudbyggnaden föreslås en dagverksamhet för 8-10 personer med 
demensdiagnos. Dagrehabilitering, en verksamhet för träning och rehabilitering som 
kan samutnyttja lokaler i huset. Till rehabiliteringen hör ett träningskök, fotvård och 
ett rum med behandlingsbänk, detta placeras nära en friskvårdsdel med ett mindre 
träningsrum med utrustning för äldre, kanske en mindre pool för varma bad, ett 
massagerum samt omklädningsrum. Friskvårdsdelen kan samutnyttjas av de boende, 
äldre i omgivningen och personer just utskrivna efter sjukhusvistelse. Men också av 
det civila samhället, tex pensionärsorganisationer. För att stödja, stimulera och 
aktivera äldre i ordinärt boende ska huset vara en öppen mötesplats. Då kan 
lokalerna utnyttjas mer effektivt

I huvudbyggnaden finns också ett kök med inriktningen ”mat för äldre”.  Det bör vara 
dimensionerat för att tillverka 200 lunchportioner dvs mat till  Oxelgården, Linden, 
kommunens LSS-gruppbostäder, hemvårdens portioner och med en liten servering. I 
köket tillverkas även kvällsmat till omsorgsboendena i kommunen. Maten ska följa 
Livsmedelsverket råd om mer energirik mat för äldre. Boendet inriktas på verkets 
övriga råd att matstunden ska vara trevlig, bra ljuddämpning vid matplatsen osv.
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Det nya Vård- och omsorgsboendet ska planeras för användning av ny digital teknik 
som kan underlätta arbetet för personal och underlätta dagen för boende. Det kan 
vara i form av nycklar/brickor så var boende kan röra sig fritt inom de delar som är 
lämpligt för henne, infraröd värme vid duschplatsen är ett annat exempel, 
rörelsestyrda larm/ lampor, spisvakter, tillsynskameror osv. 

Hemvården 
Hemvården föreslås flytta till huvudbyggnaden och lämna inhyrda lokaler.

Placering 
Förstudien föreslår att det placeras centralt i Fjugesta söder om befintlig byggelse 
och i förlängningen av Östra Långgatan. Med en central placering kommer vård- och 
omsorgsboendet i ett sammanhang där mötesplatser i huset kan delas med 
omgivningen/ omvärlden och verksamheten blir då inte avskild från samhället i 
övrigt.
Kortsiktig planering för att öka antalet platser i särskilt boende
Förstudien föreslår att det i en första etapp byggs ett nytt LSS-boende som ersätter 
gruppbostaden i Oxelgården. De 8 lägenheterna i nuvarande gruppbostaden kan då 
övergå till att fungera som särskilt boende.

Förändringar i de lokaler som idag används/ förhyrs
Förslaget innebär en nybyggnation av LSS-gruppbostad och nuvarande gruppbostad 
lämnar Oxelgården, där kommer istället särskilt boende platser kan utökas med 8 
lägenheter.
Vid nybyggnation av Särskilt boende som har inriktningen mot demens enlig förslaget 
flyttar Demensdagvården från Oxelgården dit. De lokaler man har idag återställs till 
personalrum som idag saknas på Oxelgården. 
Dagrehabiliteringen lämnar Linden då dess lokaler blandas med nuvarande 
korttidsboende och korttidsrum blir kvar på Linden alt flyttas även korttids-
verksamheten till en del av det nya boendet (8 platser). 
Lokalerna på Linden kan förslagsvis användas till frivilligsamordning, volontär 
verksamhet och  anhörigstöd etc.
Hemvården lämnar idag externt hyrda lokaler.
Övriga lägenheter för äldre/ seniorer i Lekebergs kommun
Forskning har visat att om man bor i en tillgänglig lägenhet förskjuts behovet av en 
Vård- och omsorgsplats.

Förstudien föreslår därför att kommunen uppmuntrar privata bostadsföretag att 
bygga trygghetsboenden både i Mullhyttan och Fjugesta eftersom andelen äldre 
kommer att öka kraftigt under den närmaste 10-15 årsperioden. Förstudien 
uppmuntrar också  att  Lekebergs bostäder när analysen av tillgängligheten i deras 
lägenhetsbestånd är klar ta itu med ”lätt åtgärdade hinder” för att underlätta för sina 
äldre hyresgäster. 

Förstudien föreslår vidare att kommunen satsar på och stimulerar till olika former av 
förebyggande insatser då aktivitet och rehabilitering ökar förutsättningarna för ett 
hälsosamt och gott åldrande. Detta i form av rehabilitering, sociala mötesplatser, 
träningsmöjligheter, mat för äldre mm. Allt detta i syfte att stödja det friska hos äldre 
och underlätta så att de i första hand kan bo kvar hemma så länge det är möjligt och 
så länge de själva önskar och ha ett aktivt gott liv. 
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Om fler tillgängliga lägenheter finns, trygghetsboende byggs i kommunen och 
kommunen satsar på förebyggande insatser kan det bidra till att behovet av vård- 
och omsorgsplatser på sikt minskar.

Till Förstudien finns ett Lokalprogram för nytt vård- och omsorgsboende. När 
inflyttning kan ske i nytt Vård- och omsorgsboende beror av när beslut kan fattas om 
att gå vidare i varje steg. En uppskattning av tid för inflyttning är, om inget får 
processen att stanna upp, under senare delen av 2017. 

GENOMFÖRANDET AV FÖRSTUDIEN

Projektledare för förstudien har varit Henrik Westerling enhetschef LSS.
Till studien har knutits Christina Nilsson Collste arkitekt SAR/MSA från COLLSTE 
Arkitektur & Funktion. 
Projektgrupp bestående av Kent Runesson ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, 
Carina Nilsson vård- och omsorgschef, Kerstin Johansson verksamhetscontroller, 
Carina Eriksson enhetschef Linden, Olof Björkdahl enhetschef Oxelgården. 
Till gruppen har knutits två referensgrupper som arbetat mellan projektgruppens 
möten, en i Linden och en i Oxelgården. Representant från Hemvården har deltagit. 
Avstämning har gjorts med en styrgrupp bestående av kommunens arbetsutskott.
Studieresor har gjorts till Zakrisdal i Karlstad, Solbacken i Motala och Vigs Ängar i 
Köpingebro, Ystads kommun för att få gemensamma referensramar. Flera olika 
yrkeskategorier samt nämndens politiker har deltagit i dessa.

Underlag för utredningen: 
Kommunstyrelsebeslut 131022 om Förstudie kring långsiktig planering av boende för

äldre.
Tjänsteskrivelse 130829 om Långsiktig planering boende för äldre.

Projektgruppens arbete under tiden mars- november 2014.

NULÄGE INOM ”VÅRD- OCH OMSORG”

BASEN INOM VÅRD- OCH OMSORGEN

Vård i ordinärt boende omfattar hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Det 
blir allt fler äldre som har hemtjänst i ordinärt boende och på sikt ökar den gruppen 
betydligt. Hemvården har idag 60 medarbetare och bistår ca 110 brukare med 
dagliga insatser. För att underlätta för boende och för att skapa bra ergonomiska 
förutsättningar för personalen i sitt arbete är det därför viktigt att det finns väl 
fungerande bostäder som är tillgänglighetsanpassade. 

I dagsläget har 200 personer inom Lekebergs kommun tillgång till trygghetslarm. Det 
är en snabb utveckling inom det teknikområde som kan underlätta för äldre på olika 
sätt ett exempel på det är tillsyn med mörkerseende kamera i hemmet sk ”Nattfrid”. 

Det finns ett stort antal anhörigvårdare som vårdar sina närstående. För att de ska 
orka finns olika typer av insatser som syftar till att underlätta för dem. Det är 
dagverksamhet för dementa, växelvård, hemtjänst och olika former av anhörigstöd.
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VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN 

Kommunen har två Vård- och omsorgsboenden Oxelgården och Linden båda belägna 
i Fjugesta med tillsammans 74 platser. Därutöver finns 7 korttidsplatser i Linden.

Oxelgården har inriktning mot demens. Där finns 40 lägenheter. Här finns också 8 
lägenheter för personer med behov av gruppbostad enligt LSS. Dagverksamhet för 
personer med demensdiagnos finns i Oxelgårdens suterrängplan. Dit kommer 
personer hemifrån efter beslut om det stödet. Verksamheten är öppen fem dagar i 
veckan. Den har funnits sedan mitten av 90-talet.

Linden har somatisk inriktning. Där finns 34 lägenheter samt 7 platser för 
korttidsvård. Till korttidsplatserna kommer bl a utskrivningsklara från sjukhus och 
personer som tillfälligt behöver större hälso- och sjukvårdsinsatser som an vara svåra 
klara i hemmet. I anslutning till Linden finns Dagrehabilitering.

Möjlighet för parboende finns endast i Oxelgården, i verksamheten för dementa.

ANALYS AV BEFINTLIGA BOENDEN OCH VERKSAMHET
OXELGÅRDEN

Oxelgården byggdes 1998. Kommunen äger fastigheten. Utformningen av 
boendeenheterna är mycket trevlig. Kontakten med gården och utemiljön är sämre. 
Lägenheterna är ljusa och trivsamma med god standard. Med gällande lagstiftning 
och krav på bemanning på vård- och omsorgsboenden är Oxelgården idag olämplig 
för demensvård. Tillsynen nattetid försvåras då fastigheten består av två separata 
hus i tre våningar förbundna med varandra endast i bottenvåningen.

Ett logistikproblem finns då all varumottagning av leveranser sker genom 
huvudentrén. Personalrum för raster saknas.

DEMENSDAGVÅRD I OXELGÅRDEN

Demensdagvården är inhyst i suterrängplan i Oxelgården, lokalerna är tyvärr 
olämpliga för denna verksamhet som pga brist på boendeplatser inom särskilt 
boende flyttats hit. Det är svårt att ha uppsikt över deltagarna och det är mycket 
annan rörelse i korridoren utanför med ständiga in- och utpasseringar från 
personalomklädningsrum intill, vilket blir störande för verksamheten.

LINDEN

Linden byggdes på 60-talet som ett ålderdomshem. Efter ombyggnad 1998 med bl a 
nya hygienrum invigdes det som Särskilt boende med 34 vårdplatser. Lekebergs 
bostäder äger fastigheten. 

Utformningen av boendeenheterna med långa korridorer underlättar förvissa 
överblicken över enheterna och tillsynen av de boende. Utformningen går dock emot 

38



2014-12-16 7 (20)

de rekommendationer som gjorts i ämnet framtidens äldreboende. För övrigt har de 
gemensamma köken i boendeenheterna brister bl a är köken för trånga, 
diskmaskinerna ergonomiskt felplacerade, för små kyl-och frysutrymmen. Det finns 
dock stora balkonger med plats för många och en trevlig innergård.  

Lägenheterna är på 25,5m2. Möblerbarheten är begränsad och det finns knappa 
förvaringsmöjligheter. Rummen är slitna. Pentry saknas och rummen är för smala ur 
tillgänglighetssynpunkt för att kunna placera in ett pentry. Lägenheterna har rymliga 
badrum som ger goda ergonomiska förutsättningar.  

Personalrum saknas. 

KORTTIDSPLATSER I LINDEN

Sex korttidsplatser skapades 2013 för att på kort sikt lösa ett akut behov av platser 
genom ombyggnad av delar av Dagrehabiliteringen. Platserna är av temporär 
karaktär och bör på sikt flyttas till andra lokaler.

DAGREHABILITERINGEN 

Dagrehabiliteringen delar numera utrymme med korttidsavdelningen i Linden ovan. 
Det försvårar för rehabiliteringsträningen och innebär att färre kan delta. En annan 
konsekvens är att det saknas kontor och yta för personal.

Arbetsterapeuterna saknar helt utrymme för poliklinisk mottagning. I dagsläget 
utförs därför alla åtgärder i den enskildes hem vilket är tidskrävande. När fler 
ärenden läggs över från landstingen till kommunerna blir det en stor utmaning, 
framförallt gäller det handrehabiliteringen. 

HEMVÅRDEN

Hemvården (HSL-personal samt hemtjänstgrupper) hyr lokaler i f d Claessons snickeri 
i utkanten av Fjugesta. Hyreskontraktet löper ut 2016. Lokalen ligger separerad från 
vård- och omsorgsnämndens övriga verksamhet. I lokalerna saknas pentry, tvättställ, 
och toaletter, de finns i företagshotellets övriga lokaler. Det saknas även 
kontorsarbetsplatser.  

Att hemvårdens lokaler placeras i anslutning till nytt Vård- och omsorgsboende 
underlättar för personal att arbeta i båda verksamheterna. Andra 
samordningsfördelar kan gälla leveranser och administration men även lokaler.
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OLIKA FORMER AV BOENDEN
BEFINTLIGT BOSTADSBESTÅND OCH TILLGÄNGLIGA LÄGENHETER

Det finns samhällsekonomiska vinster med att analysera tillgänglighet i befintligt 
bostadsbestånd och åtgärda enkelt avhjälpta hinder. Därför ger Boverket kommuner 
ekonomiskt stöd för att inventera den fysiska tillgängligheten i både kommunala och 
privata lägenhetsbestånd. 

Lagen skiljer på tre typer av tillgänglighet för funktionshindrade:

 1. tillgängligheten på tomten fram till huset, 

2. tillgängligheten in i byggnaden och fram till lägenhetsdörren 

3. tillgängligheten i bostaden. 

Lekebergs kommun arbetar sedan våren 2014 med att ta fram en 
Bostadsförsörjningsplan. I Förstudiens projektgrupp deltar både tekniska- och 
byggförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen, liksom ordförande i vård- 
och omsorgsnämnden.

Lekebergs Bostäder har med hjälp av Boverkets stöd genomfört en sådan 
tillgänglighetsanalys av sina bostäder 2014 och tagit fram en tillgänglighetsplan med 
åtgärdsförslag. Man har redan undersökt tillgänglighet typ 1 och 2. Nu kvarstår att 
koppla det till nr 3, i princip om det finns funktionellt badrum för funktionshindrad i 
lägenheterna, det blir intressant i de hus som kan bli aktuella för lätt avhjälpta 
hinder. 

Lekebergs bostäder har 57 lägenheter i ”Seniorboende”:  fd servicehuset Björken,  
Glashuset och i Furugården, Mullhyttan 

De har vidare 37 lägenheter i hus som med lättare åtgärder kan få bra tillgänglighet: 
Storgatan 26, Centrumhusen och Kastanjen.

Tillsammans 94 lägenheter. Därutöver finns hus med lägenheter i markplan som kan 
få bra tillgänglighet efter enklare åtgärder, där bostadsanpassningsbidrag kan bli 
aktuellt.

25 nya tillgängliga lägenheter byggs under 2014 centralt i Fjugesta, 
tillgänglighetsanpassade enligt Boverkets Byggregler, BBR. (16+9lägenheter)

Kommuner bör sätta samman information om var tillgängliga privata och kommunala 
lägenheter finns för att underlätta och uppmuntra äldres självständiga boende 

Att anpassa befintliga bostäder är ofta en långsiktig besparing för en kommun och för 
den enskilde är det vinster i både livskvalitet och kvarboende
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Brytpunkten för när en tillgänglighetsinvestering går jämt upp med 
kostnadsbesparingarna ligger på cirka 210.000kr/lgh där det bor en person som är 
65+ under förutsättning att investeringen leder till att 10% av dem som förväntas 
flytta till särskilt boende bor kvar, samt att 50% av den resterande gruppen skjuter 
upp inflyttning i ett år (ekonomisk analys, Górbra för äldre, FoU i väst/GR och pwc). 
Om detta inte uppfylls ligger brytpunkten på 64.000kr/lgh.

BOSTADSANPASSNING

Många lägenheter och villor är inte tillgänglighetsanpassade eller saknar hiss. Genom 
att ansöka om bostadsanpassningsbidrag kan man få sin nuvarande bostad anpassad 
för att få en bättre tillgänglighet.  Kommunens kostnader för bostadsanpassning har 
varierat under åren, hittills för 2014 är kostnaden 1.028.000kr. 2013 utbetalade 
kommunen 600.000kr i bidrag fördelat på 63 ärenden. Av dessa ärenden var det bara 
2 som hamnade på en kostnad över 50.000kr. Tidigare år har bidragen legat runt 
800.000kr.

Om det fanns fler tillgängliga lägenheter i Lekeberg skulle äldre personer kunna ges 
en möjlighet att flytta tidigare från villan/ gården till en tillgänglig lägenhet och 
därmed skjuta upp sitt behov av Vård- och omsorgsboende. En studie av var man 
bodde innan man flyttade till Vård- och omsorgsboende visar att: 12 personer 
flyttade direkt från radhus/villa till SÄBO under 2011, 10 personer flyttade från 
lägenhet till SÄBO och då framkommer inte ur diagrammet om lägenheterna var 
tillgänglighetsanpassade. Det innebär att 50 % bodde kvar i sin villa så länge att de 
flyttade direkt till SÄBO.

Boendeform vid tillfället då man flyttade till Särskilt boende 2011

År Antal individer Lägenhet Villa / Radhus
2011 22 st 10 12

Diagram 4 Boendeform före inflyttning i SÄBO 2011 Lekeberg

Bostadskö till 55+ boende hos Lekebergs bostäder 2013

Lekebergs bostäder hade tidigare ett kösystem som nu är avskaffat till +55boende. 
Där kunde man läsa att år 2013 fanns 40 personer i kön. Det var många som sökte sig 
från sin villa till en tillgänglig lägenhet om det hade funnits. 

Den totala bostadskön till 55 + boende är 40 hushåll där de sökande är i åldrarna 61-97 
år
Åldersspann Antal personer Nuvarande bostadsform  

 Eget hus Lägenhet
61-64 år  2 Hushåll  2 0
65-69 år 5 Hushåll 3 2
70-74 år  3 Hushåll  1 2
75-79 år 9 Hushåll 6 3
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80-84 år  7 Hushåll  6 1
85-89 år 6 Hushåll 3 3
90+ år  8 Hushåll  2 6

   Totalt 23 st 17
Diagram 5. Åldersfördelning i bostadskön till +55 hos Lekebergs bostäder år 2013.

BESKRIVNING AV FRAMTIDA BEHOV AV VÅRD- OCH 
OMSORGSBOENDE I LEKEBERGS KOMMUN.
PROGNOS ÄLDRE

Antalet personer över 80 år kommer att öka kraftigt under den närmsta 10-15 
årsperioden i Sverige och så även i Lekebergs kommun. Det innebär att behovet av 
Vård- och omsorgsplatser kommer att öka kraftigt liksom behovet av Hemvård i 
ordinärt boende i Lekeberg, se nedan i diagram 1. 

Den yrkesverksamma delen av Sveriges befolkning kommer att minska på sikt i 
Sverige, se vita fältet överst i diagram 2. Vid mitten av 2020-talet räknar man med att 
30 % av Sveriges befolkning är yrkesverksam mot 50 % år 2008. Då beräknas 
samtidigt ca 40 % av befolkningen vara över 65 år, gula fältet i diagram 2 nedan.  

Diagram 1    Antalet äldre i 
Lekebergs kommun enl. 
Statistiska Centralbyråns 
prognos från 2014.
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Behovet av vård- och omsorgsboende idag i Lekeberg är nästan 20 % av antalet 
personer äldre än 80 år vilket framkommit när förvaltningen har jämfört antalet 
beviljade ansökningar till SÄBO med antalet invånare äldre än 80 år. Prognosen för 
perioden 2015-30 ger signaler om att behovet av permanenta vård- och 
omsorgsplatser ökar kraftigt. 

Uppskattningsvis behövs 124 platser i Vård och omsorgsboende år 2030, en ökning 
med 48 platser jämfört med idag. Därutöver behövs cirka 10 korttidsplatser år 2030.

Diagram 3: Behov av Vård- och omsorgsboende i Lekebergs kommun. 
Källa: Statistiska centralbyrån 2014.

 Antal

Behov av Vård- 
och omsorgs-
boende   

 personer i % av antalet personer >80 år
År > 80 år 20 %  17 %

2014 376 76  64
2020 424 85 ´+11 72
2025 521 104 ´+28 89
2030 618 124 ´+48plats 105

Diagram 2 Sverige Procentuell 
andel barn (blått) och äldre 
(gult) av Sveriges befolkning 
under åren 1865-2060. 

Andelen yngre än 15 år håller 
sig stadigt kring cirka 30 %,se  
blå fält i diagram 2. 

Källa: Tomas Lagerwall, 
Hjälpmedelsinstitutet
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I Sverige som helhet är behovet av SÄBO-plats i genomsnitt ca 17 % (/18 %) av 
antalet personer som är 80 år eller äldre. I några kommuner är siffran så låg som 14 
%, bl a i Motala. Se diagram3.

Diagram 3 visar att om behovet av Säbo-platser minskar från 20 % till 17% så krymper 
behovet av platser år 2025 från 104 SÄBO-platser till 89, en skillnad på 15 platser. 
Eftersom SÄBO-platserna är betydligt dyrare för en kommun än hemvården är det 
ekonomiskt att arbeta för en sänkning. I Motala kommun finns det många lägenheter 
som är tillgängliga, dvs anpassade för funktionshindrade utan trappor, med toaletter 
utformade för handikappade mm. Om man i Lekeberg kommun framöver satsar på 
att bygga trygghetsboende och samtidigt göra fler lägenheter tillgängliga kan siffran 
sänkas till 17 %.

Behovet av hemvård kommer att öka under perioden. Idag är det 37 % av de som är 
80 år eller äldre som har hemtjänst och/ eller larmtjänst.

LAGSTIFTNING

En kommun har enligt Socialtjänstlagen skyldighet att när biståndsbeslut är fattade 
verkställa dem omedelbart, 4kap 1§ Socialtjänstlagen, 16kap 3§ Det har ingen 
betydelse om beslutet överklagats eller inte. Det finns en rapporteringsskyldighet 
efter tre månader om beslutet ej verkställts. Det är den beslutade nämnden som har 
ansvar för att den enskilde får de insatser som han eller hon beviljats.(Prop 
2005/06:115s118)

Om beslut ej verkställts inom tre månader rapporteras det från Vård- och 
omsorgsnämnden kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer. IVO lämnar sedan en ansökan om 
utdömande av särskild avgift till Förvaltningsrätten om inget hänt i kommunen inom 
vad man bedömer som skälig tid varpå kommunen kan åläggas en sanktionsavgift.

Lekebergs kommun hade under 2013 svårt att erbjuda plats på Vård- och omsorgs 
boende. Under de första 6 månaderna 2014 har 7 personer väntat mer än 3 månader 
på erbjudan om plats.

Om kommunen inte kan ta emot en person som har behov av kommunal insats efter 
att ha blivit färdigbehandlad och utskrivningsklar från sjukhus, blir kommunen 
betalningsansvarig för platsen på sjukhus. Kommunen har under några år fått betala 
ansenliga summor till Landstinget för sådana platser. 
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OMVÄRLDSANALYS
Människor lever allt längre och andelen personer äldre än 80 år kommer att öka 
kraftigt i hela landet under de närmaste åren (se diagram 2). Statistik från 
Socialstyrelsen över kommunernas vård- och omsorgsinsatser visar att allt färre 
personer bor i vård- och omsorgsboende. Däremot blir det långsiktigt fler äldre som 
har hemvård i ordinärt boende. Att allt färre bor i Vård- och omsorgsboende 
samtidigt som allt fler får hemtjänst är en utveckling som pågått i flera år i Sverige. 
Samtidigt saknas det funktionella och tillgängliga lägenheter för en alltmer åldrande 
befolkning. 

”Om vi inte vidtar åtgärder nu kommer det inte finnas plats för dem som är i behov 
av vård- och omsorgsboende framöver”, menade Äldreboendedelegationens 
ordförande 2012. Kommunerna måste satsa på fler och alternativa boenden för 
äldre.
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Målet för äldrepolitiken, är enligt Socialdepartementet hösten 2014 att äldre ska 
kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna 
åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha 
tillgång till god vård och omsorg. Det innebär att man behöver kunna komma ur sin 
lägenhet på tredje våningen utan hiss och komma ner på marken för att kunna vara 
aktiv, annars måste man kunna byta till en tillgänglig lägenhet.

Nationella värdegrunden för äldreomsorgen.

”Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande” är den Den gäller för alla 
kommuner och verksamheter som utför äldreomsorg enligt socialtjänstlagen. För att 
uppnå det behöver äldreomsorgen bland annat värna och respektera den enskilda 
personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet 
och individanpassning.

Folkhälsoinstitutet lyfter fram fyra hörnstenar för ett gott åldrande:  

1. Fysisk aktivitet är den första. 
2. Bra matvanor den andra. 
3. social gemenskap 
4. meningsfullhet, känna sig behövd.

1.Träning

Regelbunden fysisk aktivitet och träning bidrar till en förbättrad hälsa. Såväl det 
fysiska, psykiska och det sociala välbefinnandet påverkas. Därför finns det både 
individuella och samhälleliga skäl att satsa på friskvård. För äldre personer kan det 
leda till att de bibehåller och stärker förmågan till ett fortsatt självständigt liv. På sikt 
leder det till att minska behovet av vård och omsorg.

Forskning har visat att hälsovinsterna av träning är lika stora för äldre personer som 
för yngre och innebär att funktionsnedsättningar faktiskt kan bromsas upp. Hos 
personer som lider av demens kan träningen förhindra försämringar av deras 
förmåga att klara det dagliga livet. Den kan rentav ha gynnsam inverkan på den 
kognitiva förmågan och på möjligheterna att utföra vardagliga sysslor hos personer 
med demenssjukdom (Forskningsprojekt i Jönköping).

2 Matvanor

Livsmedelsverket beräknade att år 2010 var hälften av de äldre som bodde i Vård- 
och omsorgsboende undernärda och bland de i ordinärt boende rörde det sig om 
cirka fem procent. Därför har livsmedelsverket tagit fram råd för mat inom 
äldreomsorgen. Råden handlar om att maten behöver vara mer energirik, flera 
mellanmål, men också att matstunden ska vara trevlig, det ska vara bra ljuddämpning 
vid matplatsen och det handlar om hur maten ska serveras.

3, 4 Social gemenskap och meningsfullhet
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Aktivitet och rehabilitering ökar förutsättningarna för ett hälsosamt åldrande. Men 
äldre behöver – precis som alla andra också känna gemenskap, delaktighet och 
mening. Detta kan i sig vara hälsofrämjande. 

Samhällets insatser för att erbjuda sådana insatser behöver utvecklas. Aktuell 
forskning om hälsofrämjande aktiviteter och behovet av mötesplatser och 
rehabiliterande insatser riktade till äldre ligger till grund för framgångsrika 
initiativ(Läkartidningen).

FÖRSLAG PÅ MÅL OCH ÅRGÄRDER FÖR ATT MÖTA 
KOMMANDE BEHOV NÄR DE ÄLDRE BLIR FLER.  

Målet är att stödja det friska hos äldre och underlätta så att de i första hand kan bo 
kvar hemma så länge det är möjligt och så länge de själva så önskar. 

Målet är vidare att det ska finnas tillgängliga lägenheter och trygghetsboende eller 
andra former av boende i den omfattning som efterfrågas, så man har möjlighet att 
flytta och fortsätta att klara sig själv eller med stöd av hemvården.  

Målet är att stödja det friska hos de äldre och när behoven blir för stora ska det 
finnas plats i Vård- och omsorgsboende. Där är målsättningen att erbjuda ett gott liv i 
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en trygg och säker miljö och med möjlighet till ett aktivt liv och meningsfull tillvaro 
oavsett hälsotillstånd.

Äldreboendedelegationen föreslog 3 riktlinjer för att komma framåt:

Att ta fram en Bostadsförsörjningsplan är ett viktigt led för att se helheten.

Att aktivt samverka dels mellan förvaltningar för planfrågor och vård- och omsorg 
samt dels mellan kommunen och bostadsföretag för att ordna tillgängliga bostäder 
för äldre i befintliga bostadsområden.

Nytänkande hos byggföretag för att bygga tillgängligt till rimligt pris. Höga 
byggkostnader leder till höga hyror och försvårar för äldre att flytta.

TIDIGA OCH FÖREBYGGNADE INSATSER , exempel

 Fler tillgängliga lägenheter för äldre, där man kan klara sig själv så länge som  
möjligt och så länge som personen önskar det.

 Fler olika typer av bostäder för äldre. 
”När man inte längre kan lämna bostaden på grund av avsaknad av 
hiss eller när ensamheten blir för svår vill man flytta till en bostad där 
man kan finna gemenskap med andra. Vård och omsorg har man 
egentligen inte behov av man söker bara ett boende som erbjuder 
trygghet” 
Därför föreslog Äldreboendedelegationen byggande av 
Trygghetsboende.

 Rehabilitering - för att kunna flytta hem igen efter sjukhusvistelse.
 Fixarservice - minskar fallolyckor.
 Mat för äldre
 Mötesplatser
 Satsning på friskvård för äldre.
 Friskvårds coach för äldre. 
 Hörsel-café
 Internet-café

TRYGGHETSBOENDE OCH ANDRA FORMER AV 
BOENDEN 
Att bo bra på äldre dagar ska göra livet lättare, tryggare och roligare. 

Tillgång på bostäder för äldre i olika former, som seniorboende och trygghetsboende 
kan göra att behovet av platser i Vård- och omsorgsboende minskar.  Tillgång på 
trygghetsboende minskar sannolikheten att äldre söker plats på Vård- och 
omsorgsboende med nästan 50%, på grund av att tillgängligheten och upplevelsen av 
trygghet tillfredsställs i den boendeformen visar ”Äldreboendedelegationen” i en 
studie SOU 2007:103.
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I ett Trygghetsboende ska det finnas tillgängliga lägenheter och tillgång till en 
gemensamhetslokal. Personal ska finnas som stöd för trygghet och aktiviteter. Det 
ska finnas möjlighet till gemensamma måltider. Alla boende får ett trygghetslarm. 
Man kan söka till trygghetsboende utan biståndsbedömning. Trygghetsbostäder kan 
upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Det är en ny form av 
bostad för äldre som vill ha närhet till sociala kontakter, för dem som känner sig 
oroliga, otrygga och/ eller är socialt isolerade. Tidigare fanns möjlighet att få bidrag 
från Boverket till Trygghetsboende och Vård- och omsorgsboende, t o m dec 2014. 

Forskare menar att vi kan förvänta oss en ökad rörlighet bland äldre och en större 
beredskap att själva se över sin situation. Om äldre ges möjlighet, i form av ett mer 
varierat bostadsutbud, flyttar fler till ett mer anpassat boende (enligt 
Hjälpmedelsinstitutet 2012, Äldres flyttningar och motiv till att flytta eller bo kvar).

För att möta behovet av en trygg boendeform där äldre upplever att de kan bo kvar 
hemma i större utsträckning behöver Lekebergs kommun tänka in boendeformen 
trygghetsboende i den långsiktiga boendeplaneringen. Detta är ett behov som märks 
av redan idag då 40personer över 75år står i kö till kommunens enda egentliga 
alternativ till trygghetsboende Glashuset, se diagrammet härovan.

Helsingborgs kommun är ett exempel på kommun där man satsar på 
trygghetsboende.

NY TEKNIK

Ny teknik kan skapa förutsättningar för självständighet. Det finns nya digital teknik 
som kan underlätta och göra det möjligt för fler att klara sig hemma längre. Det finns 
också ny digital teknik som på olika sätt kan underlätta omsorgsarbetet.  I kommunen 
pågår en utredning om Nattfrid.

Västerås kommun har erfarenhet, de har provat och varit med om att utveckla olika 
tekniska hjälpmedel för äldre för att förbättra deras vardag.

NYTT VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE I LEKEBERGS 
KOMMUN
LOKALISERING

I förstudien har flera tomter studerats för ett nytt vård- och omsorgsboende men vi 
kom fram till att tomten söder om befintlig bebyggelse i Fjugesta och i förlängningen 
av Östra Långgatan var mest lämplig. Kommunen äger tomten. Den ligger både nära 
centrala delar av Fjugesta och nära naturmark. Tomten är stor och vänder sig åt 
söder mot det öppna landskapet. Busskommunikation finns i centrum för anhöriga 
och personal.

En annan placering som studerades var i Mullhyttan. Men då ökningen av antalet 
äldre är så mycket större i Fjugesta jämfört med i Mullhyttan kan en placering i 
Mullhyttan inte motiveras. Ökningen av antalet äldre i prognosen är mer än 6 gånger 
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större i Fjugesta jämfört med i Mullhyttan 2030, +6personer jämfört med 
+38personer.

PROJEKTETS INNEHÅLL

Projektet ska innehålla ett vård- och omsorgsboende som byggs ut i etapper. I en 
första etapp byggs 24 lägenheter för personer med demenssjukdom samt en 
gemensam del och i en andra etapp 24 lägenheter varav 8 lägenheter är lite större 
och placeras med egen ingång, men så att de kan knytas till boendet när behov 
uppstår.

I etapp 1 byggs tre boendeenheter i markplan med god kontakt med utemiljön. Var 
boendeenhet innehåller 8 egna lägenheter med gemensamt kök och vardagsrum och 
där finns personal. I Vård- och omsorgsboendets gemensamma 40utrymmen finns ett 
samlingsrum och anhörigrum. I var etapp finns flera platser för parboende. Det löses 
genom att förbereda för en dörr mellan två lägenheter. 

I huvudbyggnaden ingår också en dagverksamhet för 8-10 personer med 
demensdiagnos. Där finns Dagrehabilitering, en verksamhet för träning och 
rehabilitering som kan samnyttja lokaler i huset. Till rehabiliteringen hör ett 
träningskök, fotvård och ett rum med behandlingsbänk. Rehab placeras nära en 
friskvårdsdel med ett mindre Träningsrum med utrustning för äldre, kanske en 
mindre pool för varma bad, ett massagerum samt omklädningsrum. Friskvårdsdelen 
kan samnyttjas av de boende, äldre i omgivningen och personer just utskrivna efter 
sjukhusvistelse. Men också av civilsamhället genom att de hyr för t ex babysim. 

I huvudbyggnaden placeras Hemvårdens lokaler och husets administration.

I huvudbyggnaden finns också ett kök med inriktningen ”mat för äldre”.  Det bör vara 
dimensionerat för att tillverka 200 lunchportioner dvs mat till  Oxelgården, Linden, 
kommunens LSS-gruppbostäder, hemvårdens portioner och med en liten servering. I 
köket tillverkas även kvällsmat till omsorgsboendena i kommunen. Maten ska följa 
Livsmedelsverket råd om mer energirik mat för äldre. Boendet inriktas på verkets 
övriga råd att matstunden ska vara trevlig, bra ljuddämpning vid matplatsen osv.

För att undvika att projektet blir avskilt från samhället kan rum i husets 
huvudbyggnad fungera som olika former av mötesplatser som kan delas med 
omvärlden, för anhöriga och kringboende äldre. Mötesplatser som berikar tillvaron 
för de boende, inbjuder anhöriga till besök och inbjuder omvärlden att komma hit. 
För att stödja, stimulera och aktivera äldre i ordinärt boende ska huset vara en öppen 
mötesplats. Då kan också lokalerna utnyttjas mer effektivt. 

NY TEKNIK

Det nya Vård- och omsorgsboendet ska planeras för användning av ny digital teknik 
som kan underlätta arbetet för personal och underlätta dagen för boende. Det kan 
vara i form av nycklar/brickor så var boende kan röra sig fritt inom de delar som är 
lämpligt för henne, infra röd värme vid duschplatsen är ett annat exempel, 
rörelsestyrda larm/ lampor, spisvakter osv.

För projektets innehåll i huvudbyggnaden se illustration bilaga 2.

UTFORMNING
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Huset ska vara ljust, luftigt och trevligt och skapa en känsla av frihet för boende. 

För att verksamhetens resurser ska användas så effektivt som möjligt är det viktigt 
hur byggnaden utformas. Personer med demenssjukdom har svårigheter att 
orientera sig i tid och rum och kan ha nedsatt rörelseförmåga. En person med 
demensdiagnos får inte låsas in mot sin vilja oavsett sjukdomsbild enligt 
lagstiftningen, att aktivt kunna röra på sig och vistas i friska luften är stimulerande. 

Utformningen ska ta hänsyn till de boendes behov och både underlätta för dem att 
leva sin vardag och stimulera dem så att tillvaron känns begriplig, hanterbar och 
meningsfull. En tydlig, lätt orienterad och överblickbar miljö kan ge de boende den 
känsla av trygghet och säkerhet de behöver. Utformningen ger då ett mervärde för 
de boende. Den kan också inverka positivt på kvalitén på vård- och omsorgsarbetet bl 
a genom att underlätta för personalen att ha överblick och för personalsamverkan 
mellan boendeenheterna.

I ”de nationella riktlinjerna för vård- och omsorgsboenden vid demenssjukdom 2010” 
står följande: En trygg miljö är en miljö där det är lätt att orientera sig. 
Tillgängligheten ska vara stor och ljudmiljön lugn. Dagen ska ges ett meningsfullt 
innehåll. Utemiljön ska vara stimulerande och lättillgänglig.

BOENDEENHETERNA

Boendeenheten ska vara ljus och trevlig med utblickar till naturen. Utformningen ska 
bjuda in till aktivitet, gärna med möjlighet att vandra i ljuset. Köket ska ligga centralt i 
boendeenheten och ha en storlek så man får en känsla av att delta även om man inte 
kan delta i aktiviteterna. I köket tillreds frukost och eftermiddagskaffe. 

Boendeenheterna placeras så att det skapas bra förutsättningar för samordning 
mellan enheterna och bra kontakt med de gemensamma rummen i huvudbyggnaden.

DEN EGNA BOSTADEN

Lägenheten ska vara ljus och öppen och ge en bostadskänsla med plats för de egna 
möblerna. Den ska rymma hjälpmedel och ha tillräckliga arbetsytor för personal. 
Lägenheterna ska kunna användas flexibelt över tid, varför de ska uppföras lika. Det 
ska vara en fullvärdig bostad med hall, bostadsrum, hygienrum, pentry och förvaring. 
Boende ska kunna se ut genom fönstret både från sittande och liggande. Taket ska 
vara förberett för taklift. Hygienrummet ska vara trevligt och rymligt, här finns 
vägghängd toalettstol och höj- och sänkbart tvättställ, tvättmaskin och dusch.

Till förstudien finns ett lokalprogram som beskriver varje rum för sig, lokalernas 
funktioner och samband.

UTEMILJÖN

Utemiljön kan betyda mycket för de boende, den kan stimulera alla sinnen och ge en 
frihetskänsla. Det ska vara attraktivt och lätt att gå ut från boendeenheterna, 
dagverksamhet och gemensamma rum. Utemiljön ska vara lättillgänglig och 
inspirerande. Gårdarna ska vara rika på upplevelser, stimulera till aktivitet och vara 
bra för rehabilitering.
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Entréplatsen ska vara välkomnande och grön. Det finns cykelparkeringsplatser för 
gäster och personal liksom bilparkeringsplatser. Personalparkering för 30-40 bilar 
varav 15 i poolbilar. 

KÖK FÖR MAT FÖR ÄLDRE

Underlag för dimensionering av köket:

Köket bör dimensioneras för 200 lunchportioner och 125 kvällsportioner. Det innebär 
att kvällsmaten lagas centralt i nytt kök för alla kommunens vård- och 
omsorgsboenden. 

Förutom de särskilda boendenas luncher är behovet 75portioner fördelat enligt 
följande: Demensdagvård 10p, Lunchgäster 10-12, Matlådor ca 25, Kastanjen 14p, 
nytt LSS (i etapp 1) 10-12 portioner. 

SÄBO: Oxelgården 48p, nya SÄBO-boendet 24p, nytt boende i senare etapp 24p, 
Lindens portioner beror på hur många av rummen som upptas av SÄBO, kan vara 
som nu 34p men när både etapp 1 och etapp 2 byggts minskar det. 

Prognos för behov av SÄBO-platser i Lekebergs kommun räknat på 20% av antalet 
personer äldre än 80 år:

År antal personer äldre än 80 år Totalt antal portioner

2020 85 personer i SÄBO 85+75=160

2025 105 personer i SÄBO 105+75=180

2030 124 personer i SÄBO 124+75=199
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Dnr: 12KS201

Granskning LIS-plan Lekeberg

Ärendebeskrivning
Kommunen har beslutat att ett tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende 
LIS ska tas fram. Uppdraget har givits till Sydnärkes byggförvaltning att 
genomföra arbetet med planen.

LIS-planen har varit ute på kompletterande samråd under perioden 10 
december 2014 – 10 mars 2015. Under den tiden har synpunkter funnits på 
några områden, där det ifrågasätts ifall de ska pekas ut som LIS-områden. 

Vissa av de nya områden som tillkommit har tagits från den vidare 
handläggningen, då de av olika anledningar inte har varit möjliga att peka ut 
som LIS-områden. Vissa av områdena har justerats för att bättre bemöta 
kriterierna för LIS samt de naturvärden som finns inom området.

Nu finns ett nytt förslag som ska ut på granskning i enlighet med 3 kap 12 § 
plan- och bygglagen (PBL). Granskningstiden föreslås till 15 juni – 18 
september 2015.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. det tematiska tillägget till översiktsplanen avseende LIS ska ut på 
granskning, i enlighet med 3 kap 12 § plan- och bygglagen (PBL), och 
granskningstiden sätts till 15 juni – 18 september 2015.
2. godkänna att vissa revideringar av text samt layout kan göras fram tills 
utskicket.

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Magnus Stensson
Kommundirektör Handläggare
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Postadress: E-post: sydnarkebygg@askersund.se
Sydnärkes byggförvaltning Tel.nr.: 0583-810 00
696 82  Askersund Bankgiro: 5822-6515

Sydnärkes byggförvaltning
Handläggare
Kenneth Berglund
Samhällsbyggnadsstrateg

Dnr.: 12KS201
Datum: 2015-05-11

Kommunstyrelsen Lekeberg

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Sammanfattning 
Kommunen har beslutat att ett tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende LIS ska tas fram. Uppdraget 
har givits till Sydnärkes byggförvaltning att genomföra arbetet med planen.

LIS-planen har varit ute på kompletterande samråd under perioden 10 december 2014 – 10 mars 2015. 
Under den tiden har synpunkter funnits på några områden, där det ifrågasätts ifall de ska pekas ut som LIS-
områden. 

Vissa av de nya områden som tillkommit har tagits från den vidare handläggningen, då de av olika 
anledningar inte har varit möjliga att peka ut som LIS-omrden. Vissa av områdena har justerats för att 
bättre bemöta kriterierna för LIS samt de naturvärden som finns inom området.

Nu finns ett nytt förslag som ska ut på granskning,  i enlighet med 3 kap 12 § plan- och bygglagen (PBL). 
Granskningsstiden föreslås till 15 juni – 18 september 2015.

Beslutsunderlag 
KS-beslut om att inleda planarbetet, KS § 155, 2012-10-23.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att:

det tematiska tillägget till översiktsplanen avseende LIS ska ut på granskning, i
- enlighet med 3 kap 12 § plan- och bygglagen (PBL), och granskningstiden 

sätts till 15 juni – 18 september 2015.
- godkänna att vissa revideringar av text samt layout kan göras fram tills 

utskicket. 

___________________________ ____________________________
Kenneth Berglund Ove Sahl
Samhällsbyggnadsstrateg Förvaltningschef

Bilagor:
Förslag till tematiskt tillägg 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Samrådsredogörelse
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE – Lekebergs kommun
     

LIS – tematiskt tillägg till översiktsplan
 

Askersund, Laxå och Lekeberg kommuner 
 

Sammanställning av yttranden inkomna under 
samrådstiden 26 feb – 22 apr 2014 
och som berör Lekebergs kommun 

kommentarer till dessa samt 
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eventuell påverkan på förslaget till tematiskt tillägg

LÄSANVISNING

Denna samrådsredogörelse innehåller endast yttranden 
som berör Lekebergs kommun. Dels yttranden som helt 
eller delvis tar upp områden eller förhållanden i 
Lekebergs kommun, dels yttranden som tar upp frågor 
som är gemensamma för samtliga tre kommuner.
Motsvarande samrådsredogörelser finns för de båda 
andra kommunerna, Askersund och Laxå. 

Yttrandena har grupperats så att kommuner, 
organisationer, privatpersoner, etc finns samlade i 
anslutning till varandra. I övrigt gäller en löpande 
numrering av respektive yttrande. Efter respektive 
yttrande finns kommunens kommentar till detta yttrande 
och en notering ifall innehållet medför någon förändring i 
förslaget till tematiskt tillägg till översiktsplanen (ÖP) eller 
inte.
Tematiskt tillägg till ÖP förkortas TÖP i denna handling.

I kolumnen ”Påverkan på TÖP” beskrivs endast om 
yttrandet innebär en förändring i TÖP-förslaget eller 
inte och i så fall vilken typ av förändring det är.

Det kan vara:
- ett nytt LIS-område
- ett LIS-område utgår
- en ny bedömning
- en ny karta

Det kan vara justering eller komplettering av: 
- en bedömning (av LIS-område)
- den beskrivande texten (benämns bara text)
- en karta
- MKB:n

2
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Yttrande 1 – Länsstyrelsen Örebro län
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Kommentar till yttrande nr 1, Länsstyrelsen Örebro län

18

72



LIS-TÖP Askersund-Laxå-Lekeberg – SAMRÅDSREDOGÖRELSE – samråd 26 feb – 22 apr 2014 – LEKEBERGS KOMMUN

19

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
Allmänt 
-upplägg

Allmänt -
vattenverksam-
het, mm

Allmänt -
koppling till ÖP

Allmänt -
buller, mm

Allmänt –
översvämningar, 
erosion, etc

Det är glädjande att Länsstyrelsen anser att 
handlingen är tydlig och lättläst och delar 
synpunkten att LIS-områdena givetvis ska 
presenteras i nummerföljd.

Det tematiska tilläggets gemensamma del 
kompletteras med generella uppgifter om 
vattenverksamhet, vattenskyddsområden, 
fornlämningar, etc

Det tematiska tilläggets (TÖP) koppling till den 
kommuntäckande översiktsplanen (ÖP) 
förtydligas ytterligare.

Avseende de LIS-områden där statliga vägar 
passerar igenom så bör det i vissa fall förtydligas 
att så är fallet, däremot hänvisas till den 
kommuntäckande ÖP:n när det gäller riktvärden 
för buller, mm eftersom dessa gäller samtliga 
relevanta delar av vägnätet och avviker inte för att 
det är ett LIS-område.

Som en del i exploateringsinventeringen har en 
okulär bedömning av områdena gjorts avseende 
översvämningsrisk respektive allmänna mark- och 
geotekniska förhållanden. Denna bedömning 
kommer att kompletteras med de nya 
översvämnings- respektive ras- och skred-
karteringar som nu finns tillgängliga.
Det ska dock understrykas att det inom flera 
områden finns mindre partier där det finns risk för 
översvämningar och/eller ras och skred. Det finns 
i vissa partier åtgärder som kan vidtas för att 
motverka eller eliminera dessa risker medan andra 
partier kan behöva undvikas helt. För att avgöra 
detta krävs geotekniska undersökningar som det 
inte finns möjlighet att genomföra inom ramen för 
den översiktliga planeringen. Kommunen har 
därför valt att inte utesluta delar av utpekade LIS-
områden på i sammanhanget vaga grunder. 
Problematiken bör uppmärksammas för berörda 
LIS-områden men slutligt avgörande ska ske i 
detaljplane- eller bygglovskedet. 
Den gemensamma delen av TÖP-dokumentet 
kompletteras med det övergripande synsättet och 
berörda LIS-områden kompletteras med uppgifter 
om översvämnings- respektive ras- och 
skredbenägenhet. 

Justering numrering.

Komplettering text.

Komplettering text.

Komplettering text.

Komplettering text.

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
Allmänt -
riksintresse-
områden enl
3 kap

Allmänt -
områden med 
andra natur- och 
friluftsvärden

Allmänt -
bidrag till 
landsbygds-
utveckling

Allmänt alla
LIS-områden

LIS-område 1
Leken

Även om utpekande av LIS-områden inom eller i 
anslutning till riksintresseområden för naturvård, 
kulturmiljövård samt friluftsliv bör undvikas så är 
det inget absolut hinder. Föreslagna LIS-områden 
runt sjön Multen har bedömts utifrån att 
riksintresset inte påtagligt skadas av en begränsad 
landsbygdsutveckling och att värdet av denna 
utvecklingsmöjlighet inte får förringas i 
sammanhanget.

Vid inventeringen av natur-, kultur- och 
friluftsvärden har partier inom de flesta LIS-
områden markerats som innehållanden vissa 
värden utifrån dess aspekter. Kommunen har valt 
att inte undanta dessa partier från respektive LIS-
område utan istället låta en slutlig bedömning 
göras i samband med detaljplanering eller 
bygglovhandläggning. Vid dessa tillfällen kan en 
bättre och i sammanhanget mer korrekt 
bedömning göras jämfört med den mer 
övergripande bedömning som gjorts för TÖP-
dokumentet. Synsättet beskrivs tydligare i den 
gemensamma delen av TÖP:en.

I länsstyrelsens yttrande förs ett resonemang kring 
kriterierna för landsbygdsutveckling vilket sedan 
leder till ifrågasättande av vilket bidrag vissa 
områden skulle ge. Här anser kommunen att 
länsstyrelsen gör en anmärkningsvärt begränsande 
bedömning som strider mot själva grundtanken 
med landsbygdsutveckling och LIS-områden. 

Eftersom ett antal LIS-områden utgår efter detta 
samrådsskede och ett antal LIS-områden 
tillkommer kan nedanstående numrering bara 
kopplas till dokumentet för det genomförda 
samrådet. I det nya förslaget till LIS-dokument 
har en helt eller delvis ny numrering skett.

Utifrån Försvarsmaktens yttrande, samt att 
länsstyrelsen även tidigare klargjort att området 
vid Leken inte kommer godkännas som LIS-
område förslås att området utgår ur det tematiska 
tillägget. Eventuell utveckling av Lekenområdet, 
och som inte påtagligt skadar riksintresset för 
totalförsvaret, belyses i den kommunövergripande 
översiktsplanen för Lekeberg.

Komplettering text.

Komplettering text.

Ingen ändring.

Justering text och kartor.

LIS-området utgår.
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Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
LIS-område 2
Lillsjöstrand

LIS-område 4
Torhyttan

LIS-område 5
Öna

LIS-område 6
Långvassen

LIS-område 7
Kvistbro/Gropen

Den västra delen av LIS-området, Abborrberget, 
bedöms kunna utgå utan att området som helhet 
förlorar sitt bidrag till landsbygdsutvecklingen. 
Däremot ska området i anslutning till befintlig 
bostadsbebyggelse även fortsatt ingå.

Torhyttan är sedan lång tid ett väletablerat fritids-
husområde med inslag av åretruntboende. Möjlig-
heten att utveckla området skulle otvivelaktigt 
stärka underlaget för servicen i Mullhyttan medan 
påverkan på riksintresset för Multen bedöms som 
mycket begränsat. LIS-området ska kvarstå men 
en viss justering görs av omfattningen. Eftersom 
det inte är aktuellt att exploatera mellan befintlig 
bebyggelse och stranden i norra delen av området 
utgår denna del, liksom det centrala parti som är 
markerat B. LIS-området förlängs å andra sidan 
ett hundratal meter mot norr.

Området vid Öna var redan efter LIS-
inventeringen på gränsen att tas bort ur förslaget. 
Dels utifrån värden i området, dels utifrån 
exploateringspotentialen. LIS-området föreslås 
därför utgå helt ur TÖP:en.

Den södra delen av LIS-området bedöms ha 
begränsad exploateringspotential ur 
bostadssynpunkt. Brogaland är traditionellt 
primär badplats för boende i tätorten Mullhyttan, 
till skillnad från alternativet Sixtorp tillräckligt 
nära för att bekvämt nås med cykel. Möjligheten 
att med stöd av LIS-område utveckla badplatsen 
bör kvarstå. Även längs Mullån finns idag gott 
om bebyggelse. Området ligger nära Mullhyttan 
och enstaka förtätningar bör inte försvåras genom 
ett strandskydd på 100 meter på båda sidor den 
drygt meterbreda ån. Värdena i ån, främst 
förekomsten av flodpärlmussla, behöver inte alls 
påverkas om byggnation får ske t ex 50 meter från 
ån, vilket kan bevakas i detaljplane- eller 
bygglovskede. LIS-områdets utsträckning 
kvarstår men resonemanget förtydligas.

LIS-områdets syfte är att inte hämma en naturlig 
förtätning av Kvistbro och Gropens samhällen. 
De ytor som föreslås undantas från LIS bör 
detaljstuderas vid detaljplanering och 
bygglovhandläggning utifrån specifika åtgärder. 
Området föreslås kvarstå oförändrat.

Justerad bedömning
LIS-området.
Justering karta.

Justerad bedömning
LIS-området.
Justering karta.

LIS-området utgår.

Kompletterad bedömning
LIS-området.

Kompletterad bedömning
LIS-område.
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Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
LIS-område 8
Mullhyttan

LIS-område 9
Hinderstorp

MKB

Allmänt –
energi

LIS-områdets syfte är att inte hämma en naturlig 
förtätning av Mullhyttans tätort. De ytor som 
föreslås undantas från LIS bör detaljstuderas vid 
detaljplanering och bygglovhandläggning utifrån 
specifika åtgärder. Förekomsten av 
flodpärlmussla i Mullån/Lillån bedöms inte 
påverkas av att begränsad exploatering sker på 
erforderligt avstånd från ån, se även punkt 6. 
Området föreslås kvarstå oförändrat men beskrivs 
tydligare.

Kommunen delar inte länsstyrelsen bedömning att 
området skulle sakna betydelse för 
landsbygdsutvecklingen i västra kommundelen 
och för serviceunderlaget i Mullhyttan.
Området ska kvarstå oförändrat.

MKB:n kompletteras med de nya LIS-områden 
som föresås, text för vissa av de befintliga 
områden justeras samt att text som berör områden 
som tas bort utgår.

Då Energimyndighetens yttrande är fullt ut 
allmänt hållet görs inga kommentarer till detta. 

Kompletterad bedömning
LIS-område.

Ingen ändring.

Justering och komplettering 
av MKB.

Ingen ändring.
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Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
Allmänt -
upplägg ÖP-TÖP

Allmänt -
detaljeringsnivå

Allmänt -
prioritering

På flera ställen i yttrandet efterlyser Trafikverket 
olika typer av redogörelser, t ex avseende 
riksintressen, buller, vibrationer, skyddsavstånd, 
mm.
Kommunen vill därför understryka att LIS-
dokumentet är ett tematiskt tillägg (TÖP) till den 
kommuntäckande översiktsplanen (ÖP). De 
flesta av de önskemål om redovisning som 
efterlyses finns redan i den kommuntäckande 
ÖP:n och kommunen anser inte att det ska göras 
en upprepning i TÖP:en.
Det finns dock några relevanta undantag som 
kommenteras nedan.

Generellt efterlyses också en i översiktsplane-
sammanhang alltför detaljerad redovisning. På 
något ställe omnämns att dessa frågor ska lyftas i 
detaljplaneskedet eller bygglovskedet och det är 
rätt tillfälle. Trots detta återkommer önskemålet 
om mer detaljerad redovisning på många ställen i 
yttrandet. Nuvarande detaljeringsnivå bedöms 
vara väl avvägd.

Kopplat till ovanstående önskemål föreligger 
enligt vår bedömning ett synsätt på planering 
som inte är möjligt att praktisera, eller bara 
undantagsvis är relevant, i landsbygdskommuner 
som Lekeberg. Detta har lagstiftaren 
uppmärksammat genom att införa möjligheten 
att peka ut LIS-områden. Möjligheten att öppna 
upp för exploatering i det fåtal områden där 
byggande över huvudtaget kan vara möjligt att 
finansiera kräver i de flesta fall enskilda initiativ 
och investeringar, av fastighetsägare, 
entreprenörer eller enskilda personer. Dessa 
aktörers intresseområden är spridda båda på 
olika håll i kommunen och inom enskilda LIS-
områden. Att göra prioriteringar mellan områden 
och var för sig helt oberoende aktörer är vare sig 
möjligt eller önskvärt. Det skulle effektivt 
hämma nyttan med LIS-områden och därmed 
motverka syftet med lagstiftningen, att förbättra 
förutsättningarna för landsbygdsutveckling.

Ingen ändring

Ingen ändring.
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Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
Allmänt -
transportpolitiska 
mål

Allmänt – trafik

Allmänt - trafik

Den tolkning av de transportpolitiska målen som 
Trafikverket ger uttryck för anser kommunen är 
alldeles för ensidig och skulle om den drevs fullt 
ut leda till utvecklingsstopp och utarmning av 
stora delar av landsbygden. Därför finns bland 
de utpekade LIS-områdena även ett antal där bil 
även under överskådlig tid är det rimliga 
transportmedlet, endera för hela resan eller fram 
till närmaste plats där kollektivtrafik kan nyttjas 
på ett praktiskt sätt.
Det bör poängteras att omfattningen på de 
exploateringar som kan bli aktuella, som ur ett 
lokalt perspektiv kan vara avgörande för att 
kunna behålla nödvändig service, i det nationella 
perspektivet är helt försumbart. Denna 
ståndpunkt finns tydligt redovisad i den 
kommuntäckande ÖP:n.

Avseende önskemål om redovisning av 
anslutningar till statliga vägar och behov 
eventuella behov av nybyggnad av väg till eller i 
området så finns underlag från exploaterings-
utredningen som inte redovisats i själva TÖP-
dokumentet. Det är dock rimligt att områden där 
nya eller förbättrade anslutningar till statliga 
vägar eller annan väsentlig påverkan på det 
lokala transportnätet redovisas. Det ska dock åter 
poängteras att ett LIS-område inte med 
automatik innebär en exploatering och det så gott 
som undantagslöst finns ett flertal alternativa 
utformningsmöjligheter som leder till olika 
lösningar ur trafiksynpunkt. Specifik påverkan är 
därför en fråga för detaljplaneskedet eller 
bygglovskedet.

Avseende de LIS-områden där statliga vägar 
passerar igenom så bör det i vissa fall förtydligas 
att så är fallet, däremot hänvisas till den 
kommuntäckande ÖP:n när det gäller riktvärden 
för buller, mm eftersom dessa gäller samtliga 
relevanta delar av vägnätet och avviker inte för 
att det är ett LIS-område.

Ingen ändring

Komplettering text.

Komplettering text.
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Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
LIS-område 1
Leken

LIS-område 3, 7 
och 8
Hidingebro,
Kvistbro/Gropen
Mullhyttan

De synpunkter som framförs är relevanta men 
eftersom Länsstyrelsen, med hänvisning till 
Försvarsmaktens yttrande, tydligt klargjort att 
området vid Leken inte kommer godkännas som 
LIS-område förslås att området utgår ur det 
tematiska tillägget. Eventuell utveckling av 
Lekenområdet, och som inte påtagligt skadar 
riksintresset för totalförsvaret, belyses i den 
kommunövergripande översiktsplanen för 
Lekeberg.

Avseende dessa tre LIS-områden så förtydligas 
att de statliga vägarnas påverkan ska beaktas vid 
detaljplanering och bygglovhandläggning. Det 
ska även noteras att alla åtgärder som kan bli 
aktuella inom LIS-området inte nödvändigtvis 
omfattas av riktvärden för buller, etc.

LIS-område utgår

Komplettering text.
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Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
LIS-område 1
Leken

Då Länsstyrelsen, med hänvisning till 
Försvarsmaktens yttrande, tydligt klargjort att 
området vid Leken inte kommer godkännas som 
LIS-område förslås att området utgår ur det 
tematiska tillägget. Eventuell utveckling av 
Lekenområdet, och som inte påtagligt skadar 
riksintresset för totalförsvaret, belyses i den 
kommunövergripande översiktsplanen för 
Lekeberg.

LIS-område utgår.

86



LIS-TÖP Askersund-Laxå-Lekeberg – SAMRÅDSREDOGÖRELSE – samråd 26 feb – 22 apr 2014 – LEKEBERGS KOMMUN

Yttrande 4 – Skogsstyrelsen

33

87



LIS-TÖP Askersund-Laxå-Lekeberg – SAMRÅDSREDOGÖRELSE – samråd 26 feb – 22 apr 2014 – LEKEBERGS KOMMUN

34

Kommentar till yttrande nr 4 – Skogsstyrelsen

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
Allmänt -
biologisk 
mångfald

Då Skogsstyrelsen bedömer att frågan om 
biologisk mångfald har beaktats i LIS-utredingen 
leder yttrandet inte till några ändringar i TÖP-
dokumentet.

Ingen ändring
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Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
Allmänt -
upplägg

Allmänt -
infrastruktur

Då Regionförbundet anser att TÖP-dokumentets 
upplägg är bra leder yttrandet inte till några 
ändringar i den delen.
Eftersom handläggningsprocessen kommit att 
variera i de tre berörda kommunerna kommer 
däremot en justering göras i dokumentets upplägg 
som möjliggör att TÖP:en kan behandlas och 
antas vid olika tidpunkter i respektive kommun.

Den mer generella reflektion Regionförbundet 
gjort avseende LIS-områden i respektive 
kommun, i det här fallet Lekeberg, har inte 
bedömts leda till några förändringar i dokumentet. 
Med anledning av länsstyrelsens bedömningar (se 
yttrande och kommentarer ovan) kommer dock 
förändringar att göras i flera LIS-områden, 
inklusive att två områden utgår helt.
 

Justering upplägg.

Ingen ändring.
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Kommentar till yttrande nr 6 – Länstrafiken - Örebro läns landsting

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
Allmänt – 
kollektivtrafik

Då Länstrafiken ställer sig bakom kommunernas 
resonemang avseende lokalisering av LIS-
områden leder yttrandet inte till några ändringar i 
TÖP-dokumentet.

Ingen ändring.
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Kommentar till yttrande 7 – Örebro Universitet

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
 -  - Ingen ändring.
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Kommentar till yttrande nr 8 – Nerikes Brandkår

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
Allmänt -
brandvatten-
försörjning

Behovet av brandvattenförsörjning gäller 
generellt och finns omnämnt i den 
kommuntäckande översiktsplanen.

Ingen ändring.
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Kommentar till yttrande nr 9 – Hjälmarens vattenvårdsförbund

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
Allmänt 
vattenkvalitet

Kommunen delar inte uppfattningen att 
föroreningsrisken med automatik ökar om 
etablering av bostäder medges. Tvärtom kan 
nyetableringar eller konverteringar av bostäder, 
där krav på godkända avloppslösningar är en 
förutsättning, göra att avloppssituationen 
förbättras i berörda områden med minskad 
påverkan på närliggande vatten som följd. Texten 
i den generella delen av LIS-dokumentet 
förtydligas avseende vatten och avlopp.

Komplettering text.
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Kommentar till yttrande nr 10 – Länsstyrelsen i Värmland

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
 -  - Ingen ändring.

103



LIS-TÖP Askersund-Laxå-Lekeberg – SAMRÅDSREDOGÖRELSE – samråd 26 feb – 22 apr 2014 – LEKEBERGS KOMMUN

Yttrande 11 – Karlskoga kommun

50

104



LIS-TÖP Askersund-Laxå-Lekeberg – SAMRÅDSREDOGÖRELSE – samråd 26 feb – 22 apr 2014 – LEKEBERGS KOMMUN

51

105



LIS-TÖP Askersund-Laxå-Lekeberg – SAMRÅDSREDOGÖRELSE – samråd 26 feb – 22 apr 2014 – LEKEBERGS KOMMUN

52

106



LIS-TÖP Askersund-Laxå-Lekeberg – SAMRÅDSREDOGÖRELSE – samråd 26 feb – 22 apr 2014 – LEKEBERGS KOMMUN

53

Kommentar till yttrande nr 11 – Karlskoga kommun

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
LIS-område 1
Leken

Då Länsstyrelsen, med hänvisning till 
Försvarsmaktens yttrande, tydligt klargjort att 
området vid Leken inte kommer godkännas som 
LIS-område förslås att området utgår ur det 
tematiska tillägget. Eventuell utveckling av 
Lekenområdet, och som inte påtagligt skadar 
riksintresset för totalförsvaret, belyses i den 
kommunövergripande översiktsplanen för 
Lekeberg.

LIS-område utgår.

107



LIS-TÖP Askersund-Laxå-Lekeberg – SAMRÅDSREDOGÖRELSE – samråd 26 feb – 22 apr 2014 – LEKEBERGS KOMMUN

Yttrande 12 – Motala kommun

54

108



LIS-TÖP Askersund-Laxå-Lekeberg – SAMRÅDSREDOGÖRELSE – samråd 26 feb – 22 apr 2014 – LEKEBERGS KOMMUN

55

Kommentar till yttrande nr 12 – Motala kommun

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
 -  - Ingen ändring.
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Kommentar till yttrande nr 13 – Gullspångs kommun

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
 -  - Ingen ändring.
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Kommentar till yttrande nr 14 – Sydnärkes miljönämnd

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
Allmänt Då miljönämnden inte har framfört synpunkter på 

LIS-områden i Lekebergs kommun leder yttrandet 
inte till några ändringar i dokumentet.

Ingen ändring.
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Kommentar till yttrande nr 15 – Sveaskog

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
Allmänt nya 
LIS-områden

Förslag till nytt
LIS-område

Fler och större
LIS-områden

Lekbergs kommun har beslutat att alla nya 
områden som föreslagits i inkomna 
samrådsyttranden ska utredas och bedömas om de 
är lämpliga som LIS-områden.

Området vid Tebo fyller i sig kriterierna för LIS 
avseende närheten till Mullhyttan såväl som till 
Hasselfors i Laxå kommun samt möjlighet till 
kommunikationer. Områdets 
exploateringspotential har dock bedömts vara låg 
där topografin och förhållandena i övrigt, delvis 
låglänt där översvämningsrisk föreligger, gör det 
svårt att erhålla en vattenkontakt som gör området 
intressant eller lämpligt för bostadsbyggnation. 
Några andra intressen bedöms inte vara aktuella i 
området.
Den samlade bedömningen är att inte föreslå 
Tebolandet som ett LIS-område.

Kommunen är som princip positiv till att skapa 
fler utvecklingsmöjligheter kopplat till LIS runt 
om i kommunen. I kontakterna med Länsstyrelsen 
(se även samrådsyttrande ovan), som måste 
godkänna utpekade LIS-områden, framhålls 
tvärtom att stor restriktivitet bör råda, både vad 
gäller antal som storlek på LIS-områden.

Komplettering text och 
kartor.

Inget nytt LIS-område.

Ingen ändring.
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Kommentar till yttrande nr 16 – Föreningen Kilsbergskanten

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
Allmänt nya 
LIS-områden

Förslag till nytt
LIS-område

Lekbergs kommun har beslutat att alla nya 
områden som föreslagits i inkomna 
samrådsyttranden ska utredas och bedömas om de 
är lämpliga som LIS-områden.

Vekhytteån är klassad som ett mindre vattendrag 
men omfattas ändå av strandskydd. Det innebär 
att det idag finns ett 200 meter brett stråk där 
strandskyddsbestämmelserna påtagligt kan 
försvåra komplettering av befintlig bebyggelse 
och förtätning och därför kan utgöra ett hinder för 
möjligheterna att utveckla Vekhyttan.  Värdena i 
ån, främst förekomsten av flodpärlmussla, 
behöver inte alls påverkas om byggnation får ske 
t ex 50 meter från ån, vilket kan bevakas i 
detaljplane- eller bygglovskede. 
Förslaget är därför att ett nytt LIS-området skapas 
utmed båda sidorna på Vekhytteån genom 
Vekhyttans bybildning.

Komplettering text och 
kartor.

Nytt LIS-område.
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Kommentar till yttrande nr 17 – Kommuninvånare Alexander Bjelke

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
Allmänt nya 
LIS-områden

Förslag till nytt
LIS-område

Lekbergs kommun har beslutat att alla nya 
områden som föreslagits i inkomna 
samrådsyttranden ska utredas och bedömas om de 
är lämpliga som LIS-områden.

Området vid Trumön fyller kriterierna för LIS 
avseende närheten till Mullhyttan. 
Bedömningen är att det finns ytor i området som 
är intressanta ur exploateringssynpunkt och att 
dessa kan samordnas med de natur- och 
friluftsvärden som finns runt sjön Multen. 
Förslaget är därför att ett nytt LIS-området skapas 
på delar av Trumön samt att den lilla 
bybildningen vid Gammelhyttan inkluderas i 
området. 

Komplettering text och 
kartor.

Nytt LIS-område.
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Kommentar till yttrande nr 18 – Kommuninvånare Bengt Trensing

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP
LIS-område 3
Hidingebro

Avsikten är att ytor inom LIS-områden som 
innehåller värden av olika slag ska beaktas vid 
planläggning och bygglovhandläggning på 
samma sätt som sker i områden som inte 
omfattas av LIS. Skapandet av LIS-områden, i 
det här fallet specifikt längs Svartån i 
Hidingebro, innebär således inte att exploatering 
och byggande kan ske utan hänsyn.
Huvudsyftet med att skapa ett LIS-område i 
Hidingebro är att strandskyddet inte ska vara ett 
omotiverat hinder för naturlig förtätning av 
samhället.

Ingen ändring.
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Sammanfattning 

Sydnärkes Byggförvaltning har tagit fram ett tematiskt tillägg gemensamt för de tre 

kommunerna Askersund, Laxå och Lekeberg avseende landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen (LIS). Sammanlagt föreslås 45 områden som av kommunerna har 

bedömts vara lämpliga för utveckling av landsbygden och som har bedömts vara av 

begränsad omfattning så att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses. 

Denna rapport är en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tagits fram inför det 

kommande samrådet med länsstyrelsen samt andra myndigheter, sammanslutningar, 

föreningar och enskilda som har intresse av det tematiska tillägget. 

Syftet med MKB:n är att redovisa och utreda de miljökonsekvenser som ett genom-

förande av det tematiska tillägget kan antas medföra, d.v.s. en exploatering i föreslagna 

LIS-områden, jämfört med nollalternativet. Nollalternativet i MKB:n innebär att det 

tematiska tillägget inte genomförs. Det innebär vidare att de föreslagna översiktsplanerna 

för berörda kommuner genomförs fullt ut samt att antagna detaljplaner fortsätter att gälla. 

Påverkan på mark, landskap, kulturmiljö, djur, växter, vattenmiljöer och biologisk mång-

fald beror till stor del på lokalisering och detaljutformning. Därför är det svårt att på denna 

övergripande nivå bedöma hur stora konsekvenserna kan bli. Risk för negativ påverkan 

finns i både nollalternativet samt i det tematiska tillägget, men det bedöms vara relativt 

lätt att undvika konflikter genom detaljstudier i den fortsatta planprocessen. Åtgärder kan 

också genomföras för att minska eller eliminera de negativa konsekvenserna. Det 

tematiska tillägget ger en tydlig styrning att optimera utnyttjandet av de områdena som är 

möjliga för en exploatering. 

Nedan sammanfattas konsekvenserna för väsentliga miljöaspekter. 

Transportsystemet 

Det tematiska tillägget kan medföra ett ökat trafikarbete eftersom boende på landsbygden 

ofta har två bilar i en familj. Samtidigt kan tillägget på lång sikt skapa underlag för utökad 

kollektivtrafik. Sammanfattningsvis bedöms planförslaget med avseende på 

transportsystemet medföra obetydliga konsekvenser. 

Vattenmiljö 

Föreslagna LIS-områden bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vatten, under 

förutsättning att avloppsfrågan kan lösas på ett tillfredsställande sätt. Vid exploatering på 

förorenade områden behöver föroreningsgraden och utbredningen klarläggas i samband 

med att detaljplaner tas fram och metoder bör tillämpas så att föroreningar inte sprids till 

vattenmiljöer. Vidare innebär det tematiska tillägget att ny bebyggelse etableras nära 

sjöar och vattendrag. Med en sådan utbyggnad följer sannolikt behov och önskemål om 

att nyttja sjöarna och vattendragen för båtliv. Att möjliggöra ett utvecklat båtliv är positivt 

för friluftslivet, men bör utformas så att inte vattenkvaliteten försämras.  

Det tematiska tillägget innebär en ökad belastning på sjöar och vattendrag. De negativa 

konsekvenserna som den ökade belastningen medför bedöms till viss del vägas upp av 

att i nollalternativet finns inga utpekade områden för strandnära exploatering. 

Nollalternativet innebär således att en exploatering kan genomföras längs med alla sjöar 
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inom kommunernas gränser och svårigheter kan då uppstå med att samla bebyggelsen i 

grupper. Möjligheterna till att etablera gemensamma avloppslösningar, infrastruktur och 

dyl. minskar. Sammantaget bedöms planförslaget medföra små negativa konsekvenser 

för vattenmiljön. Dock finns det förutsättningar för att konsekvenserna för vattenmiljön 

blir obetydliga om kommunerna i de kommande detaljplanerna reglerar 

dagvattenhantering och avloppslösningar. 

Naturmiljö och rekreation 

Då strandzoner generellt sett har höga biologiska värden kan en exploatering i de 

föreslagna områdena medföra negativ påverkan för den biologiska mångfalden i dessa 

områden. Konsekvenserna av en utbyggnad inom föreslagna områden bedöms inte bli 

stora eftersom ersättningsmiljöer finns i så stor utsträckning. Det finns dock risk att miljöer 

med högre värden för djur- och växtlivet påverkas indirekt genom att närheten till vattnet 

medför ökat tryck på att uppföra anläggningar vid vattnet eller siktröjning i värdefulla 

trädskikt. Samtidigt bedöms den genomförda naturinventeringen (som ligger till grund för 

det tematiska tillägget) ge förutsättningar för att påverkan på viktiga naturområden 

minimeras. Att inte peka ut områden (nollalternativet) medför en otydlig styrning och 

risken för spridning av enstaka bebyggelse och verksamheter är stor. Detta gäller framför 

allt områden som inte är skyddade genom lagstiftning. Sammanfattningsvis kan sägas att 

för de flesta föreslagna LIS-områden kommer naturmiljöer att omvandlas till exploaterade 

miljöer och det tematiska tillägget bedöms därav medföra små negativa konsekvenser 

med avseende på naturmiljö. 

Exploatering i de föreslagna områdena kan medföra både positiva och negativa 

konsekvenser för friluftslivet. Tillgängligheten eller upplevelsevärdet kan öka i ett område 

medan det i andra områden kan leda till det motsatta. Allt beroende på platsspecifika 

förhållanden. Friluftslivvärdena är främst kopplade till sjölivet. Under förutsättning att 

allmänna båthus, bryggor och iläggningsplatser förläggs till gemensamhetsanläggningar 

bedöms det tematiska tillägget medföra små positiva konsekvenser med avseende på 

rekreation. 

Kulturmiljö- och landskapsbild 

Bebyggelse står ofta i konflikt med värnandet av kulturlandskapets miljökvaliteter och 

befintlig landskapsbild. Inom föreslagna LIS-områden kan vissa kulturvärden komma att 

försvagas och landskapsbilden kan komma att påverkas negativt om inte den nya 

bebyggelsen anpassas till dessa värden. Positiva konsekvenser kan dock ses jämfört 

med nollalternativet eftersom kommunerna i det tematiska tillägget beskriver 

kulturvärdena och landskapsbild inom varje LIS-område. Vilket i sin tur ger en bra grund 

för att lämpliga restriktioner kommer att anges i samband med bygglov. Sammantaget 

bedöms det tematiska tillägget medföra obetydliga konsekvenser avseende 

kulturmiljö och landskapsbild. 
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Klimatrelaterade risker 

Vid några av de föreslagna LIS-områdena föreligger risk för översvämning. Dessa 

områden behöver för den skull inte vara olämpliga att bebygga eftersom åtgärder kan 

vidtas för att bygga säkert, t.ex. reglera avstånd till strandlinje vid bygglov, krav på ökad 

bärighet i mark etc. Därav bedöms det tematiska tillägget medföra obetydliga 

konsekvenser avseende klimatrelaterade risker. 

Ekonomiska och sociala aspekter 

Sammantaget bedöms det tematiska tillägget medföra måttliga positiva konsekvenser 

utifrån de ekonomiska och sociala aspekterna. De största positiva konsekvenserna 

bedöms vara att den kommunala och kommersiella servicen kan bibehållas eller till och 

med utvecklas på landsbygden samt att en inflyttning till kommunerna bedöms kunna 

bidra bl.a. till en större social trygghet, ökad ekonomisk balans och ökad social 

gemenskap.  
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1 Bakgrund 

Laxå, Askersund och Lekebergs kommuner har alla tagit fram förslag på nya översikts-

planer. Förslagen är för tillfället på samråd eller under utställning/granskning, d.v.s. de är 

inte antagna. Sydnärkes Byggförvaltning har nu tagit fram ett förslag på tematiskt tillägg 

gemensamt för de tre kommunerna avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

(LIS). 

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en samrådshandling, d.v.s. framtagen inför 

det lagstadgade samrådet med länsstyrelsen samt andra myndigheter, sammanslutning-

ar, föreningar och enskilda som har intresse av planen. Detta för att få in synpunkter på 

planförslag och MKB. Efter samrådet tar kommunen fram ett reviderat planförslag och 

MKB. Planen beräknas gå upp för antagandeprövning våren 2015. 

2 Miljöbedömning 

2.1 Behovsbedömning 

När en ny plan ska upprättas ska den enligt lagstiftning genomgå en behovsbedömning 

där det bedöms om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Ifall 

planen antas medföra betydande miljöpåverkan ska den genomgå en miljöbedömning. 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska då upprättas, där den betydande miljöpåverk-

an som planens genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms. 

Enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB-förordningen) ska genom-

förandet av en översiktsplan och därmed ett tematiskt tillägg nästan undantagslöst antas 

medföra betydande miljöpåverkan p.g.a. sin geografiska utbredning.  

2.2 Samråd 

Samråd avseende MKB:ns avgränsning har genomförts med Länsstyrelsen i Örebro län. 

Länsstyrelsen bedömer, utifrån nu kända förhållanden, att kommunens förslag till 

avgränsning av MKB i stort överensstämmer med vad en MKB ska innehålla enligt 6 kap. 

12 § miljöbalken (MB). Länsstyrelsen vill dock poängtera att en MKB även ska innefatta 

en beskrivning av relevanta befintliga miljöproblem som har samband med ett sådant 

naturområde som avses i 7 kap. MB eller ett annat område av särskild betydelse för 

miljön samt en beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller 

motverka betydande negativ miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen anser att kommunens förslag på geografisk och saklig avgränsning utgör 

en bra grund för framtagandet av MKB:n. Dock saknas ett förslag på tidsmässig 

avgränsning. Länsstyrelsen anser att den tidsmässiga avgränsningen främst bör omfatta 

tilläggets tidsperspektiv, men att den samtidigt kan variera beroende på olika 

miljöaspekter. 

Det är bra att kommunen har definierat den geografiska avgränsningen primärt till 

Askersund, Laxå och Lekebergs kommuner, men samtidigt uppmärksammat att den 
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geografiska avgränsningen kan variera beroende på olika miljöaspekter såsom 

vattenmiljö. Vidare är det bra att kommunen har definierat den sakliga avgränsningen. Då 

förslaget till saklig avgränsning är relativt omfångsrikt är det dock viktigt att fokus ligger på 

den betydande miljöpåverkan som tilläggets genomförande kan antas medföra. Övriga 

aspekter, som inte är betydande miljöpåverkan, ska redovisas och konsekvensbeskrivas i 

tillägget. Länsstyrelen anser att den sakliga avgränsningen även ska omfatta förorenade 

områden, fornlämningar, miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB samt riksintressen enligt 3 

och 4 kap. MB. 

2.3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Syftet med MKB:n är att redovisa och utreda de miljökonsekvenser som ett genomför-

ande av det tematiska tillägget kan antas medföra, d.v.s. en exploatering i föreslagna LIS-

områden, jämfört med nollalternativet. I sin helhet ska miljöbedömningen bidra med 

underlag om viktiga miljöaspekter, så att dessa kan integreras i planen. I ett större 

perspektiv kan miljöbedömningen bidra till att ekologiska hållbarhetsaspekter lyfts i 

planen. 

3 Avgränsning 

3.1 Geografisk avgränsning 

Geografiskt omfattar MKB:n primärt Laxå, Askersund och Lekebergs kommuner och 

konsekvenserna för väsentliga miljöaspekter beskrivs på en övergripande strategisk nivå. 

För en del aspekter, t.ex. vattenmiljö, är det geografiska påverkansområdet större. För 

andra miljöaspekter, såsom t.ex. landskapsbild, är det mer relevant att beskriva 

konsekvenserna specifikt för respektive utpekat LIS-område och dess närområde. 

3.2 Saklig avgränsning 

Enligt miljöbalken ska MKB:n innehålla en beskrivning av den betydande miljöpåverkan 

som kan antas uppkomma. Följande miljöaspekter har bedömts utifrån nedanstående 

motiveringar vara av vikt att beakta inom ramen för MKB-arbetet: 

 Transportsystemet – bullernivåer och utsläpp till luft kan påverkas. 

 Vattenmiljö – strandnära exploatering kan påverka vattenmiljön bl. a genom 

hantering av dagvatten. 

 Naturmiljö och rekreation - djur, växter och biologisk mångfald påverkas generellt 

av exploatering. Bebyggelse i strandnära områden kan förändra allmänhetens 

tillgång till vatten. 

 Kulturmiljö och landskapsbild - bebyggelse står ofta i konflikt med värnandet av 

kulturlandskapets miljökvaliteter och befintlig landskapsbild. 

 Klimatrelaterade risker - strandnära bebyggelse är ju generellt särskilt utsatt för 

ras och skred i samband med förhöjda vattenflöden och översvämningar. 
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 Ekonomiska och sociala aspekter – landsbygdsutveckling kan påverka 

underlaget för att kunna upprätthålla kommersiell service. Tillgängligheten till 

naturen kan förändras och därmed livskvalitén. 

När det arbetas fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, ska miljökonsekvens-

beskrivningen vara översiktlig, se till helheten och inte gå in på detaljer för varje 

delområde som behandlas i det tematiska tillägget. Miljökonsekvenserna specifikt för 

varje enskilt föreslaget LIS-område i det tematiska tillägget till översiktsplanen beskrivs 

inte i denna miljökonsekvensbeskrivning. 

3.3 Tidsmässig avgränsning 

Det tematiska tillägget kommer efter antagande att gälla fram till det att den anses 

inaktuell och ersätts med en ny eller upphävs. Aktualitetsprövning ska ske varje 

mandatperiod (vart 4:e år). Enligt planhandlingen sträcker sig det tematiska tillägget fram 

till 2035. Detta utgör även MKB:ns tidsmässiga avgränsning. Vissa åtgärders miljöeffekter 

och miljöutmaningar kan sträcka sig längre än till planeringsperiodens slut. I den mån det 

är möjligt, rimligt och relevant behandlar miljökonsekvensbeskrivningen även dessa 

effekter.  
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4 Alternativ 

4.1 Nollalternativ 

Nollalternativet i denna miljöbedömning innebär att det tematiska tillägget inte genomförs. 

Nollalternativet innebär vidare att de föreslagna översiktsplanerna för berörda kommuner 

genomförs fullt ut samt att antagna detaljplaner fortsätter att gälla. Nollalternativet innebär 

att den strandnära exploateringen sker fragmenterat och utan anslutning till kommunens 

VA-nät.  

4.2 Konsekvenser vid nollalternativ 

Transportssystemet  

Nollalternativet bedöms inte medföra några förändringar avseende transporter jämfört 

med nuläget. 

Vattenmiljö 

Nollalternativet innebär att den strandnära exploateringen sker fragmenterat och utan 

anslutning till kommunens VA-nät. En sådan utveckling skulle kunna medföra ökad 

belastning på recipienter i form av näringsämnen från privata avlopp. Nollalternativet 

bedöms därmed ha små negativa konsekvenser med avseende på vattenmiljö. 

Naturmiljö och rekreation 

En spridd utbyggnad som nollalternativet innebär bedöms medföra större konsekvenser 

för naturmiljön än om man har en styrning till särskilt utpekade områden med mindre 

känslig natur. Totalt sett medför dock nollalternativet sannolikt att färre strandnära 

områden exploateras, vilket är positivt för växter och djur. Nollaternativet varken ökar eller 

minskar tillgängligheten till sjöar och vattendrag. Sammanfattningsvis bedöms 

nollaternativet medföra obetydliga konsekvenser för naturmiljön och rekreation. 

Kulturmiljö och landskapsbild 

Nollaternativet bedöms medföra små negativa konsekvenser, då exploatering av 

strandnära områden kan ske längs alla sjöar inom kommunernas gränser. Kommunerna 

har dock möjlighet att påverka bebyggelseutvecklingen i strandnära lägen genom 

prövningar i samband med strandskyddsdispenser och bygglovsprövning. Trots detta är 

risken större att kulturmiljöintressena och landskapsbild inte hanteras på rätt sätt när 

bedömningen sker i varje enskilt fall. Vidare innebär nollalternativet att utbyggnad utförs 

fragmenterat vilket medför större inverkan på landskapsbilden än samlad bebyggelse. 

Sammanfattningsvis bedöms nollalternativet medföra små negativa konsekvenser med 

avseende på kulturmiljö och landskapsbild. 

Klimatrelaterade risker 

Nollalternativet bedöms inte medföra några förändringar avseende klimatrelaterade risker 

jämfört med nuläget. 

Ekonomiska och sociala aspekter 

Sjönära tomter är alltid attraktiva. I nollalternativet får man svårigheter att erbjuda 

attraktiva boendeformer, vilket i sin tur kan medföra att utflyttningen från kommunerna 
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ökar, eller att man som ”nybyggare” väljer en annan kommun att bosätta sig i. 

Utflyttningen ökar risken för nedskärningar i både serviceutbud och kollektivtrafik. 

Nollalternativet bedöms därav medföra små negativa konsekvenser. 

4.3 Planförslag 

Askersund, Laxå och Lekbergs kommuner har många sjöar och stränder, men långt ifrån 

alla lämpar sig för landsbygdsutveckling i strandnära läge. För att utreda vilka områden 

som är mest lämpade har ett antal kriterier satts upp. Dessa har använts vid prioritering 

av områdena.  

Förutom kriterierna i 7 kap 18 § MB om LIS-områden har en exploateringsinventering 

samt en inventering av natur-, kultur och friluftsvärden använts som utgångspunkt för 

framtagande av lämpliga LIS-områden i kommunerna. T.ex. har områden med mycket 

höga natur- eller friluftsvärden tagits bort. 

I exploateringsinventeringen har följande parametrar bedömts: platsens attraktivitet i 

förhållande till vattnet, förutsättningar för att nå området med bil eller med kollektivtrafik, 

förutsättningarna för att bygga väg i området, förutsättningarna för att lösa vatten och 

avlopp till och inom området, markens beskaffenhet och topografi avseende att ingen risk 

för ras och skred föreligger men även om området är lättbyggt eller inte. Bedömning av 

översvämningsrisk, avstånd till service och då främst dagligvarubutik, förskola och skola 

men även lokala arbetsplatser och verksamheter finns också med i inventeringen.  

Utifrån genomförda inventeringar har lämpliga områden för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen tagits fram. Följande områden föreslås i planhandlingen: 
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Askersunds kommun 

 

Figur 1. Föreslagna LIS-områden i Askersunds kommun. Källa: Sydnärkes Byggförvaltning. 
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Laxå kommun 

 

Figur 2: Föreslagna LIS-områden i Laxås kommun. Källa: Sydnärkes Byggförvaltning. 
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Lekebergs kommun 

 
Figur 3: Föreslagna LIS-områden i Laxå kommun. Källa: Sydnärkes Byggförvaltning. 
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5 Metod och bedömningsgrunder 

Konsekvenserna av det tematiska tillägget och nollalternativet bedöms och redovisas i 

text. Till grund för bedömningen av miljökonsekvenser används relevanta miljömål, 

riktvärden, miljökvalitetsnormer etc. Bedömningsstegen delas in i små, måttliga, stora 

eller mycket stora konsekvenser, vilka kan vara positiva eller negativa. 

Mycket stora konsekvenser 

Konsekvenser för riksintressen eller andra intressen som gäller på EU-nivå (till exempel 

Natura 2000-områden eller överskridande av miljökvalitetsnormer). 

Stora konsekvenser 

Konsekvenser för riksintressen eller värden av regional betydelse. 

Måttliga konsekvenser 

Konsekvenser av kommunal betydelse.  

Små konsekvenser 

Konsekvenser av mindre eller lokal betydelse. 

Skalans olika grader används i ett första steg som ett riktmärke. Därefter vägs omfattning 

av påverkan och effekter in, vilket leder till en slutlig bedömning av konsekvenser. Att 

exempelvis ett riksintresse påverkas ger i det första steget indikationen att man bör 

hamna högt på skalan (mycket stora eller stora konsekvenser). Men omfattningen av den 

påverkan som ett planförslag leder till kan betyda att den slutliga bedömningen av 

konsekvenser skiljer sig från riktmärket. Att ett riksintresse berörs betyder inte per 

automatik att planförslaget medför stora eller mycket stora konsekvenser. Påverkan kan 

vara av mycket begränsad omfattning eller endast beröra en mindre del av 

intresseområdet. 

5.1 Källor 

Underlaget för beskrivning av förutsättningarna inom de olika miljöaspekterna som 

konsekvensbedöms i kap 6 har i första hand hämtats från förslag till planhandlingar 

(Askersund m.fl, 2014) samt den genomföra natur- och friluftsinventeingen (Sydnärkes 

Miljöförvaltning, 2014) som ligger grund för planförslaget. 
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6 Konsekvenser av planförslaget 

6.1 Transportsystemet 

6.1.1 Bedömningsgrunder 

Regeringens nationella miljökvalitetsmål 

Begränsad klimatpåverkan  

”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farlig.” 

Frisk luft 

”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 

skadas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.” 

Bara naturlig försurning 

”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för 

vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosions-

hastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål 

och hällristningar.” 

6.1.2 Förutsättningar 

LIS-område Lekhyttan – Lekhytteån ligger intill E18 och områdena Backgården – 

Borasjön och Korsbacken – Borasjön ligger intill E20. E18 och E20 utgör riksintresse för 

kommunikationer.  

LIS-området Mariedamm – Skiren ligger nära järnvägen som omfattas av riksintresse för 

järnväg.  

Enligt planförslaget kommer ovanstående områden inte att exploateras så att det står i 

strid med riksintressena. 

Följande LIS-områden ligger relativt nära större vägar (mindre än 500 meter): 

Rönneshytta - Klampenhov- Multen- vid riksväg 50 

Rönneshytta - Sjöbacken- Multen- vid riksväg 50 

Zinkgruvan - Trysjön/Viksjön- vid länsväg 592 

Åmmeberg – Åmmelången- vid länsväg 586 

Stora Forsa - Vättern- vid riksväg 50 

Olshammar - Vättern- vid riksväg 49 

Stenboda - Klasnäs- Östra Laxsjön 

Hasselfors- Teen Svartån- vid länsväg 511 

Röfors- Mellansjöviken Västra Laxsjön- vid länsväg 205. 

Rävelns Camping- Östra Laxsjön- vid väg 205 

Korsbacken- Borasjön- vid E20 

Backgården- Borasjön- vid E20 
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Undenebotten - Svartviksudden Unden- vid länsväg 575 

Sannerud - Camping – Tiveden Unden- vid länsväg 575 

Sannerud – Unden- vid länsväg 575 

Sannerud - Kättefallet Unden- vid väg 575 

 

Lekhyttan – Lekhytteån vid E18 

Hidingebro – Svartån- vid länsväg 204  

Kvistbro/Gropen - Svartån vid länsväg 204  

Mullhyttan - Lillån/Mullån vid länsväg 204  

Hemsjöstrand - Stora och Lilla Hemsjön – vid länsväg 204  

 

6.1.3 Konsekvenser av planförslaget  

Planförslaget kan medföra ett ökat trafikarbete eftersom boende på landsbygden ofta har 

två bilar i en familj. Samtidigt kan planförslaget på lång sikt skapa underlag för utökad 

kollektivtrafik. Vid de LIS-områden som ligger närmare än 500 meter till större vägar eller 

järnväg bör särskild hänsyn tas till trafikbuller vid detaljplanering. Sammanfattningsvis 

bedöms planförslaget med avseende på transportsystemet medföra obetydliga 

konsekvenser. 

 

Foto 1: Bro över Svartån inom det föreslagna LIS-området Hidingebro – Svartån. Källa Sydnärkes 
Byggförvaltning. 

6.1.4 Åtgärdsförslag 

 Fördjupad analys i samråd med länstrafiken om hur kollektivtrafiken kan 

utvecklas i samband med ny bebyggelse. 

 I samband med detaljplaneringen av bebyggelse bör hänsyn tas till avstånd från 

transportled eller behovet av att sätta in andra åtgärder för att undvika störningar 

från trafikbuller. 
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6.2 Vattenmiljö 

6.2.1 Bedömningsgrunder 

Riksintressen  

Nedanstående riksintressen berörs av det tematiska tillägget (Sydnärkes Miljöförvaltning, 

2014). 

 Hela Kyrksjön (LIS-område Lerbäck) - riksintresse för naturvård.  

 Löcknasjön (LIS-område Rönneshytta) - riksintresse för naturvård.  

 Övriga delar av Vättern; Duvfjärden, Kärrafjärden, Storvättern (LIS-områdena 

Åmmeberg-Ulvön, Åmmeberg-Kärrudden, Hammar, Bastedalen, Olshammar och 

Stora Forsa) - riksintresse rörligt friluftliv och turism.  

 Delar av Duvfjärden (LIS-områdena Bastedalen och Olshammar) - riksintresse 

för naturvård och för friluftsliv.  

 Delar av Storvättern (LIS-område Stora Forsa) - riksintresse för naturvård.  

 Unden (LIS-områdena Ullsand och Sannerud, Undenebotten–Svartviksudden, 

Sannerud-Camping Tiveden, Sannerud-Kättefallet) - riksintressena för friluftsliv, 

naturvård samt rörligt friluftsliv och turism.  

 Hela sjön Multen i Lekebergs kommun (LIS-områdena Torhyttan, Långvassen 

och Trumön-Gammelhyttan) - riksintresse för naturvård. 

 Delar av sjön Multen i Askersunds kommun (LIS-områdena Rönneshytta-

Klampenhov och Rönneshytta-Sjöbacka) - riksintresse för naturvård. 

 Delar av Lekhytteån (LIS-område Lekhyttan) - riksintressena för naturvård och 

kulturmiljövård. 

Miljökvalitetsnormer  

Nedanstående information om miljökvalitetsnormer har inhämtats från databasen VISS 

(Vatteninformationssystem Sverige) en sammanställning av statusklassificeringar och 

miljökvalitetsnormer redovisas även i Bilaga 1. För de flesta vattenförekomster som 

berörs av planförslaget finns miljökvalitetsnormer framtagna. Stora Hemsjön och Lilla 

Hemsjön i Lekebergs kommun samt Kyrksjön, Löcknasjön, Skiren, Trysjön/Viksjön och 

Multen i Askersunds kommun har dock ej statusklassificerats eller givits några 

miljökvalitetsnormer. Generellt gäller att de senaste bedömningarna, som i vissa fall 

frångår statusklassificeringen från 2009, är angivna som arbetsmaterial i VISS och 

därmed ej fastställda. 

 Tisaren - God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus 2015 

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska 

ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Samma bedömning föreligger idag. Sjön 

är påverkad av övergödning. Sedimenten i sjön vid impregneringsanläggningarna utanför 

141



  

   

 
 

13 (36) 
 
 RAPPORT-ARBETSMATERIAL 

 

 

MKB - LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN 

 
 

 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
1

4
  

MY p:\1533\1554009_mkb_lis-områden\000\10 arbetsmtrl_dok\141107-mkb_efter markerade ändringar efter samråd.docx 

 

Åsbro är kraftigt förorenade av bland annat koppar, arsenik och krom. Sjön är dessutom 

påverkad av vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer, samt av 

reglering. 

 Vättern (Kärrafjärden) - God ekologisk status 2021 och God kemisk 

ytvattenstatus 2015 

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska 

ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Samma bedömning föreligger idag. Sjön 

är påverkad av övergödning. Det förekommer vandringshinder i anslutning till 

vattenförekomsten. Sedimenten i sjön är förorenade av metaller (främst zink och bly). 

 Vättern (Duvfjärden) - God ekologisk status 2015 och God kemisk ytvattenstatus 

2015 

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska 

ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Samma bedömning föreligger idag. Det 

förekommer vandringshinder i anslutning till vattenförekomsten. 

 Vättern (Storvättern) - God ekologisk status 2015 och God kemisk ytvattenstatus 

2015 

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska 

ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Samma bedömning föreligger idag.  

(För de fem ovanstående vattenförekomsterna har angivits betydande påverkan från 

förorenade områden) 

 Teen - God ekologisk status 2015 och God kemisk ytvattenstatus 2015 

År 2009 har sjöns ekologiska- och kemiska ytvattenstatus (exklusive kvicksilver) bedömts 

som god. Den hittills utförda kartläggningen har inte kunnat påvisa att statusen i 

vattenförekomsten är försämrad till följd av påverkan från miljögifter. 

 Toften - God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus 2015 

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska 

ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Idag bedöms sjöns ekologiska status 

dock som god. Det förekommer vandringshinder i anslutning till vattenförekomsten. Sjön 

regleras aktivt för vattenkraftändamål. Uppgifter om dygnsreglering finns, vilket kan verka 

stressande för akvatisk flora och fauna.  

 Skagern - God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus 2015 

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska 

ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Samma bedömning föreligger idag. 

Fiskar och andra djur kan inte vandra naturligt i vattensystemet, eftersom vattendragen till 

sjön och utloppet har definitiva vandringshinder som människan har byggt.  

 Västra Laxsjön - God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus 2015 
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År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska 

ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Idag bedöms sjöns ekologiska status 

dock som god. Det förekommer vandringshinder i anslutning till vattenförekomsten. I 

avrinningsområdet ligger Västra Laxsjöns sågverk som givit upphov till föroreningar i 

mark/sediment. Det finns uppgifter att sjön är negativt påverkad av reglering till förmån för 

vattenkraftsutvinning.  

 Östra Laxsjön - God ekologisk status 2015 och God kemisk ytvattenstatus 2015 

År 2009 har sjöns ekologiska- samt ytvattenstatus bedömts som god. Det förekommer 

vandringshinder i anslutning till vattenförekomsten. 

 Unden - God ekologisk status 2015 och God kemisk ytvattenstatus 2015 

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som god och den kemiska ytvattenstatusen 

(exklusive kvicksilver) som god. Idag bedöms sjöns ekologiska status dock som måttlig. 

Sjön är utsatt för påverkan från försurning, men kalkning gör att pH och fisk kan hållas på 

en för sjön naturlig nivå. Det förekommer vandringshinder i anslutning till 

vattenförekomsten. 

 Multen (Lekebergs kommun) – God ekologisk status 2015 och God kemisk 

ytvattenstatus 2015 

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som god och den kemiska ytvattenstatusen 

(exklusive kvicksilver) som god. Samma bedömning föreligger idag. Det förekommer 

vandringshinder i anslutning till vattenförekomsten. Sjön är måttligt reglerad. 

 Lillån vid Vekhyttan - God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus 

2015 

År 2009 har vattendragets ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska 

ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Idag bedöms vattendragets ekologiska 

status dock som god. Vandringshinder finns i anslutning till vattenförekomsten. 

 Svartån från Garphytteåns utlopp till Logsjön-Lillåns utlopp - God ekologisk status 

2021 och God kemisk ytvattenstatus 2015 

År 2009 har vattendragets ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska 

ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Samma bedömning föreligger idag. 

Reglering och vandringshinder bedöms påverka fisksamhället negativt. 

 Svartån mellan Lillåns utlopp och Lekhytteån/Garphytteåns utlopp - God 

ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus 2015 

År 2009 har vattendragets ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska 

ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Idag bedöms vattendragets ekologiska 

status dock som otillfredsställande. Indikationer finns att vattendragets fisksamhälle är 

påverkat av reglering och vandringshinder. Vattnet är generellt mycket grumligt och tidvis 

starkt grumligt med mycket höga slamhalter av suspenderade ämnen. 

 Åmmelången – God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus 2015 
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År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som otillfredsställande och den kemiska 

ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) bedöms inte uppnå god status, och denna 

bedömning kvarstår. Miljöproblem som ligger till grund för denna bedömning är 

övergödning, miljögifter samt förändrade habitat genom fysisk påverkan. Uppmätta halter 

av bly och kadmium ligger över gränsvärdena, och sjön är starkt påverkad av utläckande 

kobolt, koppar, zink och arsenik från Venafältets gruvområde samt zink från 

Johannesborgs gruvområde.  

 Borasjön - God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus 2015 

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som otillfredsställande och den kemiska 

ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) bedöms som god. Sjön är försurningspåverkad 

och har höjts två gånger till följda av att den används som vattenreserv för ett kraftverk i 

Laxå. Sjöhöjningen har medfört att sjöbotten präglas av stubbar, träd och material från 

marker som dränkts. Vattnet är mycket brunfärgat. 

 Laxån från V Laxsjön med utlopp i Svartån vid Ågrena - God ekologisk status 

2021 och God kemisk ytvattenstatus 2015 

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska ytvatten-

statusen (exklusive kvicksilver) bedöms som god. Samma bedömning föreligger idag. 

Vattendraget är påverkat av närmiljön och har måttliga övergödningsproblem. Vidare 

förekommer artificiella vandringshinder i vattenförekomsten vilka bedöms påverkan 

fisksamhällen negativt. 

 Lekhytteån mellan Leken och Garphytteån - God ekologisk status 2021 och God 

kemisk ytvattenstatus 2015 

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska ytvatten-

statusen (exklusive kvicksilver) bedöms som god, och denna bedömning kvarstår. 

Indikationer finns att vattendragets fisksamhälle är påverkat av reglering och 

vandringshinder. 

Strandskydd 

I 7 kap. MB finns bestämmelser om strandskydd. Skyddet avser att trygga allmänhetens 

tillgång till vattenområden och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och 

växtliv. Strandskydd gäller 100 meter från strandkanten både i vatten och på land. 

Strandskydd gäller för alla sjöar och vattendrag. Skyddet kan utvidgas till 300 meter. 

Regeringens nationella miljökvalitetsmål 

Ingen övergödning 

”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 

människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 

användning av mark och vatten.” 

Levande sjöar och vattendrag 

”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska 

bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 
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landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som 

förutsättningar för friluftsliv värnas.” 

Grundvatten av god kvalité 

”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god 

livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.” 

Myllrande våtmarker 

”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas 

och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.” 

6.2.2 Förutsättningar 

Följande ytvatten används idag för dricksvattenförsörjning enligt VISS:  

 Skagern  

 Unden  

 Tisaren  

 Vättern  

 Svartån 

För Tisaren finns ett vattenskyddsområde vilket de tre aktuella LIS-områdena utanför 

Åsbro delvis berörs av. Längs strandlinjen löper vattenskyddsområdets sekundära 

områdesgräns 30 meter från strandkant. Vidare berörs sydöstra delen av LIS-området 

Mullhyttan av vattenskyddsområdet för grundvattnet i Mullhyttan (nedlagd vattentäkt). 

LIS-området Mariedamm-Skiren i Askersunds kommun ligger delvis inom Mariedamms 

vattenskyddsområde (grundvatten). Inom LIS-området Räveln ligger stranden som vetter 

mot öst (Östersjön) inom Norruddens vattenskyddsområde.  

För Vättern finns ett vattenskyddsområde som LIS-områdena Bastedalen, Olshammar 

och Stora Forsa delvis berörs av. Vattenskyddsområdet sträcker sig 50 m upp på land. 

Vattenförsörjningsplaner har tagits fram för Askersund, Laxå och Lekebergs kommuner 

(Sweco, 2010). I vattenförsörjningsplanerna pekas prioriterade dricksvattenförekomster 

ut, d.v.s. vattenförekomster (yt- och grundvatten) som kan vara av intresse för den 

allmänna dricksvattenförsörjningen. Nedan redovisas vilka dessa är samt motiv till varför 

de har bedömts vara prioriterade:  

 Grundvattenförekomsten Karlslundsåsen-Åsbromagasinet. LIS-området Norra 

Åsbro vid Tisaren ligger delvis inom buffertzonen för grundvattenförekomsten. 

Delar av den idag nyttjas som vattentäkt (Åsbro vattentäkt) och avses att göra så 

även i framtiden. Grundvattenförekomsten är även en betydande regional resurs 

och kan komma att användas som vattentäkt för andra samhällen.  

 Grundvattenförekomsten Hallsbergsåsen-Godegårdsområdet. LIS-området 

Mariedamm-Skiren berörs av grundvattenförekomsten. Förekomsten nyttjas idag 

som vattentäkt för Mariedamm. 
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 Grundvattenförekomsten Olshammaråsen, Stenboda-Rockebroområdet. LIS-

områdena Stenboda-Klasnäs och Revelns Camping vid Östra Laxsjön berörs av 

förekomsten. Nyttjas idag som vattentäkt för Laxå (Norrudden). 

 Finnerödjaåsen, Ullsandsmoområdet, har bedömts vara en potentiell 

reservvattentäkt för Finnerödja. LIS- området Ullsand- Unden berörs av området. 

 Östra Laxsjön, LIS-områdena Stenboda- Klasnäs och Revelns Campning. Östra 

Laxsjön utgör reservvattentäkt för Laxå, Röfors, Hasselfors och Mullhyttan. 

 Grundvattenförekomsten Närkeslätten, LIS-områdena Kvistbro/Gropen och 

Hidingebro. Består av en större sandstensformation. Rymmer ett flertal enskilda 

vattentäkter. 

 Sjön Skagern, LIS-områdena Herrgårdsfallet, Sjövik och Otterbäcksand. Skagern 

har mycket bra vattenkvalitet och utgör idag vattentäkt för enskild 

vattenförsörjning i närheten av sjön. I framtiden kan Skagern bli aktuell som 

reservvattentäkt för Finnerödja samhälle.  

 Sjön Unden, LIS-områdena Ullsand, Undenebotten, Sannerud-Camping Tiveden, 

Sannerud, och Sannerud- Kättlefallet. Unden utgör råvattentäkt för Sannerud och 

bedöms att vara en viktig och väl fungerande dricksvattentäkt även för framtida 

bruk.  

 Vättern, LIS-områdena Ulvön, Kärraudden, Hammar, Bastedalen, Olshammar, 

Stora Forsa. Sjön fungerar idag som vattentäkt för ett flertal kommuner. Vättern 

bedöms av Askersunds kommun vara en viktig och väl fungerande 

dricksvattentäkt även för framtida bruk. 

 Svartån. Svartån utgör råvattentäkt för Fjugesta. Svartån utgör även råvattentäkt 

för Örebro (och indirekt Lanna). När Fjugesta erhåller dricksvatten från Örebro 

kommer Svartån fortfarande vara råvattentäkt för Fjugestas 

dricksvattenförsörjning. Avrinningsområdet till Svartån är omfattande, det är 

endast LIS-områdena Kvistbro/Gropen och Hidingebro som ligger i direkt 

anslutning till Svartån.  

I den aktuella delen av Vättern finns Natura2000-områdena Norra Vättern (fågeldirektivet 

och art- och habitatdirektivet) samt Vättern (norra) (art- och habitatdirektivet).  

Kommunerna har idag inga dagvattenstrategier- eller policys.  

6.2.3 Konsekvenser av planförslaget  

Enligt planförslaget finns det angivet i 23 av totalt 45 LIS-områden att ett befintligt 

kommunalt vatten- och avloppssystem som vid behov kan byggas ut. För flertalet av 

dessa områden anges dock ofta en reservation vilket exempelvis kan vara ytligt liggande 

berg eller svårkorsad järnväg. För 22 av resterande områden anges att befintliga avlopps-

anläggningar består av enskilda lösningar och att så även kommer att vara fallet vid 

nybyggnad, dock förordas en gemensam avloppslösning i de flesta fall. För några av 

dessa områden anges dock att delar av kommande byggnationer kommer att kunna 
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kopplas på det befintliga kommunala VA-nätet. Ett ökande antal enskilda avlopps-

anläggningar kan innebära en negativ påverkan på vattenmiljön. Dock har inga av de 

sjöar där enskilda avloppslösningar planeras bedömts vara övergödda. Föreslagna LIS-

områden bedöms därför inte påverka miljökvalitetsnormerna för vatten, under förut-

sättning att bl a avloppsfrågan kan lösas på ett tillfredsställande sätt. 

Nybyggnationen kan påverka dagvattnets kvalitet negativt och därmed även berörda 

grund- och ytvatten. Påverkan beror framför allt på ett ökat trafikarbete och tillkommande 

belastning från avlopp. Så långt det är möjligt bör enskilda avloppslösningar undvikas. 

Vid förtätning kan andelen hårdgjorda ytor öka vilket kan medföra att större volymer 

vatten leds till recipienten snabbare än tidigare. Det kan finnas behov att avsätta mark för 

fördröjning av dagvatten. 

För ett flertal av de föreslagna LIS-områdena förekommer en markering i VISS om att det 

finns ett identifierat förorenat område. När sådana områden ska exploateras är det av stor 

vikt att föroreningssituationen klarläggs i samband med att detaljplan tas fram. Åtgärder 

för att förhindra att föroreningar sprids till närliggande vattenmiljöer kan behöva vidtas vid 

exploateringen.  

 

Foto 2: Båthamn inom det föreslagna LIS-området Bastedalen-Vättern. Källa Sydnärkes Byggförvaltning. 
 

Ett flertal av de föreslagna LIS-områdena är belägna inom bedömda påverkansområden 

för prioriterade vattentäkter och/eller vattenskyddsområden. Det är av största vikt att 

exploatering genomförs på ett sådant sätt att vattenkvaliteten inte påverkas negativt och 

att förutsättningarna för ett gott vattenskydd kan upprätthållas. Viktiga frågor att ta 

ställning till och utreda är möjlig anslutning till kommunalt VA, möjlighet för gemensam-

hetsanläggningar i stället för enskilda avlopp, dagvattenhantering och hantering av 

förorenade områden.  

Vid exploatering följer sannolikt behov och önskemål om att nyttja angränsande vatten-

miljöer för båtliv. Att möjliggöra ett utvecklat båtliv är positivt för friluftslivet, men bör 

utformas så att inte en försämring av vattenkvaliteten sker. Att anlägga båtbryggor och 
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övrigt arbete i vatten definieras enligt miljöbalken som vattenverksamhet och kan i visst 

utförande påverka vattenmiljöer. Vid behov av att anlägga bryggor för fritidsbåtar är det 

lämpligt om kommunen verkar för att dessa i hög grad samlas till gemensamhets-

anläggningar i syfte begränsa ytan där vattenmiljöer påverkas. Att samla bryggor innebär 

även att stränder inte behöver tas i anspråk i samma utsträckning. 

Det tematiska tillägget innebär en ökad belastning på sjöar och vattendrag. De negativa 

konsekvenserna som den ökade belastningen medför bedöms till viss del vägas upp av 

att exploateringen kan utföras samlat. Vilket innebär att möjligheterna till att etablera 

gemensamma avloppslösningar, infrastruktur och dylikt ökar. Sammantaget bedöms 

planförslaget medföra små negativa konsekvenser för vattenmiljön. Dock finns det 

förutsättningar för att konsekvenserna för vattenmiljön blir obetydliga om kommunerna i 

de kommande detaljplanerna reglerar dagvattenhantering och avloppslösningar. Vidare 

bör föroreningssituationen klarläggas i samband med att detaljplan tas fram. 

6.2.4 Åtgärdsförslag 

 Verka för att bryggor för fritidsbåtar förläggs till gemensamhetsanläggningar. 

 I flertalet fall anges i plandokumentet att befintligt VA relativt enkelt kan byggas ut 

vid behov. Dock anges ofta en reservation vilket exempelvis kan vara ytligt 

liggande berg, svårkorsad järnväg eller att förstärkning av anläggningen behövs. 

Möjligheten att kunna bygga ut befintliga system samt om kapaciteten vid 

anläggningarna är tillräcklig bör utredas närmre inom varje LIS-område. 

 Där anslutning till kommunalt VA inte är möjlig bör kommunerna förorda 

gemensamhetsanläggningar istället för enskilda lösningar. 

 Vid förtätning är det viktigt att i ett tidigt skede utreda vilka platser som är 

strategiskt viktiga att spara och utveckla utifrån omhändertagande av dagvatten 

och att säkerställa att dagvattensystemen inte är underdimensionerade.  

 För de områden där föroreningar har identifierats är det av stor vikt att 

föroreningssituationen klarläggs i samband med att detaljplan tas fram. Åtgärder 

för att förhindra att föroreningar sprids till närliggande vattenmiljöer kan behöva 

vidtas vid exploateringen.  
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6.3 Naturmiljö och rekreation 

6.3.1 Bedömningsgrunder 

Natura 2000-område och riksintresse för naturvård 

Natura 2000 är ett nätverk inom EU där värdefulla naturområden som är av särskilt 

intresse ur naturvårdssynpunkt pekas ut. I 3 kap.3 § MB pekas mark- och vattenområden 

ut som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt och som så långt som möjligt ska 

skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.  

Strandskydd 

I 7 kap. MB finns bestämmelser om strandskydd. Skyddet avser att trygga allmänhetens 

tillgång till vattenområden och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och 

växtliv. Strandskydd gäller 100 meter från strandkanten både i vatten och på land. 

Strandskydd gäller för alla sjöar och vattendrag. Skyddet kan utvidgas till 300 meter. 

Regeringens nationella miljökvalitetsmål 

Levande skogar 

”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som 

den biologiska mångfalden bevaras. Kulturmiljövärden och sociala värden värnas.” 

Ett rikt växt- och djurliv 

”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande 

och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner 

och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 

tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 

med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.” 

Myllrande våtmarker 

”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas 

och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.” 

Ett rikt odlingslandskap 

”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks.” 

6.3.2  Förutsättningar 

Vättern utgör Natura 2000-område, inget LIS-område ligger direkt inom själva Natura 

2000-områdena men sex av de föreslagna LIS-områdena ligger i anslutning till Vättern. 
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Följande 16 av de 45 föreslagna LIS-områdena ligger helt eller delvis inom riksintresse 

för naturvården: 

Åsbro – Estabo – Tisaren 

Lerbäck – Kyrksjön 

Rönneshytta – Löcknasjön 

Rönneshytta - Klampenhov – Multen (Askersunds kommun)  

Rönneshytta - Sjöbacka – Multen (Askersunds kommun) 

Bastedalen – Vättern 

Olshammar – Vättern 

Stora Forsa – Vättern 

Torhyttan – Multen 

Lågvassen – Multen 

Trumön - Gammelhyttan - Multen 

Ullsand – Unden 

Sannerud – Unden 

Undenebotten-Svartviksudden – Unden 

Sannerud-Camping Tiveden – Unden 

Sannerud-Kättefallet – Unden 

 

Lekhyttan – LekhytteånTio av de 33 föreslagna LIS-områdena ligger inom riksintresse för 

friluftsliv. Där Vättern och Unden är riksintresse för rörligt friluftsliv och turism. 

Friluftslivvärdena är främst kopplade till sjölivet. 

I Tabell 1 nedan redovisas fördelningen av markanvändningen inom de föreslagna LIS-

områdena.  

Tabell 1: Fördelning av markanvändning inom de föreslagna LIS-områdena. 

Markanvändning Area (km2) 

Öppen mark 3,62 

Odlad mark 0,93 

Skogsmark (barr) 4,13 

Skogsmark (löv) 0,40 

Vatten 0,08 

Sankmark (total) 0,26 

6.3.3 Konsekvenser av planförslaget  

Som kan utläsas ur Tabell 1, utgörs den största andelen mark inom LIS-områdena av 

skogsmark. Delar av dessa områden kommer vid ett genomförande av det tematiska 

tillägget bli bebyggd tomtmark och därav bedöms förslaget ha en negativ inverkan på 

miljömålet Levande skogar.  

Sjön Multen är klassad som riksintresse för naturvård bl a på grund av att den är en 

näringsfattig klarvatten sjö med lövträd runt i stort sett hela sjön. Även fiskfaunan och 
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förekomsten av relikta kräftdjur, den rika floran i områdena med urkalksten samt det 

gamla odlingslandskapet i omgivningarna är anledningar varför Multen är klassad som 

riskintresse (Länsstyrelsen, 2011a). I planförslaget anges att för de tre föreslagna LIS-

områdena kring Multen är det enskilda avloppslösningar som är aktuellt. En exploatering i 

dessa tre områden bedöms kunna medföra negativa konsekvenser för riksintresset 

Multen om inte avloppsfrågan löses på ett tillfredställande sätt. Samma bedömning görs 

för LIS-området Ullsand vid Unden som klassas som riksintresse bl a för sitt klara vatten. 

I övrigt bedöms planförslaget medföra obetydliga konsekvenser för berörda riksintressen 

för naturvården. 

I Tabell 1 kan utläsas att några LIS-områden består av odlad, öppen mark eller 

sankmark. Delar av dessa områden kommer vid ett genomförande av det tematiska 

tillägget bli bebyggd tomtmark. Miljömålet Rikt odlingslandskap och Myllrande våtmarker 

uttrycker att odlad mark respektive våtmarker ska bevaras. Den totala arealen våtmark 

inom de förslagna LIS-områdena är dock inte så stor att det bedöms inverka på 

miljömålet. Andelen odlad mark och öppen mark är dock större. Samtidigt bedöms 

planförslaget innebära att byar ”lever upp” och att öppen ängsmark hålls efter.   

 

Foto 3: Lövrik och lummig skog vid det föreslagna LIS-området Ullsand - Unden. Källa: Natur- och 
friluftsinventeringen, Sydnärkes Miljöförvaltning. 
 

Då strandzoner generellt sett har höga biologiska värden kan en exploatering i de 

föreslagna områdena medföra negativ påverkan för den biologiska mångfalden i dessa 
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områden. Konsekvenserna av en utbyggnad inom föreslagna områden bedöms inte bli 

stora eftersom ersättningsmiljöer finns i så stor utsträckning. Det finns dock risk att miljöer 

med högre värden för djur- och växtlivet påverkas indirekt genom att närheten till vattnet 

medför ökat tryck på att uppföra anläggningar vid vattnet eller siktröjning i värdefulla 

trädskikt.  

Samtidigt bedöms den genomförda natur- och friluftsinventeringen (som ligger till grund 

för det tematiska tillägget) ge förutsättningar för att påverkan på viktiga naturområden 

minimeras. Att inte peka ut områden (nollalternativet) medför en otydlig styrning och 

risken för spridning av enstaka bebyggelse och verksamheter är stor. Detta gäller framför 

allt områden som inte är skyddade genom lagstiftning.  

Det är även viktigt att det vid detaljplanering och bygglov tas hänsyn till de natur- och 

friluftsvärden som beskrivs i den genomförda inventeringen. Sammanfattningsvis kan 

sägas att för de flesta föreslagna LIS-områden kommer naturmiljöer att omvandlas till 

exploaterade miljöer och det tematiska tillägget bedöms därav medföra små negativa 

konsekvenser med avseende på naturmiljö. 

Exploatering i de föreslagna områdena kan medföra både positiva och negativa 

konsekvenser för friluftslivet. Tillgängligheten eller upplevelsevärdet kan öka i ett område 

medan det i andra områden kan leda till det motsatta. Allt beroende på platsspecifika 

förhållanden. Friluftslivvärdena är främst kopplade till sjölivet. Under förutsättning att 

allmänna båthus, bryggor och iläggningsplatser förläggs till gemensamhetsanläggningar 

bedöms det tematiska tillägget medföra små positiva konsekvenser med avseende på 

rekreation. 

6.3.4 Åtgärdsförslag 

 Även om ett strandområde kan anses vara ianspråktaget ska strandskyddets 

intressen tillgodotas, tillexempel behövs ytor för allemansrättslig passage vid 

sjöarnas stränder. 

 Risken för privatisering av allemansrättslig tillgänglig mark utanför tomtgräns 

behöver beaktas i samband med detaljplanering och bygglovsgivning. 

Bestämmelser om markering av tomtgräns kan vara ett sätt att minska risken. 

 Vid bygglov och detaljplanering bör hänsyn tas till de natur-, kultur och 

friluftsvärden som beskrivs i den genomförda natur- och friluftsinventeringen och 

som tagits fram som underlag för det tematiska tillägget. 
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6.4 Kulturmiljö och landskapsbild 

6.4.1 Bedömningsgrunder 

Fornlämningar 

Kulturminneslagen (KML) omfattar bestämmelser kring fasta fornminnen, 

byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. Fasta fornlämningar har allmänt skydd och 

omfattas av ett skyddsavstånd. Det är förbjudet att ändra, skada, täcka eller ta bort en 

fornlämning.  

Riksintresse 

 Delar av nordvästra kusten av Borasjön (LIS-områdena Korsbacken och 

Backgården) – riksintresse för kulturmiljövård 

 Delar av Åmmeberg (LIS-område Åmmeberg - Åmmelången) - riksintresse för 

kulturmiljövård 

 Delar av Lekhyttan (LIS-område Lekhytteån - Lekhyttan) - riksintresse för 

kulturmiljövård 

 Delar av samhället Lerbäck (LIS-område Lerbäck – Kyrksjön) - riksintresse för 

kulturmiljövård 

 
Regeringens nationella miljökvalitetsmål  
 
Ett rikt odlingslandskap 

"Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks." 

En god bebyggd miljö 

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 

medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara 

och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 

miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 

resurser främjas." 

6.4.2 Förutsättningar 

Med kulturmiljö avses miljöer som tydligt avspeglar vår historia och som berättar om 

mänsklig verksamhet inom området I förfluten tid. Helhetsmiljöer och historiska samband 

är lika viktiga som enskilda lämningar. Ort- och platsnamn har kulturvärden och det 

immateriella kulturarvet såsom berättelser och traditioner har stor betydelse för 

kulturmiljöns karaktär. 
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Foto 4: Stenmur vid det föreslagna LIS-området Sannerud. Källa: Natur- och friluftsinventeringen, Sydnärkes 
Miljöförvaltning. 

 

I planförslaget beskrivs de kulturvärden som finns inom respektive LIS-områden även 

landskapsbilden för respektive beskriv kort. 

Fem av de föreslagna LIS-områdena ligger delvis inom riksintresse för kulturmiljövård. 

Riksintressena utgörs av: 

 Åmmeberg - Industrimiljö, gruv- och bruksort från 1800-talets mitt, delvis med 

belgisk-influerad arkitektur.  

 Ramundenboda - Klostermiljö och anhalt vid den medeltida Eriksgatan med 

lämningar efter senmedeltida kloster och f.d. kyrkplats samt tidigare plats för 

gästgiveri.   

 Lekhyttan – Bymiljö med bebyggelse från 1700- och 1800-talen. Inom området 

finns välbevarad bebyggelse, småskaligt odlingslandskap och lämningar efter 

avhyttan som togs ur bruk år 1776. 

 Lerbäck – Sockencentrum som utgörs av ett f.d. administrativt centrum med 

tidigare kommunhus, skolhus, gästgiveri samt en kyrkobyggnad från 1700-talet. 

6.4.3 Konsekvenser av planförslaget 

Bebyggelse står ofta i konflikt med värnandet av kulturlandskapets miljökvaliteter och 

befintlig landskapsbild. Inom föreslagna LIS-områden kan vissa kulturvärden komma att 

försvagas och landskapsbilden kan komma att påverkas negativt om inte den nya 

bebyggelsen anpassas till dessa värden. Positiva konsekvenser kan dock ses jämfört 
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med nollalternativet eftersom kommunerna i det tematiska tillägget beskriver 

kulturvärdena och landskapsbild inom varje LIS-område. Vilket i sin tur ger en bra grund 

för att lämpliga restriktioner kommer att anges i samband med bygglov. Sammantaget 

bedöms det tematiska tillägget medföra obetydliga konsekvenser avseende 

kulturmiljö och landskapsbild. 

6.4.4 Åtgärdsförslag 

 I samband med detaljplanering och bygglov bör särskild hänsyn tas till 

landskapsbild. 

 Vid bygglov och detaljplanering bör hänsyn tas till de kulturvärden som beskrivs i 

den genomförda natur- och friluftsinventeringen och som tagits fram som 

underlag för det tematiska tillägget. 

6.5 Klimatrelaterade risker 

6.5.1 Bedömningsgrunder 

Översvämningsrisker i fysisk planering - Rekommendationer för markanvändning vid 

nybebyggelse (Länsstyrelserna, 2006). 

Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna (Länsstyrelserna, 

2012). 

Regeringens nationella miljökvalitetsmål  

 

God bebyggd miljö 

 ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 

medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara 

och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 

miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 

resurser främjas.” 

6.5.2 Förutsättningar 

I planförslaget anges att det finns risk för ras och skred vid de föreslagna LIS-områdena 

som ligger efter Lillån/Mullån och Svartån. För samtliga av dessa områden anges att 

risken är framförallt närmast åarna. Cirka 30-70 meter från åarna bör det generellt inte 

finns någon risk för ras och skred. I planförslaget nämns också för LIS-område 

Åmmeberg – Ulvön – Vättern att marken generellt bedöms ha god stabilitet och trots att 

den delvis är kuperad finns ingen risk för ras eller skred men en närmare utredning bör 

göras eftersom berget, där det inte ligger i dagen, kan vara ytligt. 

I Tabell 2 nedan redovisas de LIS-områden som innehar kommentarer i planförslaget 

gällande översvämningsrisk.  
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Tabell 2: De LIS-områden som innehar kommentarer i planförslaget gällande översvämningsrisk. 

LIS-område Kommentar i planförslag avseende översvämningsrisk 

Åsbro – Tisarbaden - 

Tisaren 

Lägsta golvnivå som är lämplig för att undvika framtida 

översvämningar bör utredas. 

Åsbro-Norra Åsbro -

Tisaren 

Lägsta golvnivå som är lämplig för att undvika framtida 

översvämningar bör utredas. 

Åsbro -Estabo -Tisaren Längst i väster krävs markfyllnad för att minska översvämningsrisken. 

Lerbäck -Kyrksjön Längst i väster torde en viss uppfyllnad behövas om den ska bebyggas. 

Rönneshytta –

Löcknasjön 

Lägsta golvnivå som är lämplig för att undvika framtida 

översvämningar bör utredas. 

Åmmeberg-Ulvön - 

Vättern 

Marken är delvis låglänt och risk för översvämningar kan inte uteslutas 

Om dessa ytor endast används för golfbanor och inte bebyggelse kan 

detta accepteras. 

Bastedalen -Vättern  Vissa ytor inne i viken bör höjas något men övrigt finns ingen risk för 

översvämning. 

Stora Forsa -Vättern Längst inne i Forsaviken finns låglänta och sanka partier där det kan 

finnas risk för översvämning. 

Olshammar -Vättern Undantaget området intill småbåtshamnen bedöms det inte finnas risk 

för översvämningar. 

Stenboda-Klasnäs – 

Östra Laxsjön 

Undantaget allra närmast stranden bedöms ingen översvämningsrisk 

föreligga. 

Hasselfors - 

Svartån/Teen 

Översvämningsrisken bedöms generellt vara låg men enstaka punkter 

alldeles intill vattnet kan vara utsatta och bör studeras närmare. 

Hasselfors-Sundet - 

Toften 

Undantaget allra närmast stranden bedöms ingen översvämningsrisk 

föreligga. 

Röfors-Kärr - Västra 

Laxsjön 

Lägsta golvnivå som är lämplig för att undvika framtida 

översvämningar bör utredas. 

Röfors - Laxån Översvämningsrisken bedöms generellt vara låg men enskilda punkter 

längs ån kan vara utsatta och bör studeras närmare. 

Korsbacken - Borasjön Undantaget längst in i viken finns ingen risk för översvämning. 

Backgården - Borasjön Översvämningsrisken bedöms generellt vara låg, men risk för 

översvämning i några partier bör studeras närmare i samband med 

exploatering. 
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LIS-område Kommentar i planförslag avseende översvämningsrisk 

Sjövik - Skagern Undantaget längst ut på udden, så bedöms risken för översvämning 

som mycket liten. 

Hinderstorp-Stora 

Hemsjön 

20-25 meter från stranden bedöms höjden över vattennivån vara 

tillräcklig för att undvika översvämning. 

Långvassen –Multen Den södra delen av området är låglänt, till stor del sankt och 

översvämningsriskerna här är påtagliga. Inga översvämningsrisker 

förekommer i norra delen av området. 

Mullhyttan- 

Lillån/Mullån 

Undantaget direkt intill stranden ligger marken med god marginal över 

den nivå där risk för översvämning föreligger. 

Kistbro/Gropen -

Svartån 

Undantaget direkt intill stranden ligger marken med god marginal över 

den nivå där risk för översvämning föreligger. 

Hidingebro -Svartån Undantaget direkt intill stranden ligger marken med god marginal över 

den nivå där risk för översvämning föreligger. 

Otterbäcksand -

Skagern 

Undantaget området allra närmast stranden i de centrala delarna där 

campingplatsen är belägen finns ingen risk för översvämning. 

Ullsand – Unden Mellan stranden och den lilla väg som går ner till området finns risk för 

översvämning. 

Sannerud-Camping 

Tiveden – Unden 

Undantaget allra närmast stranden bedöms ingen översvämningsrisk 

föreligga. 

 

6.5.3 Konsekvenser av planförslaget  

I Tabell 2 redovisas de LIS-områden som innehar kommentarer i planförslaget gällande 

översvämningsrisk. Vid intensiva regn och höga flöden riskerar översvämningar och 

överbelastning av VA-nätet att föroreningar och näringsämnen sprids till sjöar, vatten-

drag. Områdena i Tabell 2 behöver för den skull inte vara olämpliga att bebygga eftersom 

åtgärder kan vidtas för att bygga säkert, t.ex. reglera avstånd till strandlinje vid bygglov, 

krav på ökad bärighet i mark etc. Därav bedöms det tematiska tillägget medföra 

obetydliga konsekvenser avseende klimatrelaterade risker. 

6.5.4 Åtgärdsförslag 

 Vid bygglov och detaljplanering bör hänsyn tas till de bedömningar som finns i 

det tematiska tillägget avseende ras och skred samt översvämningsrisker. 
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6.6 Ekonomiska och sociala aspekter 

6.6.1 Bedömningsgrunder 

Regeringens nationella miljökvalitetsmål  
 
God bebyggd miljö 

 ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 

medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara 

och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljö-

anpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 

resurser främjas.” 

Riksintressen  

Nedanstående riksintressen berörs av det tematiska tillägget (Sydnärkes Miljöförvaltning, 

2014). 

 Hela Zinkgruvan (LIS-område Trysjön/Viksjön) omfattas av riksintresse för 

värdefulla ämnen och mineral. 

 Delar av Herrgårdsfallet (LIS-område – Skagern) omfattas av riksintrese för 

energiproduktion, vindbruk. 

6.6.2 Förutsättningar 

Att planera långsiktigt hållbart innebär utöver de ekologiska aspekterna, att planera 

socialt och ekonomiskt hållbart. Genom att ta t.ex. ta hänsyn till, och arbeta med de 

sociala aspekterna i den fysiska planeringen kan en god livsmiljö främjas. En god livsmiljö 

bygger dels på en god fysisk miljö, men även på andra sociala aspekter, så som trygghet, 

hälsa, social gemenskap och delaktighet. God samhällsekonomi är också en naturlig del 

av en hållbar samhällsutveckling. Utgångspunkterna är t.ex. hög sysselsättningsgrad, 

regional balans, rättvis och jämn fördelning av levnadstandarderna och ekonomisk 

tillväxt.  

Genom att arbeta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som behandlar landsbygds-

utveckling i strandnära lägen, finns möjligheter för kommuner som idag har en stagnerad 

befolkningstillväxt eller till och med en negativ befolkningstillväxt att skapa boenden i de 

attraktiva strandnära lägen och på det sättet attrahera nya kommuninvånare. Förutom en 

inflyttning till kommunen kan LIS-områden innebära att en omflyttning sker inom 

kommunen.  

För Askersund, Laxå och Lekebergs kommuner, som även har en stor andel besökande 

turister, öppnar även LIS-områdena upp för en ökad möjlighet till turism. 

Målet med planförslaget är att skapa förutsättningar för attraktiva strandnära områden för 

bostäder, både permanent- och fritidsboenden, och inom ett fåtal områden för 

turismverksamhet.  
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6.6.3 Konsekvenser av planförslaget  

Planförslaget bedöms kunna medföra ett ökat underlag för den kommersiella- och 

kommunala servicen i de mindre orter som LIS-områdena ligger i anslutning till. En ökad 

befolkning, både permanent- och fritidsboende medför även en ökad social gemenskap 

och trygghet.  

Ett fåtal LIS-områden ligger på ett så stort avstånd från närmaste service och 

kollektivtrafik, alternativt ligger inom ett idag mycket glest bebyggt område, att man kan 

ställa sig frågande till om området kan komma att långsiktigt bidra till positiva 

sysselsättningseffekter eller ökat serviceunderlag. En utveckling av permanentboenden 

inom dessa områden kan istället på sikt ge negativa ekomiska konsekvenser för 

kommunen som måste förse området med skolskjuts, hemsjukvård osv. Dessa områden 

bedöms även kunna bli helt beroende av bilen som transportmedel och medför långa 

transportsträckor för barn och ungdomar. I dessa lägen är det därför av stor vikt att göra 

insatser för att anpassa vägar, gång- och cykelvägar så att detta kan nyttjas av alla, även 

de oskyddade trafikanterna, så att det inte uppstår en säkerhetsrisk och ett stort 

bilberoende.   

 

Foto 5: Nya hus inom det förslagna LIS-området  Sjövik- Skagern. Källa Natur- och friluftsinventeringen, 
Sydnärkes Miljöförvaltning. 
 

En utbyggnad i LIS-områdena kommer bidra till en ökad tillgänglighet för de boende till 

naturen, vilket kommer att inverka positivt på folkhälsan. Det är dock av stor vikt att värna 

den allemansrättliga tillgängligheten och villkoren för djur- och växtliv till strandlinjen inom 

respektive LIS-område. Genom den naturinventering som tagits fram, finns goda 

möjligheter till detta.  
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För de två LIS-områdena som ligger inom riksintresset för värdefulla ämnen och 

mineraler samt riksintresset för vindbruksproduktion, skulle en framtida utbyggnad kunna 

medföra konflikter mellan de boende och riksintressena. En eventuell framtida 

exploatering av mark för vindbruk och gruvdrift kan medföra negativ påverkan på 

närboende genom t.ex. buller, förändrad landskapsbild samt förändrade fastighetsvärden. 

Sammantaget bedöms det tematiska tillägget att medföra måttliga positiva 

konsekvenser utifrån de ekonomiska och sociala aspekterna. De största positiva 

konsekvenserna bedöms vara att den kommunala och kommersiella servicen kan 

bibehållas eller till och med utvecklas på landsbygden samt att en befolkningsinflyttning 

till kommunerna bedöms kunna bidra bl.a. till en större social trygghet, ökad ekonomisk 

balans och ökad social gemenskap. Vidare bedöms det tematiska tillägget kunna ge ett 

ökat antal arbetstillfällen inom turismnäringen.  

6.6.4 Åtgärdsförslag 

 Säkra trygga transportvägar för de oskyddade trafikanterna inom de områden 

som föreslås inom mycket glest befolkade områden alternativt långt från service. 

 

 Säkerställa den allemansrättliga tillgängligheten och villkoren för djur- och växtliv 

till strandlinjen inom respektive LIS-område.  
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7 Samlad bedömning 

I kapitlet följer en samlad bedömning av miljökonsekvenser samt en bedömning av 

planförslaget i förhållande till relevanta nationella miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen 

Skyddande ozonskikt, Storslagen fjällmiljö, Säker strålmiljö, Giftfri miljö och Hav i balans 

samt levande kust och skärgård har i det här sammanhanget inte ansetts som relevanta, 

varför de inte finns med i den samlade bedömningen. Sammanställningen redovisas i två 

tabeller. 

Påverkan på mark, landskap, djur, växter och biologisk mångfald beror till stor del på 

detaljlokalisering och detaljutformning. Därför är det svårt att på denna övergripande nivå 

bedöma hur stora konsekvenserna kan bli. Risk för negativa konsekvenser finns för alla 

områden men det bedöms vara relativt lätt att undvika konflikter genom detaljstudier. 

Åtgärder kan också genomföras som minskar eller eliminerar de negativa 

konsekvenserna. 

Miljöaspekter Kommentarer Bedömning 

planförslag 

Transportsystemet  Planförslaget kan medföra ett ökat trafikarbete eftersom 

boende på landsbygden ofta har två bilar i en familj. 

Samtidigt kan planförslaget på lång sikt skapa underlag för 

utökad kollektivtrafik. Sammanfattningsvis bedöms 

planförslaget med avseende på transportsystemet medföra 

obetydliga konsekvenser. 

Obetydliga 

konsekvenser 

Vattenmiljö  Föreslagna LIS-områden bedöms inte påverka 

miljökvalitetsnormerna för vatten, under förutsättning att 

avloppsfrågan kan lösas på ett tillfredsställande sätt. Det 

tematiska tillägget innebär en ökad belastning på sjöar och 

vattendrag. De negativa konsekvenserna som den ökade 

belastningen medför bedöms till viss del vägas upp av att i 

nollalternativet finns inga utpekade områden för 

strandnära exploatering. 

Små negativa 

konsekvenser 
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Miljöaspekter Kommentarer Bedömning 

planförslag 

Naturmiljö och 

rekreation 

Då strandzoner generellt sett har höga biologiska värden 

kan en exploatering i de föreslagna områdena medföra 

negativ påverkan för den biologiska mångfalden i dessa 

områden. Konsekvenserna av en utbyggnad inom 

föreslagna områden bedöms inte bli stora eftersom 

ersättningsmiljöer finns i så stor utsträckning. Samtidigt 

bedöms den genomförda naturinventeringen (som ligger till 

grund för det tematiska tillägget) ge förutsättningar för att 

påverkan på viktiga naturområden minimeras. 

 

Friluftslivvärdena är främst kopplade till sjölivet. Under 

förutsättning att allmänna båthus, bryggor och 

iläggningsplatser förläggs till gemensamhetsanläggningar 

bedöms det tematiska tillägget medföra små positiva 

konsekvenser med avseende på rekreation. 

Små negativa 

konsekvenser 

avseende 

naturmiljö 

 

 

 

 

 

Små positiva 

konsekvenser 

avseende 

rekreation 

Landskapsbild och 

kulturmiljö 

Bebyggelse står ofta i konflikt med värnandet av 

kulturlandskapets miljökvaliteter och befintlig 

landskapsbild. Inom föreslagna LIS-områden kan vissa 

kulturvärden komma att försvagas och landskapsbilden kan 

komma att påverkas negativt om inte den nya bebyggelsen 

anpassas till dessa värden. Positiva konsekvenser kan dock 

ses jämfört med nollalternativet eftersom kommunerna i 

det tematiska tillägget beskriver kulturvärdena och 

landskapsbild inom varje LIS-område. Vilket i sin tur ger en 

bra grund för att lämpliga restriktioner kommer att anges i 

samband med bygglov.  

Obetydliga 

konsekvenser 

Klimatrelaterade 

risker 

Vid några av de föreslagna LIS-områdena föreligger risk för 

översvämning. Dessa områden behöver för den skull inte 

vara olämpliga att bebygga eftersom åtgärder kan vidtas för 

att bygga säkert, t.ex. reglera avstånd till strandlinje vid 

bygglov, krav på ökad bärighet i mark etc. 

Obetydliga 

konsekvenser 

Ekonomiska och 

sociala aspekter 

De största positiva konsekvenserna bedöms vara att den 

kommunala och kommersiella servicen kan bibehållas eller 

till och med utvecklas på landsbygden samt att en 

inflyttning till kommunerna bedöms kunna bidra bl.a. till en 

större social trygghet, ökad ekonomisk balans och ökad 

social gemenskap.  

Måttliga 

positiva 

konsekvenser 
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7.1 Hur har miljömålen beaktats i planen? 

Samtliga relevanta miljömål har utvärderats med hjälp av de antagna regionala 

preciseringarna av målen. Bedömningen sammanfattas i tabellen nedan. 

 

Miljömål  Avsnitt i 
MKB  

Bedömning 

Begränsad 
klimatpåverkan 

 Transport- 
systemet 

Konsekvenserna av ett ökat trafikarbete 
och en eventuell utökad kollektivtrafik 
bedöms inte vara så stora att de skulle 
ha någon inverkan på miljömålet. 

Frisk luft  Transport- 
systemet 

Se kommentar ovan, begränsad 
klimatpåverkan. 

Bara naturlig 
försurning 

 Transport- 
systemet 

Se kommentar ovan, begränsad 
klimatpåverkan. 

Ingen 
övergödning 

 Vattenmiljö En del av LIS-områdena är förlagda vid 
sjöar med övergödningsproblematik. För 
samtliga av dessa anges i det tematiska 
tillägget att befintlig kommunalt vatten 
och avlopp ska kunna byggas ut vid 
behov. Därav bedöms förslaget inte ha 
någon inverkan på miljömålet. 

Levande sjöar 
och vattendrag 

 Vattenmiljö Utan det tematiska tillägget är det risk 
att den strandnära exploateringen sker 
fragmenterat och utan anslutning till 
kommunens VA-nät. Genom tillägget 
minskas riskerna för att negativ 
miljöpåverkan ska uppstå. Det går dock 
inte att bortse från att det tematiska 
tillägget kommer innebära en ökad 
belastning på sjöar och vattendrag 

Grundvatten av 
god kvalitet 

 Vattenmiljö 
 

Under förutsättning att tillkommande 
enskilda avlopp inrättas utifrån dagens 
gällande miljökrav, bedöms det 
tematiska tillägget inte medföra några 
negativ konsekvenser för grundvattnet. 
Likaså bedöms den ökade belastningen 
p.g.a. ökad trafik inte ha någon inverkan 
på möjligheten att uppfylla miljömålet. 
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Miljömål  Avsnitt i MKB  Bedömning 

Myllrande 
våtmarker 

 Naturmiljö och 
rekreation 

Några LIS-områden består delvis av 
våtmarksområden. Dessa områden 
kommer vid ett genomförande av det 
tematiska tillägget bli bebyggd 
tomtmark och därav ha en negativ 
inverkan på miljömålet. Dock pekas 
några våtmarker ut i det tematiska 
tillägget som skyddsvärda vilket är 
positivt och ger förutsättningar för att 
påverkan på viktiga våtmarksområden 
minimeras. Vid framtagandet av förslag 
på LIS-områden har även särskild hänsyn 
tagits till viktiga våtmarksområden. 

Levande skogar  Naturmiljö och 
rekreation 

Några LIS-områden består av skogsmark. 
Dessa områden kommer vid ett 
genomförande av det tematiska tillägget 
bli bebyggd tomtmark och därav 
bedöms förslaget ha en negativ inverkan 
på miljömålet. Dock pekas vissa 
naturtyper ut i tillägget som särskilt 
skyddsvärda, vilket är positivt. 

Ett rikt 
odlingsland-
skap 

 Landskapsbild 
och kulturmiljö 

Några LIS-områden består av 
jordbruksmark. Dessa områden kommer 
vid ett genomförande av det tematiska 
tillägget bli bebyggd tomtmark. 
Samtidigt bedöms förslaget innebära att 
byar ”lever upp” och att öppen 
ängsmark hålls efter. Sammantaget 
bedöms förslaget inte ha någon 
inverkan på miljömålet. 

God bebyggd 
miljö 

 Landskapsbild 
och kulturmiljö 
 
Klimat-relaterade 
risker 
 
Ekonomiska och 
sociala aspekter 

Det tematiska tillägget bedöms ha en 
positiv inverkan på miljömålet eftersom 
servicen kan bibehållas eller till och med 
utvecklas samt att en 
befolkningsinflyttning till kommunerna 
bedöms kunna bidra bl.a. till en större 
social trygghet, ökad ekonomisk balans 
och ökad social gemenskap.  

Ett rikt växt- 
och djurliv 

 Naturmiljö och 
rekreation 
 
 

Det tematiska tillägget innebär att 
naturmiljöer kommer att omvandlas till 
exploaterade miljöer vilket bedöms ha 
en negativ inverkan på miljömålet. 
Samtidigt förväntas det tematiska 
tillägget ge förutsättningar för att 
påverkan på viktiga naturområden 
minimeras.   
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8 Uppföljning 

Enligt 6 kap 12 § MB ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en redogörelse för de 

åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan 

som genomförandet av planen medför. 

Uppföljning har stor betydelse för att syftet med MKB:n och det långsiktiga målet om en 

hållbar utveckling ska uppfyllas. Uppföljning bidrar också till kunskapsuppbyggnad och på 

sikt bättre och effektivare miljöbedömningar. Uppföljningen av den betydande miljö-

påverkan som genomförandet av den fördjupade översiktsplanen innebär bör så långt 

som möjligt kopplas till befintliga tillsyns-, miljölednings- och övervakningssystem. 

Uppföljning kan ske i samband med att kommunen tar ställning till planens aktualitet. 

Vilken styrande verkan det tematiska tillägget har haft för miljön kan indirekt följas upp 

genom kommunens fortsatta arbete med bl.a. efterföljande detaljplaner, andra planer, lov 

och tillstånd med mera. Även andra planers och tillståndsärendens miljökonsekvens-

beskrivningar kan vara lämpliga underlag i en sådan utvärdering. 

Uppföljningen bör utvärdera vad utfallet av planen blev och i vilken utsträckning som 

förutsägelserna av konsekvenserna varit korrekta. De åtgärdsförslag som kommunen har 

identifierat och som anges i det tematiska tillägget eller i den här MKB:n bör genomföras 

och utvärderas. 
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LIS-utredning Askersund-Laxå-Lekeberg 2013-09-17xx

Exploateringsförutsättningar

Hemsjöstrand – Stora och Lilla Hemsjön

Lekebergs kommun

Sammanfattning

Området är vackert beläget mellan Stora och Lilla Hemsjön. Befintlig bebyggelse ligger till 
stor del längs den slingrande byvägen och med finns vyerna ut mot de båda sjöarna. Det 
delvis kuperade landskapet bedöms relativt lättexploaterat och lämpligt för förtätning likväl 
som utveckling av den befintliga bostadsbebyggelsen. Befintliga vägar kan till stor del 
användas. Kollektivtrafik finns längs väg 204. Enskilda avloppslösningar, vilka kan vara 
gemensamma om det bedöms fördelaktigt, gäller även vid nybyggnad.

LIS-området stärker underlaget för servicen i Mullhyttan. 

Läge, bebyggelse, topografi och markförhållanden

Området är beläget på en ås mellan de båda sjöarna Stora och Lilla Hemsjön, den 
sistnämnda i väster. Det är ca 300 meter till väg 204, närmaste tätort är Mullhyttan ca 5 km 
mot öster och Hasselfors ca 6 km mot söder. Området utgörs av befintlig 
bostadsbebyggelse, främst fritidshus men med inslag av hus för året runtboende, som ligger 
längs en slingrande ”byväg”. Området är vackert kuperat men inte så dramatiskt att det 
bedöms föreligga risk för ras eller skred. Höjden över vattnet är med god marginal över den 
nivå där risk för översvämning föreligger.

Marken sluttar mot stränderna, österläge och västerläge mot Stora Hemsjön och västerläge 
mot Lilla Hemsjön. Generellt bedöms marken vara relativt lättbebyggd men här och var finns 
block.

Det finns gott om möjligheter till förtätning i området även med god närhet till stränderna. 

Infrastruktur

Befintlig väg finns från väg 204 fram till och genom området kan nyttjas för att komplettera 
bebyggelsen. För att nå vissa ytor behövs komplettering med kortare vägsträckor, 50-100 
meter bör dock räck i några olika lägen. Kollektivtrafik finns ca 300 meter mot söder längs 
väg 204.
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Kommunalt vatten- och avlopp saknas, enskilda avloppsanläggningar gäller även vid 
nybyggnad. VA-anläggningar kan vara gemensamma om det bedöms fördelaktigt.

El finns och kan byggas ut. Bredband saknas.

Exploateringsbedömning

Ett område med hygglig exploateringspotential avseende läge i förhållande till annan 
bebyggelse, lägen med vackra vyer över sjöarna, hygglig mark och befintliga vägar. Avser 
främst utveckling av befintlig bebyggelse samt viss förtätning, både för fritids- och 
åretruntboende.

Det finns flera bra exploateringslägen för enstaka bostäder runt om i området med vackra 
vyer över sjön. Lägen längs eller nära befintliga vägar bör vara intressantast.

Enskilda avloppslösningar, vilka kan vara gemensamma om det bedöms fördelaktigt, gäller 
även vid nybyggnad.

Uppfyllande av LIS-kriterier

Området ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse i Hemsjöstrand, en samling 
bostadshus med bykaraktär belägen ca 5 km från Mullhyttan. I Mullhyttan finns såväl 
dagligvarubutik, restaurang som annan kommersiell service samt låg- och mellanstadieskola, 
förskola och många fritidsaktiviteter. En liten industri, B.R.A. Maskiner, finns på orten. 
Kollektivtrafik finns ca 300 meter mot söder längs väg 204.

LIS-området stärker underlaget för servicen i Mullhyttan.

(Bostad för åretruntboende på en udde vid Stora Hemsjöns östra strand.)
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LIS-utredning Askersund-Laxå-Lekeberg 2013-09-17xx

Exploateringsförutsättningar

Hinderstorp – Stora Hemsjön

Lekebergs kommun

Sammanfattning

Området är vackert beläget i norra änden av Stora Hemsjön. Gles befintlig bebyggelse ligger 
insprängd i kulturlandskapet som domineras av en hästgård belägen utanför området med 
dess hagar. Marken sluttar svagt ner mot sjön och bedöms lättexploaterat och lämpligt för 
förtätning av bostadsbebyggelsen. Befintliga vägar kan med viss förstärkning användas. 
Enskilda avloppslösningar, vilka kan vara gemensamma om det bedöms fördelaktigt, gäller 
även vid nybyggnad.

LIS-området stärker underlaget för servicen i Mullhyttan. 

Läge, bebyggelse, topografi och markförhållanden

Området är beläget i norra änden av Stora Hemsjön. Det är ca 3 km till väg 204, varifrån 
närmaste tätort är Mullhyttan ca 4 km mot öster och Hasselfors ca 5 km mot söder. Hela 
sträckan ner till väg 204 kan betraktas som en långsträckt bygata. Närområdet domineras av 
en hästgård med dess hagar och runt denna finns ett antal bostadshus, de flesta för året 
runtboende. Endast några enstaka hus ligger inom 100 meter från stranden. Området utgörs 
av ett vackert kulturlandskap som sluttar svagt ner mot sjön och allra närmast stranden är 
det något sankt. Det föreligger ingen risk för ras eller skred och redan 20-25 från stranden 
bedöms höjden över vattennivån tillräcklig för att undvika översvämning.

Den västra delen av området ligger i österläge mot vattnet och den östra delen har 
söderläge. Då höjdskillnaderna är små och området generellt öppet har väderstrecken 
mindre betydelse. Generellt bedöms marken vara mycket lättbebyggd. 

Det finns gott om möjligheter till förtätning i området med god närhet till stränderna. 
Mellandelen där hästhagarna går ända ner till vattnet bör dock undantas från LIS-området.

Infrastruktur

Befintlig väg av god standard finns från väg 204 fram till området. Befintliga vägar inom 
området bör dock breddas och förstärkas något. Vissa att nå vissa ytor behövs komplettering 
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med kortare vägsträckor, 25-50 meter bör dock räcka i några olika lägen. Kollektivtrafik finns 
längs väg 204, ca 3 km bort.

Kommunalt vatten- och avlopp saknas, enskilda avloppsanläggningar gäller även vid 
nybyggnad. VA-anläggningar kan vara gemensamma om det bedöms fördelaktigt.

El finns och kan byggas ut. Bredband saknas.

Exploateringsbedömning

Ett område med hygglig exploateringspotential avseende läge i förhållande till annan 
bebyggelse, lägen med vackra vyer över sjöarna, bra mark och befintliga vägar. Avser främst 
viss förtätning, både för fritids- och åretruntboende.

Närhet till hästverksamheten är både en fördel, om sådant intresse finns eller som en trevlig 
och livfull omgivning, men där störningseffekter i form av lukt och allergener bör beaktas.

Det del av det västra området som har ett vackert söderläge mot sjön bedöms vara det 
intressantaste delen för exploatering. Här behövs endast viss förstärkning av befintlig väg. 

Enskilda avloppslösningar, vilka kan vara gemensamma om det bedöms fördelaktigt, gäller 
även vid nybyggnad.

Uppfyllande av LIS-kriterier

Området ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse i Hinderstorp, en samling 
bostadshus med bykaraktär belägen ca 7 km från Mullhyttan. I Mullhyttan finns såväl 
dagligvarubutik, restaurang som annan kommersiell service samt låg- och mellanstadieskola, 
förskola och många fritidsaktiviteter. En liten industri, B:R:A: Maskiner, finns på orten. 
Kollektivtrafik finns längs väg 204.

LIS-området stärker underlaget för servicen i Mullhyttan.

(Vägen ner mot den västra delen av området med hästhagarna på vänster hand.)
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LIS-utredning Askersund-Laxå-Lekeberg 2013-09-18xx

Exploateringsförutsättningar

Torhyttan - Multen

Lekebergs kommun

Sammanfattning

Området är vackert beläget längs sjön Multens västra strand. Befintlig bebyggelse ligger 
samlad i norra delen av området och består av ett välplanerat fritidshusområde med utbyggt 
gatunät. Det bitvis kuperade landskapet bedöms ändå relativt lättexploaterat och lämpligt för 
förtätning likväl som utveckling av den befintliga bostadsbebyggelsen. I den södra delen av 
området finns gott om ytor för ny bebyggelse med god närhet till stränderna. Befintliga vägar 
kan användas i den norra delen av området medan viss nybyggnad krävs i den södra delen. 
Enskilda avloppslösningar, vilka kan vara gemensamma om det bedöms fördelaktigt, gäller 
även vid nybyggnad.

LIS-området stärker underlaget för servicen i Mullhyttan. 

Läge, bebyggelse, topografi och markförhållanden

Området är beläget längs sjön Multens västra strand. Det är ca 4 km till väg 204, varifrån 
närmaste tätort är Mullhyttan ca 4 km mot öster och Hasselfors ca 5 km mot söder. Hela 
sträckan ner till väg 204 kan betraktas som en långsträckt bygata. Norra delen av området 
består av ett välplanerat fritidshusområde med utbyggt gatunät. Ett fåtal av husen används 
för året runtboende. Södra delen av området utgörs av en halvö som till större delen är 
obebyggd. Området är bitvis relativt kuperat och till större delen skogbeväxt men närmast 
runt bebyggelsen finns även öppna partier. Marken sluttar bitvis brant ner mot sjön Multen, 
mindre brant i den södra delen. Någon risk för ras eller skred bedöms ändå inte föreligga. 
Byggbara ytor ligger även nära stranden långt en nivå där risk för översvämning skulle 
föreligga. I den nordvästra delen av området finns en liten tjärn som ligger betydligt högre än 
Multen men inte heller här bedöms det finnas risk för översvämningar.

Den bebyggda delen ligger i österläge mot Multen medan i princip alla väderstreck finns 
representerade runt halvön. Några hus och ytor har sydvästläge mot den lilla tjärnen. 
Generellt bedöms marken vara relativt lättbebyggd men på sina håll är det brant och här och 
var finns inslag med större block
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Det finns vissa möjligheter till förtätning i det bebyggda området men här handlar det till stor 
del om utveckling av den befintliga bebyggelsen. I det södra området finns däremot gott om 
ytor för ny bebyggelse med god närhet till stränderna. 

Infrastruktur

Befintlig väg finns från väg 204 fram till och genom området, även ett utbyggt gatunät, vilket 
kan nyttjas för att komplettera bebyggelsen. Vissa lägen kräver komplettering med kortare 
vägsträckor för att kunna exploateras. På halvön i den södra delen krävs nybyggnad på upp 
till 1 km för att nå alla delar. Beroende på plats i området kan kortare eller längre 
vägbyggnader alltså behövas. Kollektivtrafik finns längs väg 204, ca 4 km bort.

Kommunalt vatten- och avlopp saknas, enskilda avloppsanläggningar gäller även vid 
nybyggnad. VA-anläggningar kan vara gemensamma om det bedöms fördelaktigt.

El finns och kan byggas ut. Bredband saknas.

Exploateringsbedömning

Ett område med hygglig exploateringspotential avseende läge i förhållande till annan 
bebyggelse, hygglig mark och befintliga vägar. Lägen med vackra vyer över sjöarna även om 
det i de flesta fall är österlägen. Avser främst utveckling av befintlig bebyggelse samt 
förtätning men nybyggnad fungerar också, både för fritids- och åretruntboende. Avståndet till 
större väg och närmaste tätort är dock relativt långt.

Det finns flera bra exploateringslägen runt om i området, med närhet till stränder och med 
vackra vyer över sjön Multen. Strandlägen direkt intill befintlig väg torde vara intressantast.

Enskilda avloppslösningar, vilka kan vara gemensamma om det bedöms fördelaktigt, gäller 
även vid nybyggnad.

Uppfyllande av LIS-kriterier

Området ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse i Torhyttan, en samling bostadshus i 
ett planerat fritidshusområde, beläget ca 8 km från Mullhyttan. I Mullhyttan finns såväl 
dagligvarubutik, restaurang som annan kommersiell service samt låg- och mellanstadieskola, 
förskola och många fritidsaktiviteter. Kollektivtrafik finns längs väg 204. En liten industri, 
B:R:A: Maskiner, finns på orten.

LIS-området ingår i och stärker underlaget för servicen i Mullhyttan.

(Inom stora delar av området bjuds på mycket vackra vyer över sjön Multen.)
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LIS-utredning Askersund-Laxå-Lekeberg 2013-09-21xx

Exploateringsförutsättningar

Öna - Multen

Lekebergs kommun

Sammanfattning

Området utgörs av en halvö som är vackert belägen längs sjön Multens södra strand. 
Befintlig bebyggelse utgörs av några mindre gårdar och ett antal fritidshus som ligger spridda 
över halvön. Landskapet är bitvis lätt kuperat men vissa öppna delar sluttar relativt flackt ner 
mot stränderna. Marken i området bedöms lättbebyggd. Exploateringspotentialen avser dels 
utveckling av den befintliga, dels enstaka nya bostadshus. Det finns gott om intressanta ytor 
på båda sidor av halvön med god närhet till stränderna. Det krävs med få undantag 
förstärkning eller komplettering av vägar för att nå byggbara ytor varför den sydvästra delen 
torde vara mest intressant. Enskilda avloppslösningar, vilka kan vara gemensamma om det 
bedöms fördelaktigt, gäller även vid nybyggnad.

LIS-området stärker underlaget för servicen i Mullhyttan. 

Läge, bebyggelse, topografi och markförhållanden

Området består av två mindre delområden på en halvö som är belägen längs sjön Multens 
södra strand. Det är ca 4 km till väg 204, varifrån närmaste tätort är Mullhyttan ca 4 km mot 
öster och Hasselfors ca 5 km mot söder. Större delen av sträckan ner till väg 204 kan 
betraktas som en långsträckt bygata. Inom området det västra delområdet finns tre mindre 
gårdar samt några fritidshus, inom det östra några fritidshus. Området är bitvis lätt kuperat 
men vissa delar sluttar relativt flackt ner mot stränderna. På framför allt den västra halvan 
finns ett till större delen öppet kulturlandskap. Någon risk för ras eller skred bedöms inte 
föreligga och byggbara ytor ligger, undantaget allra närmast stranden, med god marginal 
över den nivå där risk för översvämning skulle föreligga. Marken bedöms vara lättbebyggd.

Det västra delområdet har västerläge mot vattnet, det östra österläge. Husen är spridda över 
hela halvön dock med en viss koncentration i sydväst. 

Det finns vissa goda möjligheter till förtätning mellan och runt den befintliga bebyggelsen, 
såväl med god närhet till stränderna som lite mer centralt på halvön med utsikt över vattnet.
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En stor del av det ursprungliga utredningsområdet har utgått, i princip den norra delen av 
halvön. Del p g a höga naturvärlden, dels p g a att det i den nordöstra delen finns många 
gamla gruvhål som gör exploatering olämplig.

Infrastruktur

Befintlig väg finns från väg 204 fram till området vilka når de tre större gårdarna medan 
kvalitén på vägarna på norra delen av halvön är låg. För kompletterande bebyggelse torde 
det bli nödvändigt med förstärkningar samt en del nya vägsträckor för att nå den norra 
stranden, ca 500 meter. Kollektivtrafik finns längs väg 204, ca 4 km bort.

Kommunalt vatten- och avlopp saknas, enskilda avloppsanläggningar gäller även vid 
nybyggnad. VA-anläggningar kan vara gemensamma om det bedöms fördelaktigt.

El finns och kan byggas ut. Bredband saknas.

Exploateringsbedömning

Ett område med viss exploateringspotential avseende läge i förhållande till annan 
bebyggelse, lägen med vackra vyer över sjön och bra mark. Avser dels utveckling av befintlig 
bebyggelse dels förtätning med enstaka hus, både för fritids- och åretruntboende. Avståndet 
till större väg och närmaste tätort är dock relativt långt och viss komplettering med väg i 
området krävs sannolikt.

Det finns flera bra exploateringslägen på båda sidor av halvön, med närhet till stränder och 
med vackra vyer över sjön Multen. Ytorna i västerläge och som ligger närmast befintlig väg 
torde vara mest intressanta. 

Enskilda avloppslösningar, vilka kan vara gemensamma om det bedöms fördelaktigt, gäller 
även vid nybyggnad.

Uppfyllande av LIS-kriterier

Området ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse på Öna, en gles samling 
bostadshus, beläget ca 8 km från Mullhyttan. I Mullhyttan finns såväl dagligvarubutik, 
restaurang och annan kommersiell service som låg- och mellanstadieskola, förskola och 
många fritidsaktiviteter. Kollektivtrafik finns längs väg 204. En liten industri, B.R.A. Maskiner, 
finns på orten.

LIS-området ingår i och stärker underlaget för servicen i Mullhyttan.

(Multen skymtar från gårdsplanen till en av de små gårdarna på Öna.)
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LIS-utredning Askersund-Laxå-Lekeberg 2013-09-22xx

Exploateringsförutsättningar

Långvassen - Multen

Lekebergs kommun

Sammanfattning

Området är vackert beläget längs sjön Multens östra strand. Befintlig bebyggelse ligger 
samlad i norra delen av området som består av ett fritidshusområde med utbyggt gatunät där 
det även finns inslag av åretruntboende. Den norra delen av området sluttar ner mot sjön och 
bedöms relativt lättexploaterat, om än blockrikt, och lämpligt för att utveckla den befintliga 
bebyggelsen såväl som förtätning och utvidgning mot norr. Den södra delen av området är 
låglänt och generellt sankt och här förordas endast utveckling av den befintliga badplatsen 
Brogaland. Enskilda avloppslösningar, vilka kan vara gemensamma om det bedöms 
fördelaktigt, gäller även vid nybyggnad.

LIS-området stärker underlaget för servicen i Mullhyttan. 

Läge, bebyggelse, topografi och markförhållanden

Området är beläget längs sjön Multens östra strand. Området gränsar till en samling hus och 
gårdar som benämns Ängatorp och ligger ca 2 km till nordväst om Mullhyttan. Hela sträckan 
ner till samhället kan betraktas som en långsträckt bygata. Norra delen av området består av 
ett fritidshusområde med utbyggt gatunät. Ett antal av husen används för året runtboende. 
Södra delen av området är betydligt glesare bebyggt, här finns utloppet i Mullån och söder 
om denna ligger badplatsen Brogaland. Den norra delen av området sluttar markant ner mot 
sjön medan den södra delen är betydligt flackare och bitvis även relativt sank. Området runt 
bebyggelsen har tills nyligen varit beväxt med skog men har nu gallrats och huggits ut 
ordentligt vilket öppnat upp vackra vyer över sjön. I den obebyggda delen längre söderut är 
vegetationen däremot tät medan det närmast runt åmynningen öppnar upp sig mot 
kulturlandskapet i Ängatorp. Någon risk för ras eller skred bedöms inte föreligga och i den 
norra delen finns gott om byggbara ytor även relativt nära stranden med god marginal till den 
nivå där risk för översvämning skulle föreligga. Den södra delen av området är däremot 
låglänt, till stor del sankt och här är risken för översvämningar påtaglig.
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Området ligger i ett vackert väster- till sydvästläge ner mot Multen. Den norra delen av 
området bedöms lättbebyggd även om det delvis är blockrikt. Den södra delen kan på 
enstaka platser kanske förstärkas och höjas men är tveksam ur bostadssynpunkt. 
Badplatsen längst i söder bör trots översvämningsrisk kunna utvecklas.

Det finns bra möjligheter till förtätning i det norra och bebyggda området men även utveckling 
av den befintliga bebyggelsen. Bostadsbebyggelsen bör även kunna utvidgas mot norr.

Infrastruktur

Befintlig väg finns fram till området. Det interna vägnätet har förbättrats vid nybyggnation 
under senare år och kan användas vid förtätning men vissa ytor förutsätter komplettering 
med kortare vägsträckor för att kunna exploateras, särskilt vid utvidgning mot norr. Väg finns 
fram till parkering vid badplatsen. För övriga saknas bra vägar i den södra delen av området. 
Kollektivtrafik finns till och från Mullhyttan, ca 2 km mot söder.

Kommunalt vatten- och avlopp saknas, enskilda avloppsanläggningar gäller även vid 
nybyggnad. VA-anläggningar kan vara gemensamma om det bedöms fördelaktigt. Vid 
badplatsen finns endast torrdass.

El finns och kan byggas ut. Bredband saknas.

Exploateringsbedömning

Ett område med bra exploateringspotential avseende läge i förhållande till annan bebyggelse 
såväl som närhet till Mullhyttan och dess service. Det finns gott om västerlägen med vackra 
vyer över sjön Multen, bra mark och befintliga vägar. Avser både utveckling av befintlig 
bebyggelse och förtätning men nybyggnader för såväl fritids- som åretruntboende. 

Den södra delen är tveksamt för bostadsexploatering då det är lågt och sankt, befintlig 
badplats bör däremot kunna utvecklas.

Det finns flera bra exploateringslägen i den norra delen av området med hygglig närhet till 
stränder och med vackra vyer över sjön Multen. Lägen som ligger direkt intill befintlig väg är 
enklas och torde därmed vara intressantast. Det är dock nödvändigt att hålla efter den 
vegetation som nyligen tagits bort för att behålla vyer och därmed attraktivitet.

Enskilda avloppslösningar, vilka kan vara gemensamma om det bedöms fördelaktigt, gäller 
även vid nybyggnad.

Uppfyllande av LIS-kriterier

Området ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse i Långvassen och är beläget ca 2 
km från Mullhyttan. I Mullhyttan finns såväl dagligvarubutik, restaurang som annan 
kommersiell service samt låg- och mellanstadieskola, förskola och många fritidsaktiviteter. 
En liten industri, B.R.A. Maskiner, finns på orten. Kollektivtrafik finns till och från samhället.

210



LIS-området stärker underlaget för servicen i Mullhyttan.

(Efter en rejäl gallring av vegetationen erbjuder Långvassen numera vackra vyer över sjön Multen.)

LIS-utredning Askersund-Laxå-Lekeberg 2013-09-22x

Exploateringsförutsättningar

Mullhyttan – Mullån (Lillån)

Lekebergs kommun

Sammanfattning

Området utgörs av Mullåns sträckning genom Mullhyttans tätort och sträcker sig från 
Carlsfors i norr till Framnäs i söder. Hela sträckan är mer eller mindre bebyggd och här finns 
förutom bostadsbebyggelse även kultur- och annan bebyggelse. Gatunät och va-nät finns 
utbyggt. Syftet med LIS-området är att inte hämma naturlig utveckling av befintlig 
bostadsbebyggelse och naturlig förtätning i Mullhyttans samhälle. För delar av området gäller 
endast utveckling av kultur- och verksamhetsbebyggelse. Kommunalt vatten och avlopp finns 
och kan i de flesta lägen enkelt byggas ut på båda sidor ån. Kollektivtrafik finns till och från 
Mullhyttan. 

LIS-området stärker underlaget för servicen i Mullhyttan.

Läge, bebyggelse, topografi och markförhållanden

Området utgörs av Mullåns sträckning genom Mullhyttans tätort och sträcker sig från 
Carlsfors i norr till Framnäs i söder. Hela sträckan är mer eller mindre bebyggd och här finns 
förutom bostadsbebyggelse, vilken med få undantag avser åretruntboende, även 
kulturbebyggelsen runt hyttplan och kvarndammen samt verksamhetsområdet vid den gamla 
sågen. Den södra delen är glesast bebyggd. Många fastigheter går ända ner till åkanten eller 
till mitten av ån.

Med få undantag är området närmast ån trädbeväxt. Av naturliga skäl sluttar marken ner mot 
ån, på sina håll mycket brant, och på vissa sträckor finns närmast ån risk för ras eller skred 
men ca 30-70 meter från ån är det generellt ingen sådan risk. Undantaget direkt intill 
stranden ligger marken med god marginal över den nivå där risk för översvämning skulle 
föreligga. Den södra delen av området är mer låglänt och kräver större avstånd till 
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stränderna. Markförhållandena varierar kraftig längs sträckan, från mycket lättbebyggda till 
platser som kräver förstärkningar och kanske i vissa fall pålning.

Syftet med LIS-området är att inte hämma naturlig utveckling av befintlig bostadsbebyggelse 
samt naturlig förtätning i Mullhyttans samhälle. För delar av området gäller endast utveckling 
av kultur- och verksamhetsbebyggelse.

Infrastruktur

Utbyggt gatunät finns i större delen av området. I vissa lägen, främst i söder, kan 
komplettering med kortare vägsträckor behövas för att kunna exploatera. Kollektivtrafik finns 
till och från Mullhyttan, främst mot Örebro/Fjugesta men även mot Karlskoga och Laxå (?).

Kommunalt vatten- och avlopp finns och större delen av området ingår i 
verksamhetsområdet för allmänna va-tjänster. I några lägen krävs komplettering med kortare 
ledningssträckor men ledningsbyggnad bedöms i de flesta lägen enkel på båda sidor ån.

El och bredband finns och kan byggas ut.

Exploateringsbedömning

Ett område med bitvis bra exploateringspotential avseende läge i förhållande till annan 
bebyggelse såväl som att det sträcker sig genom Mullhyttan en av de tre stora tätorterna i 
Lekeberg och som bjuder bra kommersiell och offentlig service. Avser främst utveckling av 
befintlig bebyggelse, såväl bostäder som annan bebyggelse, men viss förtätning är också 
möjlig.

Ur infrastruktursynpunkt är den norra delen mest intressant för exploatering. Kommunalt 
vatten och avlopp finns och kan i de flesta lägen enkelt byggas ut på båda sidor ån.

Uppfyllande av LIS-kriterier

Området ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och sträcker sig genom Mullhyttan 
som är kommunens tredje största tätort. I Mullhyttan finns såväl dagligvarubutik, restaurang 
som annan kommersiell service samt låg- och mellanstadieskola, förskola och många 
fritidsaktiviteter. En liten industri, B.R.A. Maskiner, finns på orten. Kollektivtrafik finns till och 
från samhället.

LIS-området ingår i och stärker underlaget för servicen i Mullhyttan.
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(Omgivningarna längs Mullån genom Mullhyttan är varierande men generellt småskaligt vackra.)

LIS-utredning Askersund-Laxå-Lekeberg 2013-09-22x

Exploateringsförutsättningar

Kvistbro/Gropen - Svartån

Lekebergs kommun

Sammanfattning

Området utgörs av Svartåns sträckning genom tätorterna Kvistbro och Gropen. Sträckan är 
mycket sporadiskt bebyggd. I den södra delen finns några bostadshus och centralt längs 
sträcken äldre verksamhetsbebyggelse. Gatunät och va-nät finns utbyggt men komplettering 
behövs om vissa ytor ska kunna nås. Syftet med LIS-området är att inte hämma naturlig 
utveckling av befintlig bostads- och annan bebyggelse samt naturlig förtätning i Kvistrbros 
och Gropens samhällen. För delar av området gäller endast utveckling av kultur- och 
verksamhetsbebyggelse. Kommunalt vatten och avlopp är under projektering och planeras 
utbyggt inom två år, därefter kan det enkelt byggas ut på båda sidor ån. Kollektivtrafik finns 
längs väg 204 genom samhällena.

LIS-området stärker underlaget för service i Fjugesta liksom för att bevara och utveckla 
verksamheter i de båda samhällena.

Läge, bebyggelse, topografi och markförhållanden

Området utgörs av Svartåns sträckning genom tätorterna Kvistbro och Gropen. Sträckan är 
mycket sporadiskt bebyggd. I den södra delen finns några bostadshus och här ingår även 
kyrkogården delvis i LIS-området, liksom en samlingslokal. Centralt längs sträcken finns 
äldre verksamhetsbebyggelse som delvis fortfarande används och längst i norr når ett 
villakvarter precis in i LIS-området.

Längst i söder finns öppen ängsmark eller tomter ner mot ån. I övrigt är 10-20 meter närmast 
ån kraftigt beväxt med tät lövskog. Av naturliga skäl sluttar marken ner mot ån, på sina håll 
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relativt brant men längst i söder mera flackt. På vissa sträckor torde det närmast ån finnas 
risk för ras eller skred men ca 50-70 meter från ån bör det generellt inte finnas sådan risk. 
Undantaget direkt intill stranden ligger marken med god marginal över den nivå där risk för 
översvämning skulle föreligga. Den södra delen av området är däremot mer låglänt och 
kräver större avstånd till stränderna. Markförhållandena varierar längs sträckan men bör 
generellt vara lättbebyggda om ett visst avstånd till stranden hålls.

Syftet med LIS-området är att inte hämma naturlig utveckling av befintlig bostadsbebyggelse 
samt naturlig förtätning i Kvistbro och Gropen. För delar av området gäller endast utveckling 
av kultur- och verksamhetsbebyggelse.

Infrastruktur

Utbyggt gatunät i finns i samhällena och väg 204 passerar över Svartån i södra delen av 
området men längs större delen av sträckan saknas gator och vägar nära ån. Beroende på 
läge behövs komplettering med gatu-/vägsträckor för att kunna exploatera.

Kommunalt vatten- och avlopp finns inom delar av Gropens samhälle, dock bara för en 
mindre del av LIS-området. I övrigt gäller enskilda avlopp. Kommunalt vatten och avlopp är 
dock under projektering och planeras vara utbyggt inom två år. Därefter kan det enkelt 
byggas ut på båda sidor ån och i de flesta andra krävs bara komplettering med kortare 
ledningssträckor. 

El och bredband finns och kan byggas ut.

Exploateringsbedömning

I några punkter finns hygglig exploateringspotential avseende läge i förhållande till annan 
bebyggelse såväl som att området sträcker sig genom Kvistbro och Gropen. Avser delvis 
utveckling av befintlig bebyggelse, såväl bostäder som annan bebyggelse men förtätning är 
också möjlig.

Ur infrastruktursynpunkt är den mellersta delen öster om ån enklast att exploatera men 
vattenkontakten blir ändå begränsad där. Ur den synpunkten är den södra delen av området 
mer intressant.

Kommunalt vatten och avlopp är under projektering och planeras utbyggt inom två år, 
därefter kan det enkelt byggas ut på båda sidor ån.

Uppfyllande av LIS-kriterier

Området ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och sträcker sig genom de små 
samhällena Kvistbro och Gropen. I Gropen finns en obemannad bensinstation och många 
fritidsaktiviteter. Kollektivtrafik finns längs väg 204 genom samhällena. En liten industri, 
Kåbemattan, finns på orten.

LIS-området stärker underlaget för servicen i Fjugesta samt för att bevara och utveckla 
verksamheter i de båda samhällena.
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Söder om väg 204 som passerar över Svartån är omgivningarna öppna mot vattnet.

LIS-utredning Askersund-Laxå-Lekeberg 2013-09-22xx

Exploateringsförutsättningar

Hidingebro - Svartån

Lekebergs kommun

Sammanfattning

Området utgörs av Svartåns sträckning genom den lilla tätorten Hidingebro. Sträckan är 
sporadiskt bebyggd. I den norra halvan av området ligger några verksamheter och centralt 
och längst i söder finns även några bostadshus. Gatunät och va-nät finns utbyggt men viss 
komplettering kan behövas om vissa ytor ska kunna nås. Syftet med LIS-området är att inte 
hämma naturlig utveckling av befintliga verksamheter och bostadsbebyggelse samt naturlig 
förtätning i Hidingebro. För delar av området gäller endast utveckling av verksamhetsbe-
byggelse. Kommunalt vatten och avlopp finns, kan enkelt byggas ut på båda sidor ån.

LIS-området stärker underlaget för service i Lanna/Hidinge och Fjugesta samt att det ökar 
möjligheten att bevara och utveckla verksamheter i samhället.

Läge, bebyggelse, topografi och markförhållanden

Området utgörs av Svartåns sträckning genom den lilla tätorten Hidingebro. Sträckan är 
sporadiskt bebyggd. I den norra delen ligger en fotbollsplan, en handelsträdgård och söder 
om bron äldre industrilokaler (f d Knappen) som numera delvis används som lager. Centralt 
samt längst i söder finns även några bostadshus

De 10-20 metrarna närmast ån kraftigt beväxt med tät lövskog. Av naturliga skäl sluttar 
marken ner mot ån, på sina håll brant, men ovanför åbrinken är marken i stort plan. På vissa 
sträckor torde det närmast ån finnas risk för ras eller skred men ca 30-70 meter från ån bör 
det generellt inte finnas sådan risk. Undantaget direkt intill stranden ligger marken med god 
marginal över den nivå där risk för översvämning skulle föreligga. Markförhållandena varierar 
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något längs sträckan men bör generellt vara lättbebyggd på den plana marken ett stycke från 
stranden.

Syftet med LIS-området är att inte hämma naturlig utveckling av befintlig bostadsbebyggelse 
samt naturlig förtätning i Hidingebro. För delar av området gäller endast utveckling av 
verksamhetsbebyggelse.

Infrastruktur

Utbyggt gatunät i finns i samhället vilket i södra delen är detsamma som gamla länsvägen 
mellan Fjugesta och Lanna och som passerar över Svartån centralt i området men det finns 
även andra vägar som täcker större delen av området och kompletteringar av bebyggelsen 
kan göras utan gatuutbyggnad. Väster om ån längst i norr saknas väg och här behövs 
komplettering med kortare gatu-/vägsträckor för att kunna exploatera. Kollektivtrafik finns 
längs väg 204 ca 500 meter norr om samhället.

Kommunalt vatten- och avlopp finns och området ingår i verksamhetsområdet för allmänna 
va-tjänster. I några lägen krävs komplettering med kortare ledningssträckor men 
ledningsbyggnad bedöms enkel på båda sidor ån.

El bredband finns och kan byggas ut.

Exploateringsbedömning

I några punkter finns bra exploateringspotential avseende läge i förhållande till annan 
bebyggelse såväl som att området sträcker sig genom Hidingebro. Avser utveckling av 
befintlig bebyggelse, såväl bostäder som annan bebyggelse, men förtätning är också möjlig.

Ur exploateringssynpunkt bedöms den södra delen mest intressant att exploatera för 
bostäder även om vattenkontakten blir något begränsad. 

Kommunalt vatten och avlopp finns, kan enkelt byggas ut på båda sidor ån.

Uppfyllande av LIS-kriterier

Området ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och sträcker sig genom det lilla 
samhället Hidingebro. I Hidingebro finns en handelsträdgård, en lager- och 
logistikverksamhet, mm samt en fotbollsplan. Kollektivtrafik finns längs väg 204 ca 500 meter 
norr om samhället.

LIS-området stärker underlaget för servicen i Lanna/Hidinge och i Fjugesta samt är en 
tillgång för att bevara och utveckla verksamheter i Hidingebro.
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(Gamla väg 204 passerar över Svartån mitt i Hidingebro där vi till vänster kan se f d Knappens  
lokaler.)

LIS-utredning Askersund-Laxå-Lekeberg 2013-09-22x

Exploateringsförutsättningar

Leken - Leken

Lekebergs kommun

Sammanfattning

Området är vackert beläget runt södra änden av sjön Leken. Befintlig bebyggelse ligger till 
större delen mellan vägarna längs sjön och södra respektive östra stranden. Den södra 
vägen har karaktären av bygata och här är bebyggelsen dels tätare, dels finns mer 
bebyggelse även på ovansidan vägen. Den östra vägen ligger längre från stranden och 
bebyggelsen och är omgärdad av skog. Båda stränderna bjuder på vackra vyer över sjön. 
Det delvis lätt kuperade landskapet bedöms relativt lättexploaterat och ur exploateringsläge 
lämpligt för förtätning och utveckling av den befintliga bostadsbebyggelsen. Befintliga vägar 
kan till stor del användas, i vissa lägen med korta kompletteringar. Kollektivtrafik till Örebro 
och Karlskoga finns på E18 omedelbart söder om området. Området bör med tanke på 
antalet hushåll på sikt få kommunalt vatten och avlopp. Tills vidare gäller enskilda va-
lösningar vilka kan vara gemensamma, på sikt torde dock ett kommunalt VA-nät byggas ut i 
området. Buller från E18 har hanterats i samband med ombyggnaden för några år sedan. 
Buller kopplat till Villingsbergs skjutfält, ett riksintresse för totalförsvaret, norr om 
bebyggelsen kan dock utgöra ett hinder för ytterligare exploatering.

LIS-området stärker underlaget för service i Lekhyttan och i Lanna/Hidinge.

Läge, bebyggelse, topografi och markförhållanden
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Lekenområdet är vackert beläget runt södra änden av sjön Leken och gränsar till Karlskoga 
kommun i väster. Närmaste samhälle i kommunen är Lekhyttan som ligger en dryg kilometer 
mot sydväst. Befintlig bebyggelse, där en stor andel är fritidshus, ligger till större delen 
mellan vägarna längs sjön och södra respektive östra stranden. Den södra vägen har 
karaktären av bygata och här är bebyggelsen dels tätare, dels finns mer bebyggelse även på 
ovansidan vägen. Den östra vägen ligger längre från stranden och bebyggelsen och är 
omgärdad av skog. Båda stränderna bjuder på vackra vyer över sjön, längs östra stranden i 
sydvästläge, längs den södra i norrläge. 

Det delvis lätt kuperade landskapet bedöms relativt lättbebyggt, något mera blockrikt lägre 
mot norr, och det bedöms inte föreligga risk för ras eller skred. Höjden över vattennivån är 
generellt god. Längs södra stranden finns partier som ligger lågt allra närmast stranden men 
om bebyggelsen anpassas i höjdläge bedöms det inte heller här finnas risk för 
översvämning.

Det finns gott om möjligheter till förtätning i området även med god närhet till stränderna, 
främst längs östra stranden. 

Närheten till Villingsbergs skjutfält, vilket är ett riksintresse för totalförsvaret, med dess 
skjutbuller kan innebära att området trots andra fördelar inte är möjligt att exploatera 
ytterligare.

Infrastruktur

Befintliga vägar finns fram till och genom området och kan nyttjas för att komplettera 
bebyggelsen. Komplettering med kortare vägsträckor, 25-100 meter, behövs dock för att 
kunna exploatera i ett antal olika lägen. Närhet till E18 med kollektivtrafik till både Örebro och 
Karlskoga är en klar fördel. Längst i sydost förekommer visst buller från E18 men genom att 
bullerplank satts upp i samband med ombyggnaden av E18 för några år sedan ligger 
bullernivån under gällande riktvärden.

Kommunalt vatten- och avlopp saknas, enskilda avloppsanläggningar gäller, vilka kan vara 
gemensamma. Området bör med tanke på antalet hushåll på sikt få kommunalt vatten och 
avlopp.

El finns och kan byggas ut. Bredband saknas.

Exploateringsbedömning

Ett område med bra exploateringspotential avseende läge i förhållande till annan 
bebyggelse, lägen med vackra vyer över sjöarna, bra mark och befintliga vägar, inklusive 
närhet till kollektivtrafik på E18. Avser såväl utveckling av befintlig bebyggelse som förtätning, 
både för fritids- och åretruntboende. Längst i sydost förekommer visst buller från E18, dock 
under gällande riktvärden.

Det finns flera bra exploateringslägen för bostäder runt om i området, längs befintliga gator 
och med vackra vyer över sjön.
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Tills vidare gäller enskilda va-lösningar vilka kan vara gemensamma, på sikt torde dock ett 
kommunalt VA-nät byggas ut i området.

Uppfyllande av LIS-kriterier

Området ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse vid Leken, en tämligen stor samling 
bostadshus, delvis av bykaraktär, belägen en dryg kilometer från Lekhyttan. I Lekhyttan finns 
den s k Lekhyttekiosken, en vägrestaurang med visst dagligvaruutbud samt en obemannad 
bensinstation, här finns även Hallagården med dess servering. Låg- och mellanstadieskola 
och förskola samt många fritidsaktiviteter finns i Lanna/Hidinge, ca 1 mil från området.. 
Kollektivtrafik finns längs E18. 

LIS-området ingår i och stärker underlaget för service i Lekhyttan och Lanna/Hidinge.

LIS-utredning Askersund-Laxå-Lekeberg 2013-09-22x

Exploateringsförutsättningar

Lillsjöstrand - Lillsjön

Lekebergs kommun

Sammanfattning

Området är vackert beläget längs norra änden av sjön Lillsjön. Befintlig bebyggelse utgörs i 
den västra och östra delen av ett antal fritidshus medan den mellersta delen utgörs av DHR:s 
sommarhem där sommartid bedrivs servering, camping/husvagnsuppställning samt diverse 
aktiviteter. Området ligger ca 3 km från E18 och relativt avsides i Kilsbergsskogen men det 
kan även nås från Ribboda i söder. Bebyggelsen ligger mellan vägen och stranden och är 
omgärdad av skog. Området bjuder på vackra vyer över sjön sydost- till sydvästläge och 
sluttar ner mot sjön men bedöms vara relativt lättexploaterat, dels genom möjlighet att 
komplettera fritidshusbebyggelsen, dels att kunna utveckla befintlig verksamhet. Befintliga 
vägar kan delvis användas, men om bostadsbebyggelsen i öster ska kompletteras krävs viss 
nybyggnad. Kollektivtrafik till Örebro och Karlskoga finns på E18 ca 3 km norr om området. 
Enskilda avloppslösningar, vilka kan vara gemensamma om det bedöms fördelaktigt, gäller 
även vid nybyggnad.

LIS-området stärker underlaget för service vid Lillsjöstrand och i Lekhyttan. 

Läge, bebyggelse, topografi och markförhållanden
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Området är vackert beläget längs norra änden av sjön Lillsjön. Befintlig bebyggelse utgörs i 
den västra och östra delen av ett antal fritidshus medan den mellersta delen utgörs av DHR:s 
sommarhem där sommartid bedrivs servering, camping/husvagnsuppställning samt diverse 
aktiviteter. Mellan Aborrberget i öster och DHR:s sommarhem finns ett obebyggt parti. 
Området ligger ca 3 km från E18 och relativt avsides i Kilsbergsskogen men det kan även 
nås från Ribboda i söder. Närmaste samhälle inom kommunen är Lekhyttan ca 8 km körväg 
mot öster (via E18). För inköp väljer boende i området dock troligen butiker i östra delen av 
Karlskoga dit det är ca 15 km. Bebyggelsen ligger sydost- till sydvästläge mellan vägen och 
stranden och är omgärdad av skog men här bjuds på vackra vyer över sjön. 

Området sluttar ner mot sjön men bedöms vara relativt lättbebyggt, block kan förekomma, 
och det bedöms inte föreligga risk för ras eller skred. Höjden över vattennivån är generellt 
god varför det bedöms inte finnas risk för översvämning.

Det finns goda möjligheter till förtätning av bostadsbebyggelsen mot väster för västra 
området och mot öster och väster för det östra området (Aborrberget). Verksamheten kan 
utvecklas och utvidgas mot öster.

Infrastruktur

Befintliga vägar finns fram till och förbi området och till befintliga bostadshus i väster. Till det 
östra området finns ingen riktig bilväg. Området ligger ca 3 km från E18 och relativt avsides i 
Kilsbergsskogen men det kan även nås från Ribboda i söder. Om bostadsbebyggelsen ska 
kompletteras mot väster krävs sannolikt förlängning med en kortare vägsträcka och för det 
östra området nybyggnad av väg, ca 300 meter. Verksamheten kan utvecklas utan behov av 
ny väg.

Kommunalt vatten- och avlopp saknas, enskilda avloppsanläggningar gäller, vilka kan vara 
gemensamma. 

El finns och kan byggas ut. Bredband saknas.

Exploateringsbedömning

Ett område med begränsad exploateringspotential avseende bostäder, i princip fritidshus, då 
det har ett något isolerat läge. Platsläget med vackra vyer över sjön, söderläge, hygglig mark 
och befintliga vägar talar dock för området. LIS-området är däremot viktigt för att utan hinder 
kunna utveckla befintlig verksamhet vid DHR:s sommarhem.

Enda rimliga exploateringsläge för bostäder är i västra delen av området.

Enskilda avloppslösningar, vilka kan vara gemensamma om det bedöms fördelaktigt, gäller 
även vid nybyggnad.

Uppfyllande av LIS-kriterier

Området ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse vid Lillsjön där det finns en befintlig 
verksamhet med bl a servering sommartid som har nytta av utökat underlag. Området ligger 
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ca 8 kilometer från Lekhyttan, där finns den s k Lekhyttekiosken, en vägrestaurang med visst 
dagligvaruutbud samt en obemannad bensinstation, liksom Hallagården med dess servering. 
Låg- och mellanstadieskola och förskola samt många fritidsaktiviteter finns i Lanna/Hidinge, 
ca 1 mil från området. Kollektivtrafik finns längs E18. 

LIS-området ingår i och stärker underlaget för service vid Lillsjöstrand och i Lekhyttan.

(DHR:s sommarhem med servering och husvagnsuppställning är belägen vid Lillsjöstrand.)
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Tjänsteskrivelse 2015-05-20 1 (2)

Dnr: KS 15-374

Tjänsteskrivelse - Prioritering av detaljplaner

Ärendebeskrivning
Sydnärkes byggförvaltning behöver i sitt arbete med att ta fram detaljplaner en 
prioritering av de beställda detaljplanerna. För att på bästa sätt kunna möta 
kommunens behov av nya detaljplaner behövs en prioritering så förvaltningen 
använder resurserna på bästa sätt. 

1 Bakgrund
Lekebergs kommun har beställt fem detaljplaner av Sydnärkes byggförvaltning som 
ännu inte är färdiga. Dessa är;

 Fjugesta södra, Fjugesta 4:2, 5:69, 5:2>1 m fl.

 Detaljplan för Sälven 1:41 och 1:39

 Lekeberg Fjugesta 4:61 (Trioplast)

 Fjugesta 3:51 (Käppen)

 Förskola Hidinge/Lanna

1.1 Övergripande konsekvenser
Ärendet bedöms INTE få konsekvenser för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och 
hållbarhet, mångfald och integration på något negativt sätt. 

1.2 Ekonomiska konsekvenser
Om inte en prioritering görs kan det få ekonomiska konsekvenser i och med att 
planerade byggen inte kan göras osv. 

2 Slutsats
Förvaltningen föreslår följande prioritering: 

1. Fjugesta södra, Fjugesta 4:2, 5:69, 5:2>1 m fl.

2. Lekeberg Fjugesta 4:61 (Trioplast)

3. Fjugesta 2:74 (OK/Q8)

4. Fjugesta 3:51 (Käppen)

5. Detaljplan för Sälven 1:41 och 1:39

6. Förskola Hidinge/Lanna

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att prioritera framtagandet av beställda detaljplanerna 
enligt följande 
1. Fjugesta södra, Fjugesta 4:2, 5:69, 5:2>1 m fl.
2. Lekeberg Fjugesta 4:61 (Trioplast)
3. Fjugesta 2:74 (OK/Q8)
4: Fjugesta 3:51 (Käppen)
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Tjänsteskrivelse 2015-05-20 2 (2)

Dnr: KS 15-374

5. Detaljplan för Sälven 1:41 och 1:39
6. Förskola Hidinge/Lanna 

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Mats Turesson

Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2015-04-14

Kommunstyrelsen

Tid
Starttid  13:00  Sluttid:16:00
Plats
Sammanträdesrummet Multen  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Håkan Söderman (M), vice ordförande
Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (FP)
Pia-Lotta Frohman (MP)
Ewonne Granberg (S)
Gerry Milton (SD)
Pelle Widlund (M), ersättare
Mikael Bergdahl (S), ersättare
Kerstin Leijonborg (FL), ersättare

Amanda Höjer (C)

Övriga

Ordförande
Wendla Thorstensson

Justerare
Kjell Edlund

Nämndsekreterare
Magnus Stensson
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Protokoll 2015-04-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Protokoll 2015-04-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-04-14

Datum för anslags uppsättande 2015-04-14 Datum för anslags nedtagande 2015-05-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Magnus Stensson
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Protokoll 2015-04-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 61 - Rekrytering av förvaltningschef för Kultur- och 
bildningsförvaltningen (KS 15-301)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens arbetsutskott till rekryteringsgrupp för 
rekrytering av förvaltningschef för Kultur- och bildningsförvaltningen

Beslut
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens arbetsutskott till rekryteringsgrupp för 
rekrytering av förvaltningschef för Kultur- och bildningsförvaltningen

Paragrafen anses omedelbart justerad
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Protokoll 2015-05-12

Kommunstyrelsen

Tid
Starttid  13:00  Sluttid:15:30
Plats
Sammanträdesrummet Multen  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Håkan Söderman (M), vice ordförande
Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande
Jonas Hansen (KD)
Pia-Lotta Frohman (MP)
Anette Andersson (S)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C), ersättare
Diana Olsén (C), ersättare
John Hägglöf (M), ersättare

Pelle Widlund (M)

Övriga
Magnus Stensson, Utredningssekreterare
Ewa Lindberg, Kommundirektör

Ordförande
Wendla Thorstensson

Justerare
Jette Bergström

Nämndsekreterare
Magnus Stensson

1228



Protokoll 2015-05-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Protokoll 2015-05-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-05-12

Datum för anslags uppsättande 2015-05-18 Datum för anslags nedtagande 2015-06-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Magnus Stensson
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Protokoll 2015-05-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 96 - Rekrytering av ekonomichef (KS 15-371)

Ärendebeskrivning 
Lekebergs kommun behöver anställa en ny ekonomichef

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens arbetsutskott till rekryteringsgrupp för 
rekrytering av ekonomichef

Beslut
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens arbetsutskott till rekryteringsgrupp för 
rekrytering av ekonomichef

Beslutsunderlag
 Rekrytering av ekonomichef
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Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 2015-XX-XX
Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Administrativa chef
Diarienummer: KS 15-154

Reglemente för 
krisledningsnämnden i 

Lekebergs kommun
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Program 3 (4)

1 § - Krisledningsnämnd
Enligt 2 kap. 2§ lagen (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i varje kommun 
finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser 
(krisledningsnämnd). Kommunens krisledningsnämnd väljs av kommunfullmäktige. 

2 § - Extra ordinära händelser
Krisledningsnämndens uppgifter framgår av 2 kap. 4§ första stycket lagen (2006:554) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap.

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden för övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är 
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 

Om det inte finns behov av krisledningsnämndens speciella beslutsbefogenheter 
behöver nämnden heller inte träda i funktion. Då blir beslutet att klara den 
uppkomna situationen inom ramen för den ordinarie organisationen.

3 § - Delegation från fullmäktige
Krisledningsnämndens ordförande, eller vid dennes förfall vice ordföranden, får fatta 
beslut på nämndens vägnar i ärenden som är brådskande och inte kan vänta på 
nämndens beslut. Detta innebär att ordförande eller vid dennes förhinder vice 
ordföranden, i en akut situation har samma befogenheter som nämnden i dess 
helhet. Befogenheten innebär bara att beslut får fattas i sådana brådskande 
situationer där nämnden inte hinner eller kan sammankallas och dess beslut 
avvaktas. Så snart nämnden hinner sammanträda upphör denna speciella 
befogenhet.

4 § – Återgång av övertagna uppgifter
När förhållande medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som 
nämnden övertagit från andra nämnder, återgår till ordinarie nämnd.

5 § - Upphörande av krisledningsnämnd
Enligt 2 kap. 6§ lagen (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap får kommunfullmäktige 
besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra när den inte längre 
behövs. Om fullmäktige fattar ett sådant beslut återgår verksamhet till den ordinarie 
nämnden.

6 § - Rapporteringsskyldighet
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmaste följande 
fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen 
och formerna för denna.

7 § - Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att fortsätta 
delta i ett sammanträde ska ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. I övrigt gäller 
kommunallagens regler om ersättarnas tjänstgöring.

234



Program 4 (4)

8 § - Beredning av nämndens ärenden
Krisledningsnämnden bistås av krisledningsgruppen bestående av Lekebergs 
kommuns ledningsgrupp (KLG) samt några nyckelpersoner. Krisledningsgruppen har 
det operativa ansvaret och är beredande organ för krisledningsnämnden.

9 § - Underrättelse
Följande tjänstemän ska underrätta krisledningsnämndens ordförande, eller vid 
dennes förfall vice ordföranden, vid omfattande eller risk för omfattande störning av 
den kommunala verksamheten eller vitala samhällsfunktioner:

 Kommunchef

 Kommunens förvaltningschefer 

 Räddningschef

 Jourhavande räddningsledare

10 § - Sammanträden
Nämndens ordförande eller vid dennes förfall vice ordförande beslutar när nämnden 
ska träda i funktion. Om nämndens ordförande och vice ordförande har förhinder kan 
varje enskild ledamot sammankalla nämnden, och nämnden beslutar då kollegialt om 
den ska träda i funktion. Krisledningsnämnden ska träda i tjänst senast två timmar 
efter beslut därom. 

11 § - Protokollföring
Över nämndens sammanträden ska protokoll föras enligt bestämmelserna i 
kommunallagen.

Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

12 § - Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som 
har fastställts för justering av protokollet. 

13 § - Undertecknande av handlingar
Nämnden ska bestämma vem som ska underteckna handlingar som utfärdas i 
nämndens namn. 
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Tjänsteskrivelse 2015-03-26 1 (1)

Dnr: KS 15-154

Reglemente för Krisledningsnämnden 

Ärendebeskrivning
Ett förslag till reglemente för Krisledningsnämnden har arbetats fram. Detta har 
saknats tidigare.

Enligt 2 kap. 2§ lagen (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i varje kommun 
finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser 
(krisledningsnämnd).

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reglemente för Krisledningsnämnden 

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Gustav Olofsson Jessica Kärrlander
tf. Kommundirektör Administrativ chef Kris- och beredskapssam.
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Protokoll 2015-04-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Starttid  13:00  Sluttid:16:00
Plats
Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Kjell Edlund (S), vice ordförande
Håkan Söderman (M)
Anette Andersson (S)
Astrid Söderquist (C)

Övriga
Gustav Olofsson, Administrativ chef

Ordförande
Wendla Thorstensson

Justerare
Kjell Edlund

Nämndsekreterare
Magnus Stensson
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Protokoll 2015-04-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-04-07

Datum för anslags uppsättande 2015-04-09 Datum för anslags nedtagande 2015-04-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Magnus Stensson
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Protokoll 2015-04-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 53 - Reglemente för Krisledningsnämnden (KS 15-154)

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till reglemente för Krisledningsnämnden har arbetats fram. Detta har saknats 
tidigare.

Enligt 2 kap. 2§ lagen (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i varje kommun finnas en 
nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser (krisledningsnämnd).

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reglemente för Krisledningsnämnden

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar reglemente för Krisledningsnämnden

Beslutsunderlag
 Reglemente för krisledningsnämnden i Lekebergs kommun
 Tjänsteskrivelse - Reglemente för Krisledningsnämnden
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1 Anbudsinbjudan

1.1 Allmän orientering

1.1.1 Inledning
Unga expansiva Lekebergs kommun har landsbygdens fördelar och ligger nära storstaden Örebro. Kommunen 
har ca 7 400 invånare med Fjugesta som huvudort. Med sin blandade skogs- och jordbruksbygd breder 
Lekeberg ut sig nedanför Kilsbergen. Goda möjligheter till ett rikt ett rikt friluftsliv erbjuds. 

För mer information gå gärna in på www.lekeberg.se

1.1.2 Upphandlingen i sammandrag
Lekebergs kommun inbjuder intressenter att lämna anbud angående boende för ensamkommande 
flyktingbarn. Avtalet bygger på att entreprenören ska tillhandahålla drift av ett boende för ensamkommande 
flyktingbarn inom ramen för de villkor som angivits i verksamhetsplan för Lekebergs kommuns mottagande av 
ensamkommande barn och unga (Bifogas förfrågningsunderlaget som bilaga 1).

Entreprenören skall dessutom kunna erbjuda utslussningslägenheter om Lekebergs kommun så efterfrågar.

Upphandlingen omfattar 15 platser i ett boende för asylsökande samt eventuellt fortsatt boende för de som 
erhållit permanent uppehållstillstånd, s.k. PUT-boende.

Under avtalsperioden kan behovet av platser komma att utökas, under förutsättning att erforderliga politiska 
beslut fattas.

Uppdraget innebär ett boendeansvar för denna grupp, samt efter hand motsvarande för dem som tillkommer. 
Alla ungdomar i asyl boendet och en stor del av dem som har fått uppehållstillstånd, är mellan 16 och 21 år.

Det innebär att boendet i detta avseende lyder under de regelverk som gäller för hem för vård eller boende 
(HVB) för de barn som ej är myndiga.

För de ungdomar som är myndiga gäller de bestämmelser som Lekebergs kommun fastslagit i sin 
verksamhetsplan och som kan avse ett stödboende. Kommunen har ett avtal med Migrationsverket som 
innebär att bidrag utgår till dess att ungdomarna är självförsörjande eller maximalt till 21 års ålder. Boendet 
förväntas ha ett motsvarande åtagande. Förvaltningen erbjuder en maximal ersättning om 1 400 kronor/dygn 
för plats i boendet/HVB-hemmet, en summa som är knuten till det statliga bidraget och kan därför komma att 
justeras procentuellt utifrån eventuellt statliga förändringar. Ersättningen är ej avsedd att täcka kostnader 
transport vid anvisning, för tolkkostnader eller för kostnader för resor inom landet då barnet/den unge ska 
besöka vänner/släktingar.

För motsvarande plats i stödboende erbjuds en fast dygnskostnad på maximalt 800 kronor/dygn efter separat 
avtal.

1.1.3 Upphandlingsobjekt
Upphandlingen avser boende för ensamkommande flyktingbarn till Lekebergs kommun. Upphandlingen 
baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i detta förfrågningsunderlag.

1.1.4 Avtalstid
Avtalet gäller för tiden 2016-01-01 till 2018-12-31 med option för den upphandlande myndigheten om 
förlängning med 1 år. Vid nyttjande av denna option meddelar upphandlande myndigheten senast 6 månader 
före avtalets utgång om sin avsikt att utnyttja optionen samt den aktuella tidsperioden.

1.1.5 Volym
Boendet bör tillhandahålla 15 platser, men ersättning till leverantören kan variera, beroende av platsbehov. 
Utöver det tillkommer utslussningsboende.

1.1.6 Upplysningar under anbudstiden
Handläggare för denna upphandling är Tony Larsson-Malmberg, Lekebergs kommun. Tel. 070-314 20 31.
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1.2 Upphandlingsföreskrifter

1.2.1 Upphandlingsförfarande
Denna upphandling genomförs som ett förenklat förfarande enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU kapitel 
15, SFS 2007:1091. Upphandlingsformen medger förhandling, men anbud kan komma att antas utan 
föregående förhandling.

1.2.2 Anbudets form och Innehåll
Anbudet ska vara skrivet på svenska språket. Anbudsgivaren svar på ställda frågor ska lämnas i avsedda fält.

1.2.3 Förtydligande och komplettering av förfrågningsunderlag
Om anbudsgivaren upplever förfrågningsunderlaget som oklart eller otydligt i något avseende, är det viktigt att 
Tony Larsson-Malmberg kontaktas så missförstånd kan undvikas. Frågor och synpunkter på 
förfrågningsunderlaget ska ställas till upphandlingsenheten senast 10 dagar före anbudstidens utgång.

1.2.4 Rättelse och förtydligande av anbud
Upphandlingsansvarig kan medge att anbudsgivare får rätta en uppenbar felskrivning, felräkning eller annat 
uppenbart fel i anbudet. Upphandlingsansvarige kan också begära att ett anbud förtydligas och kompletteras 
om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Förtydliganden och kompletteringar 
ska bekräftas skriftligt.

1.2.5 Sekretess
Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
till dess upphandlingsbeslut fattats om leverantör eller upphandlingen på annat sätt avslutats.

1.2.6 Helt eller delat anbud
Anbud ska lämnas för hela efterfrågade tjänsten.

KRAVGRÄNS JA NEJ
Har anbud lämnats på hela efterfrågade tjänsten?   

1.2.7 Anbudstidens utgång
Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Anbud ska inkomma senast 2015-07-31.

1.2.8 Anbudets giltighetstid
Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning förlängs anbudens giltighetstid fram till dess att avtal kan 
tecknas, dock i högst fyra månader efter angiven giltighetstid. Anbudet ska vara bindande till 2015-11-30.

KRAVGRÄNS JA NEJ
Anbudsgivaren accepterar anbudets giltighetstid?   

1.2.9 Plats och tid för anbudsöppning
Lekebergs kommun
Ekonomiavdelningen
Bangatan 7
716 81 Fjugesta

Vid anbudsöppningen deltar minst två tjänstemän från Lekebergs kommun. Datum för anbudsöppning 2015-
08-03.

1.2.10 Avbrytande av upphandlingen
Om inget anbud motsvarar ställda krav eller om anbuden innefattar oacceptabla priser eller anbuden på annat 
sätt är oförmånliga kan upphandlingen avbrytas och samtliga anbud förkastas utan ersättning till 
anbudsgivarna. Om upphandlingen avbryts kommer samtliga anbudsgivare att underrättas om detta.
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1.2.11 Underrättelse om beslut
Underrättelse om vilken anbudsgivare som tilldelats det aktuella uppdraget kommer att lämnas till alla 
anbudsgivare för den aktuella upphandlingen samt till alla andra som begär det.

Från det att underrättelse lämnats ut löper en tidsfrist om minst 10 dagar innan upphandlingskontrakt kan 
tecknas.

1.2.12 Upphandlingskontrakt
Upphandlingen avslutas med ett skriftligt avtal med antagen leverantör, som undertecknas av parterna. Avtalet 
baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag och antaget anbud.

Avtalet förutsätter för sin giltighet att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol 
inte förordnar om åtgärder enligt 16 kap 2 § LOU.

1.3 Prövning av anbudsgivare

1.3.1 Anbudsprövning
Efter anbudsöppningen sker prövning av anbuden. Anbudsprövningen sker i två steg:

1. Kvalificering av anbudsgivare, obligatoriska krav på anbudet och efterfrågade tjänster.
2. Anbudsutvärdering.

1.3.2 Kvalificering
Prövning av ställda krav på anbudsgivaren:

 Anbudsgivarens förmåga prövas mot de krav som ställs på anbudsgivaren enligt 
förfrågningsunderlagets punkt "Registrering, skatter och avgifter" samt punkt "Uteslutning av 
leverantör".

Prövning av obligatoriska krav på anbudet och efterfrågade tjänster:
 Kvalificerade anbudsgivare prövas avseende redovisade obligatoriska krav på anbudet och 

efterfrågade tjänster.

1.3.3 Uppgifter om anbudsgivaren
Fyll i uppgifter om företaget enligt nedan.

Företagets namn  
Postadress  
Telefon  
Företagets e-postadress  
Företagets hemsida  
Organisationsnummer  
Plusgiro/Bankgiro  
Kontaktpersonens namn  
Kontaktpersonens telefonnummer  
Kontaktpersonens e-postadress  
Företagsform typ aktiebolag, handelsbolag o s v  
Antal anställda  
Kollektivavtal  
Registrerad för mervärdesskatt  
Registrerad för arbetsgivaravgift  

244



6

1.3.4 Uteslutning av leverantör
En upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör från att delta i en offentlig upphandling, om 
myndigheten får kännedom om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott enligt LOU 
10 kap 1§. (Deltagande i kriminell organisation, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt.)

En leverantör får uteslutas från att delta i en upphandling om leverantören enligt LOU 10 kap 2§ inte uppfyller 
kraven om ekonomisk stabilitet, laglydnad och professionalitet.

Kontroll kan ske hos Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Upplysningscentralen.

KRAVGRÄNS JA NEJ
Anbudsgivaren intygar härmed att företaget inte är föremål för något enligt LOU 10 kap 1§ och 2§.   

1.3.5 Registrering, skatter och avgifter
Anbudsgivare ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- 
och avgiftsskyldigheter.

Kommunen kommer kontrollera att anbudsgivarna är registrerade hos Bolagsverket samt har betalt föreskrivna 
skatter och sociala avgifter.

Anbudsgivare får vara beredd på att förtydliga sina ekonomiska/juridiska ställning om så skulle behövas.

Anbud kan lämnas av aktiebolag under bildande. Aktiebolaget ska vara bildat senast inför avtalstecknande. Till 
anbudet ska bifogas stiftelseurkund.

Utländska anbudsgivare ska bifoga intyg på att de är registrerade i bolagsregister eller motsvarande, samt att 
skatter och avgifter är betalda.

Leverantör av tjänster till kommunen skall inneha F-skattsedel.

I det fall anbudsgivaren avser att använda sig av underleverantörer för att utföra tjänster som uppdragits, ska 
även detta företag uppfylla dessa krav.

KRAVGRÄNS JA NEJ
Uppfyller anbudsgivare ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter enligt 
ovan?   

1.3.6 Anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning
Anbudsgivaren ska ha en stabil ekonomisk bas. Uppgift om årsomsättning ska lämnas i anbudet.

Anbudsgivaren ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne kan upprätthålla ett 
långsiktigt avtal. Underlag för bedömningen av leverantörens ekonomiska stabilitet och finansiella ställning är 
utdrag ur Upplysningscentralen (UC) eller likvärdigt som ska bifogas och vara aktuellt.

Anbudsgivaren bifogar utdrag som bekräftar godkänd ekonomisk ställning från exempelvis UC 
kreditupplysning, där det framkommer att anbudsgivaren uppfyller minst 3:a, enligt femgradig skala.

En anbudsgivare som inte uppfyller kraven enligt ovan kan ändå antas om denne på annat sätt kan visa att den 
har ekonomisk styrka att kunna fullgöra uppdraget. Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att 
själva kontrollera och göra en egen bedömning.

Ange årsomsättning:

KRAVGRÄNS JA NEJ
Anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning uppfylls, enligt ställda krav?   

Om inte Ni som anbudsgivare uppfyller ställda krav, lämna gärna en beskrivning.
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1.3.7 Anbudsgivarens tekniska förmåga, kapacitet och kompetens
Antagen leverantör ska ha erforderliga personella och tekniska resurser för uppdragets genomförande. 
Anbudsgivaren/Leverantören ska också ha en sådan organisation, kapacitet och erfarenhet att denne kan 
förväntas kunna genomföra uppdraget.

Anbudsgivaren ger en beskrivning av organisationen och resurser för att utföra uppdraget.

KRAVGRÄNS JA NEJ
Anbudsgivaren har en organisation, kapacitet och erfarenhet för att kunna genomföra uppdraget.   

1.4 Utvärdering av anbud

1.4.1 Utvärdering av anbud - utvärderingskriterier
Under förutsättning att inkomna anbud uppfyller kraven enligt punkt ”Kvalificering” i underlaget, kommer det 
anbud att antas som är det mest ekonomiskt fördelaktiga med hänsyn tagen till följande utvärderingskriterier:

 Pris: 50 %
 Kvalitet: 50 %

Priskriterier
 Anbudsgivarens pris till kommunen för tjänsten per plats och dygn för HVB-boende.
 Anbudsgivarens pris till kommunen för tjänsten per plats och dygn för utslussningsboende.

Kvalitetskriterier:
Pris per plats och dygn HVB-boende (max 1 400 kr) + pris per plats och dygn vid utslussning (max 800 kr) = Total 
maxersättning per plats och dygn 2 200 kr. Totala ersättningen per dygn multipliceras med antal platser (15) 
och antal dagar per år (365 dagar). Detta ger grundutvärderingspris. 2 200 kr* 15 platser * 365 dagar = 12 
045 000 kr. Maximalt mervärde är 50 % av grundutvärderingspriset, avrundat till 6 000 000 kr. Mervärde består 
X frågor med prissättning för mervärde angivet vid varje fråga. Faktiskt pris för tjänsten - mervärde = 
utvärderingspris. Lägst utvärderingspris vinner uppdraget.

Varje kvalitetsfråga kommer att bedömas utifrån inkomna anbudssvar, av en sakkunnig från kommunen, med 
följande betygssättning:

 Utmärkt 100 % av värdet, mycket över förväntat
 Bra 67 % av värdet, över förväntat
 Godkänd 33 % av värdet, kravgräns
 Icke Godkänd 0 % av värdet

Utvärderingsmodell är mervärdesmodellen.

2 Kravspecifikation

2.1 Krav på leverantören

2.1.1 Kvalitetssystem
Anbudsgivaren ska ha ett kvalitetssystem som uppfyller kraven i gällande lagstiftning för denna typ av 
verksamhet. Anbudsgivaren ska därför redogöra för sitt kvalitetssystem, innehållande bl.a. hur de arbetar med 
avvikelserapportering, kompetensutveckling av personalen och kvalitetsutveckling. Av redovisningen ska 
framgå hur utföraren avser att systematiskt och fortlöpande utveckla kvalitén.

KRAVGRÄNS JA NEJ
Redogörelse för kvalitetssystemet bifogas?   
Kravet uppfyllt?   
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2.1.2 Miljöarbete
Leverantören ska ha ett miljöledningssystem för sin verksamhet. Ledningssystemet ska följas upp årligen och 
minst inkludera följande delar:

 en införd miljöpolicy
 rutiner som säkerställer att lagar och föreskrifter som berör verksamheten efterlevs
 ansvarsfördelning inom företaget för miljöarbetet
 rutiner och metoder som säkerställer att miljökrav följs, inklusive rutiner för att hantera avvikelser.

Det innebär bland annat att utföraren bör granska alla inköp ur miljö- och hälsosynpunkt och i första hand välja 
miljömärkta produkter samt minimera avfallsmängden genom t.ex. återanvändning, källsortering och 
kompostering. Vid inköp av fordon bör utföraren ställa miljökrav såsom låg bränsleförbrukning samt drift med 
förnyelsebara bränslen.

KRAVGRÄNS JA NEJ
Leverantörens redogörelse för miljöarbete bifogas?   
Kravet på miljöarbete uppfyllt?   

2.1.3 Kompetenskrav och tillstånd
Anbudsgivaren ska ha formell kompetens och erfarenhet av HVB-boende för att kunna fullgöra uppdraget med 
de krav som ställs. Redogörelse som styrker detta ska lämnas för företagets ledning.

Anbudet ska innehålla två referenser avseende uppdrag av motsvarande typ, t.ex. HVB-vård för ungdomar, 
boendestöd till ungdomar, arbete med ensamkommande barn.

Nystartade företag och företag under bildande ska istället lämna motsvarande referenser för företagets 
ledning.

Kommunen förbehåller sig rätten att ta referenser utöver de som företaget namnger. Endast anbudsgivare som 
har goda vitsord när det gäller förmåga att fullgöra uppdraget kommer att bli godkänd. Kommunens eventuella 
egna erfarenheter kommer att vägas in vid bedömningen.

Anbudsgivare ska redovisa om man bedriver tillståndspliktig verksamhet.

Anbudsgivarens beskrivning av liknande uppdrag, ange två referenser.

KRAVGRÄNS  
Hur väl uppfyller leverantören referenskriteriet?  
100 % - Utmärkt = mervärdesavdrag med 1 000 000 av priset  
  67 % - Bra = mervärdesavdrag med 670 000 av priset  
  33 % - Godkänd = mervärdesavdrag med 333 000 av priset  
    0 % - Ej godkänd = mervärdesavdrag är noll av priset  

KRAVGRÄNS JA NEJ
Beskriv kompetensen på ledningen i företaget bifogas?   
Krav på kompetens hos ledningen uppfyllt?   

2.1.4 Utbildning och kompetens hos personalen
Utförarens personal ska ha god kunskap om barn och ungdomars utveckling och behov. Inom personalgruppen 
ska det finnas flera personer med flerårig erfarenhet av arbete med ungdomar. Hos utföraren ska även finnas 
personal med kompetens om asylprocessen. Personalen ska hålla sig uppdaterad och skaffa sig god kunskap 
om kultur och levnadsvillkor i barnens hemländer.

I verksamheten ska det finnas personal med sådan kompetens och erfarenhet att den kan tillgodose den 
enskildes behov av stöd, stimulans, omvårdnad. För att säkerställa personalens förmåga att tillgodose dessa 
behov ska regelbunden handledning för all personal ske.
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Minst 40 % av personalen ska ha adekvat högskoleutbildning. Lämpliga högskoleutbildningar kan vara 
socionom, socialpedagog, pedagog, arbetsterapeut eller annan beteendevetenskaplig utbildning. Andra 
lämpliga utbildningar är t.ex. behandlingsassistentutbildning, fritidsledareutbildning, skötarutbildning och 
undersköterskeutbildning.

Personalen ska i tal och skrift behärska svenska språket samt engelska. Önskvärt är även att det inom 
personalgruppen finns kultur och språkkompetens från flera länder.

Särskilt efterfrågas: Arabiska, Dari/persiska, Tigrinja samt somaliska. Dessa språk utgör grund för viktning.

Personalen ska ha grundläggande kompetens inom BBiC, motsvarande minst en dags utbildningsinsats. Inom 
verksamheten ska även finnas personal med kunskap om PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) samt 
kompetens att arbeta med ART (Aggression Replacement Training) och MI (Motiverande Intervju).

KRAVGRÄNS JA NEJ
Leverantörens beskrivning av personalens utbildningar, bifogas.   
Uppfyller leverantören kravet på adekvat högskoleutbildning?   
Uppfylls grundläggande krav beträffande BBIC, PTSD, ART och MI?   

KRAVGRÄNS  
Hur väl uppfylls språk kriteriet?  
100 % - Utmärkt = mervärdesavdrag med 500 000 av priset  
  67 % - Bra = mervärdesavdrag med 335 000 av priset  
  33 % - Godkänd = mervärdesavdrag med 165 000 av priset  
    0 % - Ej godkänd = mervärdesavdrag är noll av priset  

2.1.5 Personalbemanning
Personalbemanningen ska utgå från ungdomarnas behov. Utföraren ska kunna öka bemanningen vid behov i 
akuta situationer samt för kortare perioder inom ramen för gällande avtal.

Tillgång till personal ska finnas dygnet runt årets alla dagar i verksamhetens lokaler. Utföraren ansvarar för att 
personal i erforderlig omfattning, med lämplig utbildning och personlig lämplighet anställs.

Utföraren ansvarar för att ingen av de anställda eller ledning har dömts för brott mot barn, våldsbrott, brott i 
yrkesutövning eller narkotikabrott under de senaste tre åren. Utdrag ska lämnas av all personal årligen ur 
Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister och vid nyanställning av all personal.

Utföraren ansvarar för att teckna kollektivavtal med berörda fackliga organistioner.

KRAVGRÄNS JA NEJ
Kravet accepteras?   

2.1.6 Utvecklingsarbete
Utföraren ska vara positiv till deltagande i forsknings- och utvecklingsarbete i syfte att utveckla verksamheten. 
Kommunen utger stöd genom FoU-centrum för vård och omsorg och socialt arbete. Utförare ska delta i av 
kommunen initierade träffar, verksamhetsråd/utförarträffar och seminarier upp till 4 ggr per år. Utföraren ska 
under avtalsperioden vara uppdaterad om aktuell forskning och utveckla verksamheten i enlighet med bästa 
möjliga evidens. Detta kan t ex innebära implementering av nya evidensbaserade behandlingsmetoder eller 
revidering av befintliga.

KRAVGRÄNS JA NEJ
Kravet accepteras?   

248



10

2.1.7 Resultat från tidigare integrationsarbete med ensamkommande
I den utsträckning ni har erfarenheter just av ensamkommande flyktingbarn vill vi att ni redogör för vilka 
resultat ni har att visa upp från integrationsarbetet. Redogör för hur de ungdomar ni haft boende hos er lyckats 
med betyg och examina. 

 Hur många har klarat grundskolan?
 Har någon gått ut gymnasiet?
 Hur framskrider skolgången terminsvis?

Redovisa hur ni följer kunskapsutvecklingen när det gäller svenska språket.
 Vilka mätbara resultat har ungdomarna uppnått och på vilken tid? 
 Redovisa utifrån SFI-skalan eller betygen inom grundskola och/eller gymnasiet.

Förr eller senare lämnar ungdomarna boendet och går vidare i livet. Redovisa hur de som är framme vid detta 
steg har löst försörjningsfrågan.

 Hur många hade arbete eller gick på skola där de hade rätt till studiemedel?
 Kunde de försörja sig själva eller var de beroende av andra?

Har ni haft andra mätbara mål för integrationsarbetet som ni kan redovisa? Bedömningsmall:
 Verksamheten ifråga har en tydig bild av hur ungdomarna klarar skolan, inlärningen av svenska 

språket och försörjningen. Man har dessutom nått resultat som är jämförbara med de mål som 
förvaltningen satt, alltså att huvuddelen av ungdomarna skall klara grundskoleexamen vid 19 års ålder.

 Verksamheten ifråga har en tydig bild av hur ungdomarna klarar skolan, inlärningen av svenska 
språket och försörjningen.

 Verksamheten ifråga saknar i huvudsak mätbara resultat från integrationsarbetet.

KRAVGRÄNS JA NEJ
Bifogas en redovisning av ovanstående frågor?   

KRAVGRÄNS  
Verksamheten ifråga har en tydlig bild av hur ungdomarna klarar skolan, inlärningen av svenska språket 
och försörjningen. Man har dessutom nått resultat som är jämförbara med de mål som förvaltningen 
satt, alltså att huvuddelen av ungdomarna ska klara grundskoleexamen vid 19 års ålder?  
100 % - Utmärkt = mervärdesavdrag med 500 000 av priset  
  67 % - Bra = mervärdesavdrag med 335 000 av priset  
  33 % - Godkänd = mervärdesavdrag med 165 000 av priset  
    0 % - Ej godkänd = mervärdesavdrag är noll av priset  

2.1.8 Verksamhetsuppföljning med avseende på resultat
Under avtalsperioden ska regelbundet uppföljningar genomföras som avser olika variabler av övergripande 
karaktär. Uppföljningen sker i dialogform med syfte att inom givna ramar förbättra resultatet i verksamheten. 
Här berörs minst följande teman:

 Hur ser ungdomsgruppens skolresultat ut med avseende på betyg och examina?
 Hur utvecklas kunskapen i svenska språket med avseende på betyg enligt skolans läroplan och/eller 

SFI?
 Hur sysselsätts gruppen som inte studerar, med perspektiv av försörjning, praktik och yrkesutbildning? 

Hur många har arbete eller studiemedel när de lämnar boendet?
 Hur stor andel av ungdomarna kommer att klara grundskoleexamen vid 19 års ålder med den 

utveckling man för stunden kan observera?
 Hur stor andel av dem som tagits in i boendet har kommit att kräva behandlingsplacering på HVB-hem 

eller motsvarande?
 Hur upplever ungdomarna omsorgen? Inom vilka områden skiljer sig upplevelsen från vad svenska 

ungdomar känner?
 Hur många blir kvar i en kollektiv boendeform efter fyllda 18 år? Hur länge stannar man i genomsnitt i 

boendet?
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Boendet ansvarar för att samla in ovanstående data och att med utgångspunkt från detta sammanställa 
åtgärdsplaner. Här redogör boendet för hur man vill arbete för att åtgärda eventuella brister i resultaten eller 
vilka möjligheter man ser att ta nya språng. Planen utgör vidare beslutsunderlag för de träffar boendet och 
förvaltningens representanter har gemensamt. Mötena sammankallas av boendet minst varje halvår, eller 
tätare om detta krävs för att i tid stävja en utveckling som går åt fel håll.

KRAVGRÄNS JA NEJ
Kravet accepteras?   

2.1.9 Anbudsgivarens förutsättningar för uppdraget (teknisk förmåga)
Anbudsgivaren ska ha förutsättningar att genomföra uppdraget, såsom affärsidé, organisation, lednings- och 
personalpolicy, rutiner och former för samverkan med uppdragsgivare, kvalitetssystem inklusive utvärderings- 
och uppföljningsarbete. Anbudsgivaren ska redovisa hur kraven uppfylls.

KRAVGRÄNS JA NEJ
Leverantörens beskrivning av förutsättningar för uppdraget (teknisk förmåga), bifogas   

KRAVGRÄNS  
Hur väl uppfyller leverantören kriteriet förutsättningar för uppdraget?  
100 % - Utmärkt = mervärdesavdrag med 1 000 000 av priset  
  67 % - Bra = mervärdesavdrag med 670 000 av priset  
  33 % - Godkänd = mervärdesavdrag med 333 000 av priset  
    0 % - Ej godkänd = mervärdesavdrag är noll av priset  

2.1.10 Underleverantör
Vid anlitande av underleverantör svarar leverantör för underleverantör så som för sig själv. I denna 
upphandling räknas även bolag i gemensam koncern som underleverantör, om det är registrerat med eget 
organisationsnummer.

2.2 Krav på tjänsten

2.2.1 Lagstiftning mm
Verksamheten ska bedrivas i enlighet med gällande lagstiftning. Utföraren ska vid driftsstarten och under 
avtalstiden ha erforderliga tillstånd för verksamhetens bedrivande. Viktig lagstiftning för aktuell verksamhet är 
bland annat Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU), offentlighets- och sekretesslagen samt 
personuppgiftslagen (PUL). Därutöver gäller Socialstyrelsens författningssamling och allmänna råd, t ex 
Socialstyrelsens föreskrifter.

Om Socialstyrelsen genomför tillsyn angående verksamheten ska utföraren på eget initiativ omedelbart 
skriftligen informera kommunen om detta. Utföraren ska ombesörja de anmälningar till myndigheter etc. som 
kan komma att krävas med anledning av uppdragets genomförande.

Utförarens personal är skyldig att till social- och omsorgsnämnden socialnämnden anmäla om de i sin 
verksamhet får kännedom om något som kan innebära att social- och omsorgsnämnden behöver ingripa till 
underårigs skydd. FN: s konvention om barnets rättigheter skall följas.
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2.2.2 Verksamhetsinnehåll och arbetsmetodik
 Verksamheten ska erbjuda de boende omsorg, boende och fritidssysselsättning. Samarbete med 

föreningslivet ska dessutom utgöra en grund för ungdomarnas integration.
 Verksamheten ska bedrivas i enlighet med avtalet, tillämpliga riktlinjer, intentioner och föreskrifter 

som finns i Socialtjänstlagen och övrig aktuell lagstiftning samt i de föreskrifter och allmänna råd som 
Socialstyrelsen utfärdat.

 Verksamheten ska inneha socialstyrelsens tillstånd att bedriva HVB-verksamhet.
 Verksamheten ska vara organiserad och ha till syfte att den enskilde ska kunna få utveckla sina 

personliga resurser.
 Verksamheten ska bidra till att den enskilde får möjlighet att leva under trygga och individuellt 

anpassade former. Den enskilde ska ha inflytande och medbestämmande över de insatser som ges.
 Verksamheten ska bedrivas i enlighet med bästa evidens.

Med en kunskapsbaserad (evidensbaserad) socialtjänst menas i denna upphandling att kunskap integreras från:
 Aktuell forskning inom området vad gäller metoders/insatsers effekter.
 Brukarens erfarenheter och förväntningar.
 Socialarbetarens (professionens) kunskaper.
 De lokala förutsättningarna i kommunen

På detta sätt förväntas den bästa tillgängliga kunskap vägas samman för att kunna erbjuda stöd och hjälp på 
bästa tänkbara grund.

2.2.3 Dokumentation/journaler/genomförandeplan – uppföljning av insats
Journalhandlingar ska finnas för varje person enligt socialtjänstlagen (SoL). Journalerna ska förvaras på ett 
betryggande sätt och vara oåtkomliga för obehöriga. SOSFS 2003:20

En individuell genomförandeplan ska upprättas.
 Genomförandeplanen ska ge en samlad beskrivning av hur varje person får sitt behov av stöd, service 

och vård tillgodosett och vara upprättad i enlighet med BBIC.
 Genomförandeplanen ska innehålla tydligt definierade mål som är uppföljningsbara.
 Genomförandeplanen ska revideras vid behov, dock minst en gång per halvår.
 Vid avslut av insats ska den utvärderas utifrån uppställda mål.
 Utföraren bör även följa upp insatsen ett år efter avslutad kontakt efter samtycke från den enskilde.
 Redovisning av erbjudna insatsers resultat ska skickas till beställaren en gång per år.
 Om insatser ges av flera utförare ska utföraren vid behov ta initiativ till samordning.

Riktlinjer för överlämnande av journalhandlingar i samband med byte av utförare gäller. När handlingarna ska 
överlämnas till ny utförare skall detta ske utan kostnad.

2.2.4 Samordning av insatser och samarbete mellan utförare
Enskilda personer kan ha behov av insatser från flera utförare/verksamheter. Om behov av samordning av olika 
insatser uppstår ska, i samråd med och efter samtycke från den enskilde, initiativ tas till att samordning 
kommer till stånd. En plan där ansvaret för olika insatser fördelas skall upprättas. 

 Utförare ska även kunna hjälpa till med olika myndighetskontakter på den enskildes uppdrag.
 Utförare har ansvar att hålla sig välinformerad om de sociala stödinsatser som erbjuds av olika 

utförare i kommunen för att kunna ge god information och vid behov hjälpa den enskilde till annan 
insats.

2.2.5 Lokaler
Ungdomarna kommer i allmänhet tillbringa flera år i de olika boendestegen. De har sällan några andra 
alternativ dit de kan dra sig tillbaka för att få lugn och ro. Därför måste boendet klara av att erbjuda en hemlik 
miljö, trots att många rör sig inom verksamhetens väggar med olika behov och förutsättningar. I synnerhet för 
de yngre som bor i kollektiva former, är det viktigt att boendet utformas på ett sådant sätt att allmänna ytor 
förenas med utrymmen som tar hänsyn till behovet av avskildhet.

De asylsökande befinner sig i en särskilt utsatt situation och vår erfarenhet säger att deras intressen bäst 
tillvaratas om de har ett eget boende, skilt från dem som fått uppehållstillstånd.
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Det har visat sig att drömmen om en egen lägenhet är en viktig drivkraft för ungdomarna. Eftersom detta 
samtidigt är en boendeform som ställer höga krav på skötsamhet och självständighet, så har denna 
förhoppning om flytt inneburit en möjlighet att sporra ungdomarna till att visa mognad.

Det är vår övertygelse att de ungdomar som lämnar boendet efter en framgångsrik tid i egen lägenhet, har 
stora möjligheter att senare klara sig på egen hand. Vi har goda erfarenheter av att välja centralt belägna 
boenden. Det kan inom ramen för uppdraget komma att avtalas om att boendet ordnar lägenheter som 
ungdomarna sedan har möjlighet att själva kunna ta över.

Redogör för hur ni vill lösa lokalfrågan för de ensamkommande flyktingbarnen, dels med avseende på 
asylsökande och dels på eventuellt PUT-boende.

2.2.6 Kvalitet ur brukarperspektiv
Förutom de kvalitetskrav som finns angivna i lagar, författningar, föreskrifter och kommunens mål skall 
verksamheten präglas av:

 Ett gott bemötande
 Delaktighet och inflytande för den enskilde över insatsernas utformning, innehåll och utförande
 Tydlig information, till den enskilde och dennes anhöriga Kontinuitet för den enskilde
 Professionalism och serviceanda Pålitlighet och trygghet Rättssäkerhet
 Tillgänglighet.

2.2.7 Fritid och umgänge
Om boendet ska erbjuda en hemlik miljö, gäller det för personalen att hitta en balans i att vara initiativtagare 
respektive understödjare till aktiviteter inom fritidsområdet. En del verksamheter ska vara inom boendet och 
annat utanför.

Vår erfarenhet är att ungdomarna snarare har för mycket fri tid än för lite. Skolans lektionsutrymme utnyttjas 
sällan fullt ut varför det ofta uppstår luckor. Loven är långa och strukturerade aktiviteter saknas. Här krävs ett 
mycket nära samarbete med föreningslivet för att bredda ungdomarnas möjlighet till en meningsfull fritid.

Trots att de flesta ungdomar har många landsmän i gruppen så sluter man sig inte inåt. Tvärtom finns det en 
stark drivkraft att leta sig ut från boendet och hitta anknytningar till det som leder ut i det svenska samhället. 
Många önskar att de istället kunde bo i svenska familjehem, just av det skälet att de ska komma så nära 
normala förhållanden som möjligt. Vi har inte ansett oss kunna möta detta behov utan har hållit fast vid PUT-
boende. Däremot har alla ungdomar möjlighet att söka kontaktperson eller kontaktfamilj. Detta ombesörjs av 
socialförvaltningen. Boendena har schemalagda mötestider där aktuella ämnen bearbetas i föredragsform följt 
av diskussion. Ämnesvalen görs bland sociala frågeställningar som inte ges tillräckligt utrymme i skolan.

Som tidigare berörts är vi övertygade om att den viktigaste frågan för ungdomarnas integration är att man 
lyckas i skolan. Även om gymnasierna i första hand har frågan i sin hand, så kommer inte ungdomarna att 
lyckas om inte en stor del av den tid som boendet disponerar också verkar i samma riktning. Idag förefaller 
flyktingungdomarna ha mer fritid än andra. Framöver måste det troligen bli tvärtom. Det går inte att nå så höga 
kunskapsmål utan att slita hårt och uthålligt. Det betyder färre håltimmar, mer läxläsning och kortare lov. De 
som inte klarar detta måste upptäckas tidigt. Med samma intensitet som när det gäller studierna måste då 
ansträngningar göras för att hitta andra praktiska alternativ.

Redogör för hur ni vill arbeta med perspektiven omsorg och integration på området fritid och umgänge.

KRAVGRÄNS  
Hur uppfylls kriteriet för arbete gällande fritid och umgänge?  
100 % - Utmärkt = mervärdesavdrag med 1 000 000 av priset  
  67 % - Bra = mervärdesavdrag med 670 000 av priset  
  33 % - Godkänd = mervärdesavdrag med 333 000 av priset  
    0 % - Ej godkänd = mervärdesavdrag är noll av priset  
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2.2.8 Skolan
I vårt land är skolarbetet den viktigaste sysselsättningen för alla barn och ungdomar. Här får man en stor del av 
sin identitet, man tränas i relationer och får i bästa fall en arbetsdisciplin. Det är ett känt faktum att det finns 
ett ömsesidigt förhållande mellan hur barn mår och hur de har det i skolan. Forskning visar att för 
omhändertagna barn, är lyckligt genomförda studier, en av de viktigaste framgångsfaktorerna i deras fortsatta 
liv. Vi tror att samma sak även gäller för våra flyktingungdomar. Därför vill vi ge detta område så hög prioritet.

Vi ser att boendet kan påverka skolresultatet på tre olika sätt. För det första genom att hjälpa ungdomarna att 
maximera sina egna prestationer. För det andra genom att förmå skolan att ställa relevanta resurser till 
förfogande. För det tredje att boendet med egna insatser kompenserar för det som saknas hos ungdomarna 
själva och från skolan.

De ungdomar som är övertygade om skolans stora betydelse för deras framtid, är också de som fullföljer 
utbildningen och som får bäst betyg. Boendet har en viktig uppgift i att med alla medel underbygga denna 
positiva inställning. Att ge hjälp med läxläsning och att bidra till att ungdomarna har en hög närvaro i skolan, 
ger andra viktiga bidrag. Invandrarundervisningen i våra skolor dras fortfarande med brister. Hemspråkets 
betydelse underskattas. Förväntningarna på eleverna är för lågt satta. Ungdomarnas förkunskaper kontrolleras 
för dåligt eller uppskattas inte på rätt sätt. Studier bedrivs i för få ämnen. Studieplaneringen är ostrukturerad. 
Ungdomarna separeras under för lång tid från svenska ungdomar. Skoltiden utnyttjas inte tillräckligt. Det är en 
viktig uppgift för boendet att bevaka dessa frågor och att vara pådrivande. Det är därför viktigt att boendet är 
uppmärksamt på fortsatta brister i undervisningskedjan. Vi menar att dygnsavgifterna ger utrymme för olika 
former av stöd från boendet till ungdomarnas särskilda behov. En fortlöpande utvärdering av ungdomarnas 
skolprestationer, med målet att huvuddelen skall ha klarat grundskolan vid 19 års ålder, kommer hela tiden att 
visa på luckor som kräver uppfinningsrikedom att täppa till.

Stommen i utbildningsarbetet finns i grundskola och gymnasium, men det går inte att komma ifrån att åtskilliga 
ungdomar varken klarar de teoretiska eller de yrkesinriktade programmen. För dessa är det avgörande att hitta 
andra former av kunskapsinhämtning som möjliggör framtida försörjning. Praktikplatser fyller ofta flera 
funktioner. De ger en inblick i yrkeslivet, de möjliggör träning i svenska språket och de kan medvetandegöra 
ungdomarna om nyttan av att förkovra sig i skolan. Också arbetsförmedlingen har här ett stort ansvar och i viss 
utsträckning är även socialförvaltningen aktiv. På samma sätt som vi från boendet förväntar oss ett 
sammanhållande ansvar för skolarbetet, så krävs ett liknande förhållningssätt från boendet när det gäller att 
hitta alternativ för dem som vänder gymnasiet ryggen.

Utöver den genomgående bedömningsmallen tillkommer följande bedömningar.
 Redogörelse innehåller en tydlig analys och hållning till förvaltningens mål att huvuddelen av 

ungdomarna vid 19 års ålder ska ha klarat de nya kraven för behörighet till gymnasiet.

Redogör för hur ni vill möjliggöra att ungdomarna lyckas i skolan eller på annat sätt förbereder sig för 
yrkeslivet. Belys separat hur ni ser på förvaltningens mål att huvuddelen av ungdomarna vid 19 års ålder skall 
ha klarat de nya kraven för behörighet till gymnasiet. Om ni anser att det är möjligt att genomföra, redovisa då 
vilket stöd ni behöver från skolan och socialtjänsten för att förverkliga detta.

KRAVGRÄNS  
Hur uppfylls kriteriet skolan?  
100 % - Utmärkt = mervärdesavdrag med 1 000 000 av priset  
  67 % - Bra = mervärdesavdrag med 670 000 av priset  
  33 % - Godkänd = mervärdesavdrag med 333 000 av priset  
    0 % - Ej godkänd = mervärdesavdrag är noll av priset  
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2.2.9 ADL-träning
Ungdomarna har en historia som i allmänhet innebär att de tidigt har fått ta vuxenansvar. De är inte 
främmande för att arbeta redan i unga år. Ur flera synvinklar innebär detta att de är bra rustade för att ta 
ansvar för sin person och omgivning. Men de är också tonåringar med intressen som går i helt andra riktningar. 
Det är lätt att de, efter att under lång tid förvägrats rätten att vara barn, i en motreaktion uppträder naivt och 
ansvarslöst. Inför flyttandet mellan boendet olika steg, värderas mognaden också utifrån ett ADL-perspektiv. 
Med tanke på strävan att flertalet ungdomar vid myndig ålder skall klara eget boende, är det betydelsefullt att 
ADL-frågorna har en framskjuten plats och följs upp noggrant. Många av dessa uppgifter tränas med fördel 
tillsammans med personal, vilket i sin tur ger uppslag till samtal och träning i svenska språket.

Redogör för hur ni vill arbeta med ADL-frågorna för att ge ungdomarna en grund till att gå vidare till ett eget 
boende och ett eget ansvarstagande.

KRAVGRÄNS  
Hur uppfylls kriteriet ADL-träning?  
100 % - Utmärkt = mervärdesavdrag med 1 000 000 av priset  
  67 % - Bra = mervärdesavdrag med 670 000 av priset  
  33 % - Godkänd = mervärdesavdrag med 333 000 av priset  
    0 % - Ej godkänd = mervärdesavdrag är noll av priset  

3 Kommersiella villkor

3.1 Kommersiella villkor

3.1.1 Avtalsomfattning
Leverantören förbinder sig att bedriva verksamheten Boende till ensamkommande flyktingbarn som omfattas 
av detta avtal i den omfattning och på de villkor som anges i avtalet. Leverantören ska även, på eventuellt 
uppdrag av Lekebergs kommun kunna erbjuda boendestöd vid stödboende. Uppdraget ska utföras i enlighet 
med förutsättningarna i avtalsvillkor samt utförarens anbud.

3.1.2 Avtalsform
Detta avtal reglerar samtliga villkor för uppdraget under avtalsperioden

3.1.3 Avtalsvolym
Angiven volym är 15 platser, men ersättning till leverantören kan variera, beroende av platsbehov. Utöver det 
tillkommer utslussningsboende. Skulle volymen enligt detta avtal under- respektive överstiga beräknad 
kvantitet ska detta inte betraktas som avtalsbrott från upphandlande myndighets sida utan leverantören har 
att leverera det verkliga behovet.

3.1.4 Priser
För uppdraget boende för ensamkommande flyktingbarn enligt detta avtal gäller de priser, som framgår av 
detta avtal.

 Priset är fast under hela avtalsperioden, 
 Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdeskatt
 Pris ska anges per dygn och plats för HVB-boende och pris per plats och dygn för utslussningsboende.

Ange pris till kommunen för HVB-boende per plats och dygn  
Ange pris till kommunen för utslussningsboende per plats och dygn  
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3.1.5 Uppgifter på fakturan
Fakturan ska innehålla:

 Inköps-, faktura- och leveransdatum, faktura- eller OCR-nummer, i klartext vad fakturan avser, antal 
och à-pris per artikelrad, brutto- samt momsbelopp.

 Leverantörens juridiska namn, adress, plus- eller bankgiro samt organisations-, momsregistrerings- 
eller VAT-nummer, uppgift om leverantören innehar F-skattsedel.

 Köparens juridiska namn, förvaltning, avdelning/enhet, adress samt referenskod max 10 tecken.

3.1.6 Fakturerings- och betalningsvillkor
Faktura ska ställas till i beställningen angiven fakturaadress. Eventuella påminnelser och krav ska sändas till 
samma adress.

Upphandlande myndighet begär elektronisk fakturering av leverantören. Lekebergs kommun kan ta emot 
elektronisk faktura i sveformat.

Om anledning till anmärkning på faktura eller leverans inte föreligger, erläggs betalning inom 30 dagar räknat 
från fakturans ankomstdatum. Motsvarande bestämmelser skall gälla avtalad delleverans.

Fakturerings- och expeditionsavgifter godkänns inte.

3.1.7 Dröjsmålsränta
Om köparen inte betalar faktura i rätt tid ska dröjsmålsränta utgå enligt räntelagens bestämmelser, dock ej 
räntebelopp understigande 100 SEK per försent betald faktura.

3.1.8 Taxor, avgifter och övriga ersättningar
Kommunfullmäktiges fastställda taxor och avgifter för verksamheten och utföraren har inte rätt att ta ut egna 
avgifter.

3.1.9 Försäkring
Antagen leverantör skall, under hela avtalstiden, vidmakthålla ansvarsförsäkring. Kommunen svarar för 
försäkring enligt patientskadelagen.

3.1.10 Sekretess (Tystnadsplikt)
Med anledning av detta avtal kommer utföraren att få ta del av handlingar och/eller uppgifter för vilka det 
råder sekretess hos kommunen.

Utföraren som omfattas av 2 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är direkt underkastad 
reglerna i offentlighets- och sekretesslagen. Annan utförare förbinder sig i och med träffandet av detta avtal att 
inte röja uppgift som hade varit sekretessbelagd om den förekommit hos kommunen eller uppgift rörande 
kommunens interna förhållande, vare sig det sker muntligen, genom att handling lämnas ut eller det sker på 
annat sätt samt att inte utnyttja sådan uppgift.

Utföraren ansvarar för att all personal i verksamheten har god kunskap om och i det dagliga arbetet följer 
gällande sekretesslagstiftning. Regler om tystnadsplikt skall undertecknas av all personal. Brott mot 
tystnadsplikten kan innebära upphävande av avtalet.

Utföraren ska träffa avtal om denna tystnadsplikt med de underleverantörer som får del av handling eller 
uppgift för vilka det råder sekretess hos kommunen.

Utföraren svarar för att dennes personal och underleverantörer känner till och följer ovanstående 
bestämmelser.

Sekretess och tystnadsplikt gäller även efter det att avtalet i övrigt upphört att gälla. Kommunens ansvar för 
sekretess regleras i gällande lagstiftning.
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3.1.11 Personalens informationsskyldighet
Utförarens personal är skyldig att meddela kommunen om missförhållanden finns eller uppkommer i avtalad 
verksamhet. Utföraren får ej efterforska och/eller bestraffa personal som lämnar meddelanden. Det åligger 
utföraren att informera berörd personal om denna skyldighet.

3.1.12 Avtalad meddelarfrihet
Personal som är anställd hos privata utförare ska i huvudsak, omfattas av samma meddelarfrihet som råder för 
motsvarande kommunal personal, vilket innebär rätt att ge information till media om det som rör avtalad 
verksamhet och som är av allmänt intresse. Meddelarfriheten ska dock inte omfatta uppgifter som avser 
affärsförhållanden eller som allmänt sett kan rubba konkurrensförhållanden för utföraren. I meddelarfriheten 
ingår inte heller information som gäller pågående förhandlingar rörande löne- eller andra anställningsvillkor 
eller som är hemliga enligt lag. Vidare råder det inte meddelarfrihet för uppgifter om enskilda personliga 
förhållanden eller för uppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt enligt paragrafen 
Sekretess(Tystnadsplikt).

Det åligger utföraren att informera berörd personal om meddelarfriheten.

Utföraren får ej efterforska och/eller bestraffa personal som använder sig av sin rätt enligt denna paragraf.

3.1.13 Allmänhetens rätt till insyn i verksamheten
Utföraren är skyldig att utan oskäligt dröjsmål efter det att kommunen framställt begäran härom till 
kommunen lämna sådan information som avses i kommunallagen 3 kap 19 a §. Informationen ska göra det 
möjligt för allmänheten att få insyn i hur verksamheten sköts. Sådan begäran ska i normalfallet vara skriftlig.

Informationen ska lämnas i skriftlig form. Det åligger kommunen att i sin begäran precisera vilken information 
som efterfrågas. Utföraren är inte skyldig att lämna information om utlämnandet inte kan ske utan väsentlig 
praktisk olägenhet för utföraren eller om utlämnandet strider mot lag eller annan författning, exempelvis 
personuppgiftslagen (1984:204).

Enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess hos kommunen för uppgift om affärs- eller 
driftsförhållanden för enskild om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

Information som lämnas till kommunen enligt första stycket ska inte anses utgöra företagshemligheter enligt 
lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter.  Denna bestämmelse har ingen verkan på räckvidden av 
övriga bestämmelser i avtalet.

3.1.14 Omförhandling
Om väsentliga förändringar sker vad gäller de förutsättningar som avtalet bygger på, till exempel ändring i 
gällande arbetstidsbestämmelser, ändrade skatter eller avgifter av något slag och/eller beslut av myndighet 
som parterna inte själva kan påverka, äger parterna rätt att påkalla förhandling om ändring av ersättning till 
den del som avser de ändrade förutsättningarna.

3.1.15 Ändringar och tillägg
Mer omfattande ändringar i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig handling undertecknad av 
behörig företrädare för köparen och berörd leverantör.

3.1.16 Handlingars inbördes ordning
Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i 
något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande 
ordning:

1. skriftliga ändringar och tillägg till avtal
2. avtal inkl bilagor
3. anbud
4. eventuellt kompletterande förfrågningsunderlag
5. förfrågningsunderlag med bilagor
6. allmänna bestämmelser
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3.1.17 Överlåtelse av avtal ägarskifte
Part får inte utan motpartens medgivande överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal på 
annan juridisk person.

3.1.18 Hävning
Vardera parten ska ha rätt att häva avtalet till nästa månadsskifte om motparten gör sig skyldig till avtalsbrott 
och det inte är ringa, om motparten sätts i konkurs varvid betalningsinställelse och inledande av 
ackordsförhandlingar jämställs med konkurs, eller vid händelser av force majeure karaktär.

Leverantören ska vara registrerad för mervärdesskatt och arbetsgivaravgift, inneha F-skattebevis samt vara fri 
från skulder för skatter och sociala avgifter. Om det under avtalstiden uppstår brister i detta avseende utgör 
det grund för hävning.

Upphandlande myndighet har också rätt att häva avtalet till nästa månadsskifte om kvalitetsbrister trots 
påpekande inte åtgärdas eller om arbetet utförs på sådant sätt att samma kvalitetsbrister trots påpekande 
upprepade gånger återkommer och dessa brister inte är ringa. Upphandlande myndighet äger rätt att häva 
avtalet om aviserad prisnivå inte kan anses acceptabel.

3.1.19 Befrielsegrund (force majeure)
Part är befriad från sina åtaganden om denne visar att det inträffat ett hinder utanför dennes kontroll som 
denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder denne inte heller skäligen kunde 
ha undvikit eller övervunnit.

Beror dröjsmålet på någon som part anlitat för att helt eller delvis fullgöra köpet, är parten fri från 
skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma 
gäller om dröjsmålet beror på en underleverantör som leverantören har anlitat eller någon annan i tidigare led.

För att part ska ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt ovan skall denne utan dröjsmål underrätta 
motparten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande. Part ska informera motparten om när 
fullgörelse beräknas kunna ske.

3.1.20 Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av ingångna överenskommelser, som inte kan lösas genom 
förhandlingar mellan parterna, ska avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

Eventuella tvisteförhandlingar ska i första instans äga rum där den upphandlande myndigheten svarar i 
tvistemål.

3.1.21 Godkännande av kommersiella villkor
Anbudsgivaren ska acceptera samtliga krav och villkor i anbudsinbjudan, kravspecifikationen och kommersiella 
villkoren.

KRAVGRÄNS JA NEJ
Anbudsgivaren uppfyller och accepterar samtliga krav och villkor i anbudsinbjudan, 
kravspecifikationen och kommersiella villkoren med bilagor?   
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UTVÄRDERINGSMALL

ANBUDSGIVARE:  
ORGANISATIONS NR:  
SKA KRAV JA/NEJ
Har anbud lämnats på hela efterfrågade tjänsten?  
Anbudsgivaren accepterar anbudets giltighetstid?  
Anbudsgivaren intygar härmed att företaget inte är föremål för något enligt LOU 10 kap 1§ och 2§.  
Uppfyller anbudsgivare ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter?  
Anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning uppfylls, enligt ställda krav?  
Anbudsgivaren har en organisation, kapacitet och erfarenhet för att kunna genomföra uppdraget.  
Leverantörens redogörelse för kvalitetssystemet uppfyllt?  
Leverantörens redogörelse för miljöarbete uppfylls?  
Krav på kompetens hos ledningen uppfyllt?  
Uppfyller leverantören kravet på adekvat högskoleutbildning?  
Uppfylls grundläggande krav beträffande BBIC, PTSD, ART och MI?  
Kravet på personalbemanningen accepteras?  
Kravet på utvecklingsarbetet accepteras?  
Kravet på verksamhetsuppföljning med avseende på resultat accepteras?  
Beskrivning av hur lokalfråga löses, bifogas?  
Anbudsgivaren uppfyller och accepterar samtliga krav och villkor i anbudsinbjudan, kravspecifikationen och 
kommersiella villkoren med bilagor?  

MERVÄRDESAVDRAG - MAXAVDRAG 6 000 000 KR  
LEVERANTÖRENS PRIS X 15 PLATSER X 365 DAGAR = BRUTTOPRIS INNAN MERVÄRDESAVDRAG BELOPP
Hur väl uppfyller leverantören referenskriteriet?  
Hur väl uppfylls språk kriteriet?  
Verksamheten ifråga har en tydlig bild av hur ungdomarna klarar skolan, inlärningen av svenska språket och 
försörjningen. Man har dessutom nått resultat som är jämförbara med de mål som förvaltningen satt, alltså att 
huvuddelen av ungdomarna ska klara grundskoleexamen vid 19 års ålder? 

 

Hur väl uppfyller leverantören kriteriet förutsättningar för uppdraget?  
Hur uppfylls kriteriet för arbete gällande fritid och umgänge?  
Hur uppfylls kriteriet skolan?  
Hur uppfylls kriteriet ADL-träning?  
LEVERANTÖRENS UTVÄRDERINGSPRIS EFTER MERVÄRDESAVDRAG = NETTOPRIS  
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Dnr: KS 15-358

Tjänsteskrivelse - Finanspolicy för Lekebergs kommun

Ärendebeskrivning
Finanspolicyn (dnr KS 15-358) är ett övergripande dokument och omfattar den 
verksamhet som bedrivs inom Lekebergs kommunkoncern samt avser att reglera 
hanteringen av finansiella frågor. I Lekebergs kommunkoncern omfattar den även 
kommunens helägda bolag. Ytterligare dokument som styr den finansiella 
förvaltningen är Anvisningar och Riktlinjer för Finansförvaltning (ARF). Detta 
dokument innehåller allmänna riktlinjer, anvisningar och rutinbeskrivningar för den 
finansiella verksamheten.

1 Bakgrund
Kommunens nu gällande finanspolicy antagen 2002-02-28 § 7 av kommunfullmäktige 
föreslås uppdateras utifrån aktuell finansmarknad och dess förutsättningar. Med 
erfarenhet av senaste årens flexibilitet på finansmarknaden föreslår finanspolicyn 
antas av kommunfullmäktige med tillhörande anvisningar och riktlinjer för 
finansförvaltning (ARF). 

Till praktiskt stöd och hjälp i finansförvaltningen har ett styrdokument benämnt 
”Anvisningar och Riktlinjer för Finansförvaltning(ARF) upprättats. Förutom riktlinjer 
och anvisningar skall ARF även i viss utsträckning innehålla rutinbeskrivningar och 
kunna fungera i beredskapssammanhang. Uppdateringar och förändringar av 
anvisningar och riktlinjer för finansförvaltningen (ARF) antas av kommunstyrelsen

Finanspolicyn utgör ett regelverk för finansförvaltningen. Den gäller såväl den 
löpande verksamhetens finansiella verksamhet som den långsiktiga förvaltningen av 
pensionsmedel samt finansiell upplåning och valutahantering. Finanspolicyn 
upprättas också för att möta de legala krav som ställs på kommunen. Ett väl 
definierat regelverk är även ett styrinstrument och ett hjälpmedel för de personer 
som arbetar med finansförvaltning. Genom att ansvar, befogenheter, regler och 
risknivåer definieras och klarläggs, skapas förutsättningar för ett snabbt och korrekt 
beslutsfattande. Finanspolicyn ska ses över kontinuerligt och uppdateras med hänsyn 
till aktuella förhållanden inom kommunen samt till utvecklingen på de finansiella 
marknaderna. Finanspolicyn och uppdateringar av densamma fastställs av 
kommunfullmäktige.

Finanspolicyn innehåller mål och riktlinjer inom områdena:
 Organisation och ansvarsfördelning
 Generella principer för finansförvaltning
 Likviditetsförvaltning
 Pensionsmedelsförvaltning
 Skuldförvaltning
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Dnr: KS 15-358

2 Analys
2.1 Övergripande konsekvenser
Ärendet i sig får inte några direkta konsekvenser för barn, folkhälsa, jämställdhet, 
miljö och hållbarhet, mångfald och integration. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Ärendet ger inga direkta ekonomiska konsekvenser i samband med införande av 
riktlinjerna .

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Finanspolicy för Lekebergs kommun som där med ersätter 
Mål och riktlinjer för finansverksamheten i Lekebergs kommun (dnr KS 14-68). 

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Peter Warman
Kommundirektör Ekonomichef
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1 Finanspolicy
Lekebergs kommun (nedan kallad kommunen) ska på ett effektivt och säkert sätt 
förvalta de finansiella medel som kommunen förfogar över. Kommunens 
ekonomiavdelning arbetar med finansiell planering och uppföljning på kort och lång 
sikt samt utför de operativa åtgärder som krävs för att genomföra beslutade 
finansiella transaktioner.

Ekonomiavdelningen är kravställare på andra funktioner, projekt och processer som 
påverkar de finansiella flödena. Som exempel på detta kan nämnas kommunens 
rutiner kring kund- och leverantörsfakturor.

Finanspolicyn är ett övergripande dokument och omfattar den verksamhet som 
bedrivs inom Lekebergs kommunkoncern samt avser att reglera hanteringen av 
finansiella frågor. I Lekebergs kommunkoncern omfattar den även kommunens 
helägda bolag. Ytterligare dokument som styr den finansiella förvaltningen är 
anvisningar och riktlinjer för finansförvaltningen (ARF). Detta dokument innehåller 
allmänna riktlinjer, anvisningar och rutinbeskrivningar för den finansiella 
verksamheten.

Målsättning är att kommunkoncernens finansiella verksamhet ska drivas och regleras 
utifrån tydligt definierade mål och risknivåer. Med beaktande av de 
riskbegränsningar som anges i finanspolicyn är målsättningen att uppnå bästa möjliga 
finansnetto i kommunkoncernen.

Inom ramen för kommunallagens bestämmelser och denna policy ska kommunens 
och dess helägda bolags upplåning ske till så låg kostnad som möjligt och de egna 
medlen placeras så att god avkastning erhålls.

Kommunens och berörda bolagens finansverksamhet ska drivas så att den medverkar 
till att säkerställa betalningsförmågan på kort och lång sikt.

Finansverksamheten ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa 
inslag och så att betryggande säkerhet alltid upprätthålls. Verksamheten ska också 
medverka till att kapitalanskaffning och kapitalanvändning i kommunen och bolagen 
blir effektiv.

1.1 Finanspolicyns syfte och innehåll
Finanspolicyn utgör ett regelverk för finansförvaltningen. Den gäller såväl den 
löpande verksamhetens finansiella verksamhet som den långsiktiga förvaltningen av 
pensionsmedel samt finansiell upplåning och valutahantering. Finanspolicyn 
upprättas också för att möta de legala krav som ställs på kommunen. Ett väl 
definierat regelverk är även ett styrinstrument och ett hjälpmedel för de personer 
som arbetar med finansförvaltning. Genom att ansvar, befogenheter, regler och 
risknivåer definieras och klarläggs, skapas förutsättningar för ett snabbt och korrekt 
beslutsfattande. Finanspolicyn ska ses över kontinuerligt och uppdateras med hänsyn 
till aktuella förhållanden inom kommunen samt till utvecklingen på de finansiella 
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marknaderna. Finanspolicyn och uppdateringar av densamma fastställs av 
kommunfullmäktige.

Finanspolicyn innehåller mål och riktlinjer inom områdena:
 Organisation och ansvarsfördelning
 Generella principer för finansförvaltning
 Likviditetsförvaltning
 Pensionsmedelsförvaltning
 Skuldförvaltning

1.2 Kommunkoncernen
För att hantera kommunens ekonomi effektivt, ska kommunen på det sätt och inom 
de ramar som kommunfullmäktige beslutar, samordna de finansiella frågorna för 
kommunkoncernen. Samordningen regleras i denna policy samt i avtal och/eller 
ägardirektiv. I kommunkoncernen inbegrips i detta sammanhang, förutom den egna 
kommunala verksamheten, kommunens helägda företag.

De helägda kommunala företagen ska fastställa en egen finanspolicy som i tillämpliga 
delar ska baseras på denna policy och med särskilt beaktande av ägardirektiv och 
avtal. Respektive styrelse har ett självständigt ansvar för bolagets finansiella 
verksamheter och risker.

1.3 Anvisningar och Riktlinjer för Finansförvaltning (ARF)
Till praktiskt stöd och hjälp i finansförvaltningen har ett styrdokument benämnt 
”Anvisningar och Riktlinjer för Finansförvaltning(ARF) upprättats. Förutom riktlinjer 
och anvisningar skall ARF även i viss utsträckning innehålla rutinbeskrivningar och 
kunna fungera i beredskapssammanhang. Uppdateringar och förändringar av 
anvisningar och riktlinjer för finansförvaltningen (ARF) antas av kommunstyrelsen.

2 Organisation och ansvarsfördelning
Finansmarknaden är sådan att den kräver en stor beslutsberedskap hos alla 
inblandade parter. Detta innebär för kommunens del att en stor del av de enskilda 
besluten tas av kommunstyrelsens arbetsutskott och ekonomichefen, medan de 
politiska organen beslutar i policyfrågor och utfärdar allmänna riktlinjer för 
verksamheten samt behandlar frågor av principiell art. För bolagen gäller i princip 
samma ansvarsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktör (VD).

För kommunen gäller vidare att kommunfullmäktige beslutar, företrädesvis i 
samband med att budgeten behandlas, om investeringsfinansiering och därmed hur 
stor andel som ska finansieras externt dvs. med krediter av olika slag. Dessa 
finansieringar benämns nedan investeringskrediter och utgörs oftast av långfristiga 
lån. Det är dock även vanligt att detta lånebehov tillgodoses med kort- respektive 
långfristiga krediter allt efter marknadssituationen.

I samband med behandlandet av budgeten fastställer kommunfullmäktige vidare en 
årlig ram för rörelsekrediteter. Med rörelsekrediteter avses i detta fall lån med en 
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löptid på upp till ett år, vilka är motiverade med hänsyn till kommunens 
betalningsrörelser och inte direkt hänförliga till någon specifik investering.

Kommunfullmäktige fastställer i finanspolicyn på vilket sätt kommunstyrelsen ska 
arbeta med kommunens finans förvaltning. Kommunstyrelsen äger i sin tur rätt att 
delegera beslutanderätten vidare efter behov.

Denna policy ska gälla för bolag ingående i koncernen Lekebergs kommun i enlighet 
med de direktiv om tillämpbara delar samt övriga regler, som framgår av respektive 
bolags ägardirektiv. Den delegering av ansvar och befogenheter som är nödvändig 
inom respektive bolag kommer inte att regleras i denna policy. Följaktligen gäller det 
som nedan beskrivs kommunen men kan i tillämpbara delar användas av bolagen.

Ekonomichefen är ansvarig för kommunens finansfunktion och leder arbetet efter de 
riktlinjer och inom de ramar som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutar. 
Detta innebär också att samtliga finansfrågor som behandlas av kommunens politiska 
organ ska vara beredda av ekonomichefen.

2.1 Kommunfullmäktiges ansvar
Kommunfullmäktige beslutar om frågor av principiell beskaffenhet såsom 
övergripande riktlinjer och policy för kommunen. Beslutar om ramar för upp- och 
utlåning, placeringar, borgen samt övriga finansiella mål.

2.2 Kommunstyrelsens ansvar
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för finansförvaltningen och verkställer 
kommunfullmäktiges beslut, uppdatering samt fastställer av ARF. Inom ramen för 
fullmäktiges delegation beslutar styrelsen om upplåning, placering av kommunens 
medel, utlåning, externa förvaltningsuppdrag, borgen, eventuellt förvaltning av andra 
organisationers medel (t ex stiftelses).

Inom ramen för kommunstyrelsens delegation beslutas om omsättning och lösen av 
kommunens lån samt de fall då leasingavtal ska tecknas.

2.3 Ekonomichefens ansvar
Ekonomichefen har det operativa ansvaret för kommunens finanshantering i enlighet 
med finanspolicyn. Det är ekonomichefens ansvar att:

 Kommunen har en väl fungerande finansfunktion.
 Kommunen har tillfredställande intern kontroll avseende 

ekonomiadministration.
 Löpande föra strategiska diskussioner och följa utvecklingen inom 

finansverksamheten genom att ta del av den fortlöpande finansiella 
rapporteringen.

 Föreslår och vidtar eventuella förändringar av tillgångsallokering inom 
pensionsmedelsförvaltningen.

 Samordna kommunens finansiella verksamhet.
 Lämna information om kommunens finansiella ställning till 

kommunstyrelsen.
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 Initiera utvecklings- och förbättringsåtgärder av den finansiella 
verksamheten.

 Besluta om rebalansering vid överträdande av limiter.
 Bevaka utvecklingen inom de finansiella marknaderna.
 Inom ramen för kommunstyrelsens delegation fatta beslut i frågor rörande 

kortfristig placering av likvida medel samt kortfristig inlåning från eller 
utlåning till bolagen inom ramen för koncernkontosystemet.

Ekonomichefen har på delegation rätt att ta upp investeringskrediter och 
rörelsekrediter, med löptid upp till ett år, inom den ram som fullmäktige fastställer 
samt rätt att lägga om och lösa tidigare upptagna lån.

I ekonomichefens frånvaro övergår dennes ansvar till kommundirektören.

2.4 Intern Kontroll
Med intern kontroll avses i detta fall administration av löpande upplånings- och 
placeringsavslut, handhavande av aktuell dokumentation och bokföring av aktuella 
affärer. Kontrollen förutsätter att det finns erforderliga system och rutiner för:

 Instruktioner
 Rapportering och uppföljning
 Ansvarsfördelning i organisationen
 Inventering av tillgångar och skulder
 Redovisning

För att åstadkomma god säkerhet och effektiva rutiner i finansarbetet krävs att 
handläggar- respektive internkontrollfunktionerna hålls åtskilda. Rutiner och 
anvisningar för internkontrollfunktionen finns redovisade i dokumentet 
”Ekonomiavdelningens Internkontrollplan”.

För Lekeberg kommun utför ekonomiassistent med ansvar för dagrapportering 
internkontrollen i finansarbetet. Alla avier och avräkningsnotor avseende 
finansdispositioner skickas direkt till ekonomiassistent.

Alla affärsavslut/beslut ska omedelbart dokumenteras och överlämnas till 
ekonomiassistent.

Ekonomiassistent ska omgående rapportera till kommunstyrelsens ordförande och 
kommunens revisorer om misstanke om oegentligheter i finansverksamheten skulle 
uppkomma.
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3 Generella principer för finansförvaltning

3.1 Etik
Vid placeringar ska etiska hänsyn tas, vilket innebär att direkt ägande av värdepapper 
i företag som i sin huvudsakliga verksamhet har produktion och/eller försäljning av 
krigsmateriel, tobaksvaror eller alkoholvaror inte får förekomma. Placeringar där 
utöver får inte ske i företag eller andra emittenter som inte på ett godtagbart sätt 
efter lever internationella konventioner om mänskliga rättigheter och miljö.

3.2 Risk
Finansiella placeringar innebär risktagande. Om finansförvaltningen är effektiv erhålls 
en ökad förväntad avkastning genom en höjd risknivå, och en lägre risk erhålls genom 
en minskning av den förväntade avkastningen. Portföljens risk regleras praktiskt 
genom reglering av tillåtna värdepapper och tillgångsslag, tillgångsallokering och 
limiter.

3.3 Valutarisk
Utgångspunkten i finansförvaltningen är att begränsa valutarisken i förhållande till 
kommunens åtagande. Värdepapper denominerade i utländsk valuta ska till största 
del valutasäkras. Hur stor del som ska valutasäkras får bedömas i det enskilda fallet 
mot bakgrund av bl.a. vilket tillgångsslag det avser och till vilken kostnad. 
Valutasäkringen hanteras av ekonomichefen eller av kommunens motpart om det är 
mer kostnadseffektivt. Beslut om valutasäkring tas av kommunstyrelsen.

3.4 Derivatinstrument
Handel med derivatinstrument, dvs. optioner, terminer, swappar och motsvarande, 
får ske i följande fall:

1. Vid placeringar i så kallade indexobligationer. Dessa obligationers värde 
utgörs till största delen av en nollkupongsobligation och till mindre del av en 
option kopplad till ett index. Obligationsdelen säkerställer att fallhöjden i 
placeringen är begränsad. Optionsdelen ger en möjlighet till god avkastning 
om index utvecklas positivt. Derivat som ingår som en del av en 
kapitalgaranterad strukturerad produkt är tillåten under förutsättning att 
övriga limiter i denna policy uppfylls.

2. Som ett inslag i anlitade hedgefonders förvaltningsinriktning. 
3. Som ett marginellt inslag i externa diskretionära förvaltares uppdrag. I detta 

fall jämställs värdepappersfonder under Finansinspektionens tillsyn med 
diskretionär förvaltning. Beträffande fondförvaltning följs gällande 
anvisningar från Finansinspektionen.

4. Inom skuldförvaltningen. För användande av derivat inom Skuldförvaltning se 
avsnitt 6.6 Derivatinstrument i denna policy samt avsnitt 4.3 i anvisningar 
och riktlinjer för finansförvaltningen (ARF).
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Det är endast som komponent i indexobligationer som derivatinstrument får 
användas i syfte att ge utvecklingen av kommunens tillgångsvärden extra utväxling i 
skeden med uppåtgående tendens för underliggande aktier, index m.m. I övriga 
tillåtna fall ska ändamålet vara defensivt och syfta till att skydda kommunens 
tillgångsvärden i skeden med nedgående tendens för underliggande aktier, index 
m.m.

Derivatinstrument får endast användas om de underliggande tillgångarna är tillåtna 
enligt dessa placeringsregler. Innehav av derivatinstrument får inte innebära att 
portföljsammansättningen avviker från dessa placeringsregler.

Instrumenten ska i normalfall vara standardiserade och noterade på svensk eller 
utländsk marknadsplats som står under tillsyn av behörig myndighet.

3.5 Redovisningsprinciper
Finansförvaltningen redovisas som en omsättningstillgång, vilket innebär att lägsta 
värdets princip gäller. Om det totala marknadsvärdet för hela portföljen vid 
månadsbokslut delårs- eller årsbokslut är lägre än det totala anskaffningsvärdet så 
görs en nedskrivning av mellanskillnaden. För marknadsvärde och beräkning av dessa 
se vidare i motsvarade avsnitt 1.5 i anvisningar och riktlinjer för finansförvaltningen 
(ARF). Vid redovisning av medlens utveckling ska det ske med utgångspunkt i 
marknadsvärde, inte bokfört värde.

3.6 Legala begränsningar
Kommunens kapital måste förvaltas i enlighet med kapitel 8, 2 § Kommunallagen, 
”Kommunerna och landstingen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på 
god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses”.

3.7 Tillåtna motparter
Godkända motparter vid transaktioner med portföljernas tillgångar är:

 Värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd för handel med 
finansiella instrument för annans räkning i eget namn, enligt 2 kap 1 § p.2 Lag 
(2007:528) om värdepappersmarknaden.

 Utländska institutioner som har tillstånd motsvarande det som anges i punkt 
1 och som står under tillsyn av myndigheter eller annat behörigt organ.

Transaktioner ska ske enligt principen betalning mot leverans. Undantag från denna 
princip är tillåten vid tillfällen då det normala förfarandet är annat.

3.8 Förvaring av värdepapper
Direktägda tillgångar ska dock förvaras hos:

 Värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot 
värdepapper för förvaring, enligt 2 kap 2§ p.1 Lag (2007:528) om 
värdepappersmarknaden.

 Utländska institutioner som har tillstånd motsvarande det som anges i punkt 
1 och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ.
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Andelar i värdepappersfonder registreras dock normalt hos fondbolaget utan 
leverans till värdepappersinstitut.

4 Likviditetsförvaltning
För att kommunen ska kunna fungera rationellt och klara av de löpande 
betalningarna måste betalningsmedel alltid finnas i beredskap. 
Betalningsberedskapen är beroende av tillgången på likvida medel, d v s sådana 
tillgångar som snabbt kan utnyttjas för utbetalningar. En viktig del i detta arbete är 
att kommunen har en effektiv kapitalhantering och att betalningsströmmarna 
(inflöde och utflöde av likvida medel) är rationella. För likviditetsportföljens storlek, 
se avsnitt 2 ARF.

Utgångspunkten för en effektiv hantering av betalningsströmmar är att:
 Begränsa kapitalbindningen i icke avkastningsbara tillgångar.
 Begränsa behovet av räntebärande skulder.

Huvudprincipen är att alla inbetalningar i möjligaste utsträckning ska ske i så nära 
anslutning till tjänstens utförande eller varans leverans som möjligt. 
Leverantörsfakturor och övriga utbetalningar ska betalas på angiven förfallodag så att 
räntefri kredittid utnyttjas fullt ut.

4.1 Likviditetsförvaltnings övergripande mål
Det övergripande målet för finansförvaltningen är att optimera kommunens 
räntenetto samtidigt som betryggande säkerhet kan tillgodoses. Dessutom ska vid 
varje tillfälle betalningskapaciteten för kommunen säkerställas. Placeringar ska göras 
på konto- eller specialinlåningskonto i bank, riksgälden, Kommuninvest eller i 
värdepapper med hög likviditet, d v s marknadsnoterade värdepapper som vid varje 
tidpunkt kan omsättas. 

4.2 Tillåtna instrument vid likviditetsförvaltning
Placeringar inom likviditetsförvaltningen får ske i följande instrument:

 Räntebärande värdepapper utgivna i svensk valuta (SEK).
 Likvida medel, definierade som medel på bankkonto. Övrig tidsbunden 

inlåning hänförs till räntebärande värdepapper.
 Värdepappersfonder bestående av en eller flera av ovanstående tillgångar.

4.3 Ränterisk vid likviditetsförvaltning
Ränterisk är risken att värdet på ett finansiellt instrument varierar på grund av 
förändringar i marknadsräntorna. Ränterisk begränsas genom att placeringar inte får 
ha längre löptid än ett år.

4.4 Kreditrisk vid likviditetsförvaltning
Kreditrisk definieras som summan av exponeringen i samtliga placeringar. Lägsta 
tillåtna rating i likviditetsförvaltningen är A-/A3 (Standard & Poor’s/Moody’s). Vid 
användandet av värdepappersfonder får en fonds genomsnittliga kreditbetyg 
användas. Genomsnittsbetyget får dock ej understiga ovanstående lägsta rating A-
/A3 (Standard & Poor’s/Moody’s).
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5 Pensionsmedelsförvaltning
Kommunen har ett långsiktigt åtagande för att möta framtida pensionsförpliktelser. 
Det övergripande målet för pensionsmedelsförvaltningen är att möta 
pensionsutbetalningarna hänförliga till pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen. I 
dagsläget finansieras pensionsutbetalningarna med löpande skatteintäkter.

Om medel ska avsättas för att möta de framtida pensionsutbetalningarna så ska 
högsta möjliga avkastning eftersträvas, given antagen riskprofil. Målsättningen är att 
uppnå en avkastning som motsvara minst inflationen.

5.1 Tillgångs- och strategisk allokering
Vid förvaltning av långsiktiga tillgångarna som styrs av en normalportfölj. 
Normalportföljen visar den strategiska fördelningen av de olika tillgångsslagen, 
uttryckt som andel av portföljens totala marknadsvärde samt respektive tillåtna 
avvikelse från normalvärdet. För att kunna begränsa risken i portföljen tillåts relativt 
stora avsteg från normalportföljen. Det gäller framför allt allokering av tillgångsslaget 
aktier i portföljen. 

ALLOKERING MIN NORMAL MAX UTVÄRDERING MOT

Nominella räntor 0 % 15 % 50 % OMRX Bond

Realränta 25 % 45 % 65 % OMRX Real

Aktier 10 % 40 % 50 %

Varav Svenska Aktier 0 % 30 % 45 % OMX S30 RX

Varav Utländska Aktier 55 % 70 % 100 % MSCI World

Alternativa placeringar 0 % 0 % 10 % 50/50 OMX Bond/MSCI World

Likvida medel 0 % 0 % 20 % TBD (Stibor 3m)

Utvärdering sker mot ovan angivna index efter vägning i enlighet med allokering, se 
vidare ARF.

5.2 Definition av exponering
Instrumenten i portföljen hänförs till respektive tillgångsslag utifrån huvudsaklig 
exponering.

Ekonomichefen ansvarar för att löpande bedöma huvudsaklig exponering i 
portföljens instrument, och besluta om vilket tillgångsslag de ska räknas till.

271



Policy 12 (17)

5.3 Tillåtna tillgångsslag/värdepapper
Pensionsmedlen får placeras i följande instrument:

 Räntebärande värdepapper noterade i svensk valuta (SEK).
 Svenska och utländska aktier samt aktierelaterade instrument. Enskilda aktivt 

förvaltade fonder får inte överstiga 10 procent av portföljens totala 
marknadsvärde.

 Alternativa tillgångar såsom hedgefonder, fastigheter eller andra finansiella 
placeringar som genom att ha låg korrelation till övriga tillgångar är avsedda 
att minska samtliga tillgångars totala risk. 

 Strukturerade produkter med exponering mot aktier och alternativa 
tillgångsslag (alternativa placeringar). Strukturerade produkter ska ha 100 
procent kapitalgaranti och maximalt 10 procent överkurs. Exponering mot 
räntemarknaden är inte tillåten. Med exponering avses inte underliggande 
obligationsdel. Enskilda strukturerade instrument får inte överstiga 10 
procent av portföljens totala marknadsvärde vid investeringstidpunkten. 
Strukturerade produkter innehållande s.k. SPV:er (Special Purpose Vehicle) är 
ej tillåtna.

 Placering får även göras i värdepappersfonder bestående av svenska och 
utländska aktier. Vid placering i fonder, ska eftersträvas, att reglerna för 
fonden ej tillåter att ingående enskilda bolag uppgår till mer än 10 procent av 
fondens förvaltade medel. 

5.4 Rebalansering
Portföljen ska kontinuerligt bevakas så att de ingående tillgångsslagen inte under- 
eller överskrider någon limit. Då ett tillgångsslag befinner sig under eller över sina 
limiter ska portföljen rebalanseras snarast möjligt. Det innebär normalt sett att 
rebalansering ska ske till nästa rapporttillfälle. Vid kontroll av limiter ska 
marknadsvärdet användas som jämförelsetal.

Det är ekonomichefens ansvar att besluta om rebalansering, samt att avgöra hur lång 
tid som behövs för att göra detta på ett kostnadseffektivt sätt.

5.5 Aktiekursrisk
För att begränsa de finansiella riskerna vid exponering mot aktiemarknaden ska 
portföljen vara väldiversifierad. Diversifieringen erhålls genom att sprida placeringar 
mellan olika:

 Regioner
 Länder
 Sektorer/Branscher
 Marknadsplatser 

Kommunen ska också i det fall placering ske i strukturerade instrument sträva efter 
en god förfallostruktur. Detta innebär att instrumenten ska ha en bra spridning med 
avseende på förfallodatum.
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5.6 Ränterisk vid pensionsmedelsförvaltning
Ränterisk är risken att värdet på ett finansiellt instrument varierar på grund av 
förändringar i marknadsräntorna. Stiger ränteläget kommer priset på värdepappret 
att sjunka och prisfallet ökar med löptiden på värdepappret.

Ett sätt att begränsa ränterisken är att begränsa längden på placeringarna. 
Ränterisken är större för en lång placering med fast kupong. Däremot obligationer 
med rörlig ränta justerar kupongen efter ränteläget och har därmed en mindre 
ränterisk.

Ovanstående definition av ränterisk gäller i absoluta termer. Den genomsnittliga 
löptiden på pensionsutbetalningarna är lång. I förhållande till 
pensionsutbetalningarna gäller därför det motsatta förhållandet, lång räntebindning 
ger låg risk.

Strukturerade produkter är exponerade mot ränterisk. De strukturerade 
placeringsprodukterna består av en obligation som har en förutbestämd 
förfallotidpunkt. Marknadsvärdet på en sådan produkt påverkas negativt av att 
räntan stiger.

5.7 Kreditrisk vid pensionsmedelsförvaltning
Kreditrisk definieras som summan av exponeringen i placeringar och derivat. 
Procenttalen i tabellen nedan avser andelar av den totala portföljens marknadsvärde 
samt maxandel per emittentkategori. Summan av exponeringen i emittent - och 
durationskategorierna får aldrig överstiga limiten för den högsta kategorin i 
summeringen. Som exempel får summan av exponeringen i rutan DL aldrig överstiga 
30 procent.

Nedanstående limiter gäller endast direktägda instrument. Kreditexponering genom 
placering i fonder är tillåten så länge förvaltningens inriktning inte väsentligt avviker 
från riskbegränsningarna i denna policy. Fonder som inte uppfyller detta krav 
definieras som alternativa tillgångar.

          Emittent Emittent Emittent Emittent Max 

          kategori kategori kategori kategori Andel per 

    Rating Rating Duration  K L M N emittent  

    Standard Moody’s   < 1 år  1 - 3 år  3 - 7 år  > 7 år  < 1 år  

   Emittent/värdepapper  & Poor’s   Summa K till N  L till N  M till N  N    

A 
Kommuner och landsting eller dess 
motsvarighet inom Euro området, med 
ratingen 

AAA Aaa   100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

B Värdepapper med ratingen: AAA Aaa B till E  100 % 85 % 70 % 60 % 15 % 
(25 %)  

C Värdepapper med rating om lägst: AA- Aa3 C till E  80 % 60 % 40 % 25 % 12 % 
(20 %)  

D Värdepapper med rating om lägst: A- A3 D till E  50 % 30 % 20 % 10 % 8 % (15 %)  
E Värdepapper med rating om lägst: BBB- Baa3 E till E  20 % 10 % 5 % 0 % 5 % (10 %)  
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Ett instruments rating fastställs enligt följande prioritetsordning: 
1. Emittentens långfristiga rating. 
2. Instrumentets långfristiga rating. 
3. Emittentens kortfristiga rating. 
4. Instrumentets kortfristiga rating. 
5. Garants rating.

Svenska kommuner och landsting utan rating hamnar i kategori C. Ovanstående 
gäller rating enligt Standard & Poor’s eller Moody’s. Om låntagaren har rating från 
både Standard & Poor’s och Moody’s, krävs att minst en av dem ligger på angiven 
nivå. Placering i värdepapper emitterade av Lekebergs kommun eller kommunens 
helägda bolag är inte tillåtet.

6 Skuldförvaltning

6.1 Upplåning – allmänt
Kommunfullmäktige beslutar i samband med fastställande av budget limit för 
nyupplåning. Upplåning får genomföras för långfristiga finansieringar eller för att 
trygga kommunens kortfristiga betalningsberedskap.

Kommunen får inte ta upp lån för spekulationsändamål. Däremot får lån upptas för 
att finansiera en beslutad investering, även om kapitalet inte omgående behövs, om 
det bedöms vara marknadsmässigt lämpligt.

Ekonomichefen beslutar om upptagning av tillfälligt lån för säkerställande av 
kommunens betalningsberedskap. Det praktiska arbetet kring upphandling av lån 
utförs av ekonomichefen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarar i den löpande beslutsprocessen för 
leasingavtal och övriga driftsfrågor av principiell betydelse.

6.2 Finansieringsrisk vid skuldförvaltning
Finansieringsrisken innebär att kommunen inte vid varje tillfälle har tillgång till 
önskad finansiering till en rimlig kostnad. För att begränsa denna risk gäller att högst 
50 procent av låneportföljen får förfalla till betalning inom närmast rullande 12-
månaders period.

I och med kommunens medlemskap i Kommuninvest bedöms finansieringsrisken som 
mycket låg.
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6.3 Ränterisk vid skuldförvaltning
Med ränterisk avses risken för att en förändring av det allmänna ränteläget påverkar 
räntekostnaden i negativ riktning. Ränterisken mäts som vägd genomsnittlig 
räntebindning för hela skuldportföljen inklusive räntederivat. För att begränsa 
ränterisken gäller det att den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala 
låneportföljen ska vara minst ett år och högst fem år.

Lån till rörlig ränta får utgöra maximalt 60 procent av låneportföljen.

6.4 Valutarisk vid skuldförvaltning
Utgångspunkten vid skuldförvaltning är att begränsa valutarisken. Låneportföljen ska 
bestå av lån i svenska kronor.

6.5 Tillåtna motparter vid skuldförvaltning
Lånefinansiering får ske i form som lån eller kredit i löpande räkning hos:

 Lån från kommunens helägda bolag.
 Kommuninvest i Sverige AB (publ.).
 Europeiska Investerings Banken (EIB).
 Nordiska Investeringsbanken (NIB).
 Svensk bank eller från svenska kreditmarknadsbolag.

6.6 Derivatinstrument 
Derivatinstrument får inte användas i spekulativt syfte, men i syfte att:

 Minska risken i skuldportföljen.
 Styra portföljens duration/räntebindning i den mån det är mer 

kostnadseffektiv än att låna med fast ränta.

För närmare detaljer, anvisningar och riktlinjer kring användningen av 
derivatinstrument se avsnitt 4.3 i ARF.

6.7 Intern utlåning
Intern utlåning får ske till kommunens helägda bolag inom den ram som 
kommunfullmäktige fastställt för respektive bolag.

Utlåning till interna motparter kan ske med egna tillgångar eller med extern 
finansiering. Utlåning till interna motparter som finansieras med extern upplåning 
ska matchas villkorsmässigt så att bl.a. ränterisk inte uppstår för kommunen.

Ersättning för är lånehantering och risktagande får tas ut i form av ett tillägg på 
kommunens externa upplåningsränta. Ersättningens storlek kan variera över tiden 
utifrån marknadsförutsättning och praxis. Ekonomichefen beslutar om ersättningens 
storlek.
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6.8 Borgen
Kommunal borgen lämnas endast till helägda bolag inom i kommunkoncernen. 
Kommunfullmäktige fastställer borgensramen och när beslutet att medge kommunal 
borgen har vunnit laga kraft, får underskrift av handlingar ske. Kommunen tar årligen 
ut en borgensavgift i procent av utnyttjad kredit. (För närvarande 0,3 procent, mars 
2015, och i dagsläget gäller det endast LekebergsBostäder AB).

Kommunen har som borgensman intresse av att varje investering som finansierats 
med borgenslån är försäkrad. Därför ska alla borgensåtaganden för 
investeringsändamål villkoras med ett förbehåll om att låntagaren ska hålla alla 
objekt försäkrade under hela den tid som borgen ska gälla.

Varje enskilt borgensåtagande ska betraktas utifrån att risken finns att 
borgensåtagandet måste infrias. Därför ska restriktivitet gälla för tecknande av 
kommunens borgen. All borgensteckning ska vara belopps- och tidsbegränsad. För att 
en borgensteckning ska tillstyrkas ska:

 Ändamålet stödja kommunkoncernens mål för verksamheten i enlighet med 
de inriktningar som finns angivna i kommunens respektive bolagens styrande 
dokument.

 Verksamheten vila på realistiska ekonomiska grunder.

7 Ordlista

Aktie
En aktie är en ägarandel i ett aktiebolags kapital. Ägaren till en aktie har rätt att delta och rösta på 
bolagets stämmor och få del av bolagets eventuella utdelning. Det finns olika sorter av aktier t.ex. A, B, C, 
preferens och stamaktier. Aktier kan öka och minska i värde.

Aktieexponering Anger hur stor andel av fondens innehav som utgörs av aktier eller aktierelaterade värdepapper.

Aktieindex Ett index som visar den genomsnittliga aktiekursutvecklingen. Kursnivån varje dag anges i relation till 
nivån vid en viss startdag.

Aktieindexobligation Obligation som löper utan ränta. Avkastningen bestäms istället av utvecklingen på ett i förväg fastställt 
index, exempelvis avseende en eller flera aktiemarknader

Allokera
Avsätta för bestämt ändamål. Begreppet resursallokering används ofta vilket avser statens eller 
offentliga myndigheters planmässiga fördelning av krediter eller produktionsfaktorer mellan olika 
näringsgrenar, branscher eller företag.

Denominerade Utgivna/emitterade i viss valuta.

Derivat Ett instrument vars värde är kopplat till värdet av en underliggande vara. Optioner, terminer och 
warrants är exempel på derivat.

Diversifierad Riskspridd/ En portfölj är diversifierad när riskerna är fördelade på t.ex. olika tillgångsslag.

Duration Den genomsnittliga löptiden för en obligation eller en obligationsfond. Durationen mäter obligationen 
eller obligationsfondens räntekänslighet och därmed risken i placeringen och anges oftast i antal år.

Emittent Den som ger/säljer ut nya aktier eller andra värdepapper.

Emittera Göra en emission, d v s när ett bolag ger ut/säljer nya aktier eller andra värdepapper.

Förfall Optioner som inte utnyttjas genom lösen och för vilka inte stängning genomförs. Optionerna går då på 
slutdagen till förfall vilket innebär att de upphör att existera.

Kredit Uppskov med betalning till senare tillfälle. Kan även betyda lån eller möjlighet att låna (ge kredit).
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Kreditlimit Övre beloppsgräns för en beviljad kredit.

Limit Risknivå som begränsar innehav av finansiella instrument.

Marknadsräntorna Den ränta man betalar vid ett lån på den öppna marknaden.

MSCI World Morgan Stanley Composite  Index World

OMRX Bond
Ett räntebärandeindex som är relaterat till nominella stadsobligationer med benchmark status samt 
bolåneobligationer representerade av benchmark obligationer eller motsvarande obligationer utgivna av 
Stadshypotek AB

OMRX Real Ett räntebärandeindex relaterat till statliga inflationskopplade obligationer

Portfölj En förmögenhet som är placerad i olika värdepapper.

OMX S30 RX Index bestående av de 30 mest omsatt aktier på Stockholmsbörsen med återinvestering av 
utdelningarna.

Tillgångsallokering
Tillgångsallokering är ett uttryck som beskriver hur stora delar av en tillgångsmassa placerats (allokerats 
till) i olika tillgångsslag. Vanligt förekommande tillgångsslag utgörs av följande: aktier, alternativa 
investeringar samt räntebärande

Valutasäkra
Valutatermin är en skyldighet att köpa eller sälja en valuta till en förutbestämd kurs på en förutbestämd 
dag. Fördelarna är att risken för valutakursförändringar försvinner och att beloppet på betalningen 
säkras. Det blir även lättare att planera likviditeten och göra prognoser.

Värdepapper En handling som ger innehavaren en rättighet som oftast kan omvandlas i pengar.
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Dnr: KS 15-376

Tjänsteskrivelse - Prognos 1 2015 för Lekebergs 
kommun

Ärendebeskrivning
Prognosrapport 1 baseras på nämndernas och styrelsernas prognosrapporter och är 
en rapport för perioden januari-april och prognos för kommunens mål och ekonomi 
för 2015. 

Prognosen för kommunfullmäktiges 18 mål är att 3 mål uppnås, 7 uppnås delvis och 
8 uppnås inte. 

Den ekonomiska prognosen pekar på ett budgetunderskott på 3 571 000 kr. Av dem 
är det framförallt vård- och omsorgsnämnden samt kultur- och bildningsnämnden 
som prognostiserar budgetöverskridande. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. föreslår Kommunfullmäktige godkänna prognosrapport 1 2015 för Lekebergs 
kommun.

2. ger nämnderna ett fortsatt uppdrag att arbete för en budget i balans. 

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Peter Warman Gustav Olofsson
Kommundirektör Ekonomichef Administrativ chef
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1 Inledning 
Under första delen av 2015 har kommunen fått en ny kommundirektör, Ewa Lindberg 
(tidigare förvaltningschef för kultur- och bildning). Arbetet med att rekrytera förvaltningschef 
pågår. Lekbergs kommun har en fortsatt positiv befolkningsutveckling ytterligare ca 60 
invånare jämfört med årsskiftet. Kommunen har också inlett sitt 20-års firande och under året 
kommer flera arrangemang genomföras för att uppmärksamma detta. 

1.1 Mål 

Kommunfullmäktige har satt 18 mål för nämnderna och styrelsen att arbete mot under 2015 
och dessa följs upp i denna prognosrapport. 

En brist i kommunens målarbete är att flera av kommunfullmäktiges (KF) mål inte når ut i alla 
nämnder. Flertalet av KF:s mål riktar sig inte mot en särskild nämnd utan övergripande för 
hela kommunen. Det innebär att samtliga nämnder bör arbeta med dessa mål något som 
delvis brister. En brist är också att i denna prognos saknas uppföljning från de gemensamma 
nämnderna samt kommunens bolag, arbetet med att få till detta pågår. 

Totalt sett ser prognosen för kommunfullmäktiges mål ut som följer: 

3 mål uppnås 

7 uppnås delvis 

8 uppnås inte 

1.2 Ekonomi 

Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns ekonomiska 
resultat för 2015. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser utifrån redovisade 
intäkter och kostnader för januari t.o.m. april månad. Prognosen innehåller också en 
finansieringsbedömning av kommunens verksamhet. Sveriges kommuner och landstings (SKL) 
skatteunderlagsprognos cirkulär 15:15, daterad 2015-04-29, är grunden i 
finansieringsbedömningen. 

Resultaträkningen visar på ett negativt resultat om 2 849 tkr totalt för kommunen och 
budgetavvikelse blir därmed minus 3 751 tkr i och med att kommunen budgeterat ett 
förväntat plus resultat om 902 tkr. 

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskridande om 5 650 tkr. Avskrivningar 
och kapitalkostnad förväntas visa en negativ budgetavvikelse om 423 tkr på grund av ökad 
investeringsnivå, främst IT hjälpmedel. Posten ”Övrigt” redovisar ett budgetöverskott på 
2 553 tkr som har sin förklaring i återbetalning av 2004 års AFA inbetalning. Skatter och bidrag 
redovisar ett underskott jämfört med budget på 231 tkr som har sin grund i förändrad 
prognostiserad skattekraft (slutavräkning). 
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2 MER-styrning 
Kommunens styrmodell, MER-styrning, bygger på att kommunfullmäktige sätter övergripande 
mål som sedan nämnder och styrelse bryter ner i nämndmål. 

Bedömningen görs enligt principen nedan. 

 Alla nämndmål prognostiserade uppnådda = Kommunfullmäktiges mål uppnås 

 Mer än hälften av nämndmålen uppnådda eller delvis uppnådda = 
Kommunfullmäktiges mål uppnås delvis 

 Mer än hälften av nämndmålen uppnås inte eller saknar värde = 
Kommunfullmäktiges mål uppnås ej.   

2.1 Bo i Lekeberg 

Kommunfullmäktiges mål  Kommentar Nämndmål  

I Lekebergs kommun finns 
det attraktiva boenden i hela 
kommunen för alla 
människor. 

 Alla tre nämndmål uppnås 
dock är det bara 
kommunstyrelsen som har 
nämndmål uppsatta mot 
detta kommunfullmäktige 
mål. 

(Kommunfullmäktige) 

Kommunen erbjuder 
möjlighet till 
bostadsbebyggelse 

 

Lekebergs kommun växer i 
invånarantal 

 

Kommunens erbjuder 
attraktiva platser för lek, 
rörelse och umgänge 

 

Hela Lekeberg har en väl 
utbyggd IT-infrastruktur 

 Finns ett nämndmål uppsatt 
av kommunstyrelsen och 
prognosen är att det nås 
delvis. 

(Kommunfullmäktige) 

Mobil- och 
bredbandsuppkoppling är 
god 

 

Ge god service och IT-drift 
av hög kvalité 

 

Kostnadseffektiv förvaltning  

Samordna och effektivisera 
framtida investeringar 

 

Skapa förutsättningar för 
samverkan över 
kommungränserna 

 

Samverka för kunna möta 
ökade krav från våra kunder 
och omvärld 

 

2.2 Leva i Lekeberg 

Kommunfullmäktiges mål  Kommentar Nämndmål  

Kollektivtrafiken är ett 
attraktivt, pålitligt och 
tillgängligt resalternativ. 

 Kommunstyrelsen har ett 
nämndmål men underlag 
saknas från Länstrafiken för 
att mäta nämndmålet men 
bedömningen är från 
förvaltningen att målet nås 
delvis 

(Kommunfullmäktige) 

Goda förutsättningar för att 
pendla till och från 
arbete/studier 
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Kommunfullmäktiges mål  Kommentar Nämndmål  

Kommunen är en gång- och 
cykelvänlig kommun 

 Kommunstyrelsen är enda 
nämnden med ett 
nämndmål och det bedöms 
nås delvis. 

(Kommunfullmäktige) 

Kommunen är en gång- och 
cykelvänlig kommun 

 

Det finns ett varierat och 
behovsanpassat 
barnomsorgsutbud 

 Underlag saknas från Kultur- 
och bildningsnämnden som 
är enda nämnden med 
uppsatt mål. 

(Kommunfullmäktige) 

Kommunens barnomsorg är 
tillgänglig för alla och håller 
en hög pedagogisk nivå 

 

I kommun har alla barn och 
elever rätt att utvecklas 
optimalt utifrån sina 
förutsättningar och behov. 

 Enda nämnden med 
nämndmål är Kultur- och 
bildning och underlag saknas 
därifrån. 

(Kommunfullmäktige) 

I all utbildning och annan 
verksamhet ska barnets 
bästa vara utgångspunkt 

 

Alla ungdomar mellan 16-20 
år som är aktuella enligt det 
kommunala 
aktivitetsansvaret stöds till 
meningsfull sysselsättning 

 

Alla pedagoger i förskolan 
har tillgång till utökat stöd, 
handledning och utbildning 
av specialpedagog 

 

Alla elever når 
kunskapsmålen i skolan 

 

Alla medborgare med stöd 
från Lekebergs kommun har 
möjlighet till social 
gemenskap, delaktighet och 
aktiviteter. 

 Alla tre uppsatta nämndmål 
nås dock saknar Kultur- och 
bildningsnämnden 
nämndmål. 

(Kommunfullmäktige) 

Kommunens offentliga 
platser är trafiksäkra och det 
finns en god service 

 

Medborgarna känner sig 
trygga och välinformerade 
om kommunens stöd inom 
vård och omsorg 

 

Samtliga hemtjänsttagare 
erbjuds möjlighet till en 
aktivitetstimme per månad 
med sin kontaktman 

 

Medborgare med behov av 
stöd ges goda möjligheter 
att göra egna val. 

 Enda nämnden med uppsatt 
nämndmål är vård- och 
omsorg och de når målet 
delvis. 

(Kommunfullmäktige) 

Alla brukare ges stimulans 
och möjlighet till daglig, 
meningsfull och individuellt 
utformade aktiviteter. 

 

Lekebergs kommun verkar 
för en god folkhälsa 

 Det finns 11 nämndmål. Av 
dessa bedöms två uppnås, 
fem delvis uppnås, två nås 
inte och två saknas det 
underlag för. 

(Kommunfullmäktige) 

Kommunen har en hög 
kvalitet kring spill- och 
dricksvatten 

 

Lekebergs kommun erbjuder 
en väl sammansatt och 
medveten måltid, tillagad 
från grunden 

 

Kommunen har låg 
ungdomsarbetslöshet 
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Kommunfullmäktiges mål  Kommentar Nämndmål  

Lekebergs kommun bedriver 
ett förebyggande 
folkhälsoarbete 

 

Skapa en samlokaliserad 
familjecentral i enlighet med 
den nationella strategin 

 

Seniorer har kunskap om en 
hälsosam livsstil och tillgång 
till aktiviteter för att främja 
sin hälsa tidigt. 

 

Seniorer klarar sig väl i 
vardagen genom att utnyttja 
IT och annat tekniskt stöd 

 

Hyresgäster inom särskilt 
boende ska försäkras en god 
näringsriktig kost och 
stimulerande måltidsmiljö. 

 

Personer med riskbruk, 
missbruk eller 
beroendeproblematik och 
deras anhöriga ska erbjudas 
effektiv vård och stöd. 

 

Personer som är utsatta för 
våld i nära relationer ska 
erbjudas hjälp och stöd. 

 

Personer med psykisk ohälsa 
ska förbättra sin fysiska 
hälsa. 

 

2.3 Göra i Lekeberg 

Kommunfullmäktiges mål  Kommentar Nämndmål  

Lekebergs kommun stödjer 
och samverkar med 
föreningslivet för att 
åstadkomma meningsfulla 
fritidsaktiviteter och ett rikt 
kulturliv åt alla 

 Finns ett nämndmål hos 
kultur- och 
bildningsnämnden men 
prognos saknas. 

(Kommunfullmäktige) 

Kommunen har ett varierat 
idrotts- och fritidsutbud med 
god tillgänglighet 

 

Lekebergs kommun erbjuder 
kulturskola eller liknande 

 Saknas helt nämndmål 

(Kommunfullmäktige) 

  

Biblioteket har en hög 
tillgänglighet och erbjuder 
god service 

 Finns ett nämndmål hos 
kultur- och 
bildningsnämnden men 
prognos saknas. 

(Kommunfullmäktige) 

Kommunens bibliotek och 
kulturliv har ett brett utbud, 
hög kvalitet och god 
tillgänglighet 

 

284



  2015-05-29 

 

7 

 

2.4 Verka i Lekeberg 

Kommunfullmäktiges mål  Kommentar Nämndmål  

Lekebergs kommun har ett 
bra företagsklimat med ett 
växande och 
konkurrenskraftigt 
näringsliv. 

 Kommunstyrelsens som 
enda nämnd med mål når 
sitt 

(Kommunfullmäktige) 

Det finns goda 
förutsättningar för att bilda 
och driva företag i 
kommunen. 

 

Lekebergs kommun har en 
väl utvecklad besöksnäring 

 Finns ett nämndmål hos 
kultur- och 
bildningsnämnden men 
prognos saknas. 

(Kommunfullmäktige) 

Kommunen samordnar och 
stödjer turism- och 
besöksnäringen 

 

2.5 Lekebergs kännetecken 

Kommunfullmäktiges mål  Kommentar Nämndmål  

Lekeberg är känt som en 
attraktiv, växande och 
framåtsträvande kommun 

 Det finns tre nämndmål 
uppsatta och alla bedöms 
nås delvis. 

(Kommunfullmäktige) 

Varumärket ”Lekebergs 
kommun” är känt och 
uppfattas positivt bland 
länets invånare. 

 

Kommunen uppfattas som 
en attraktiv arbetsgivare. 

 

Vård och 
omsorgsförvaltningen är en 
attraktiv arbetsplats 
som arbetar målmedvetet 
för att utveckla 
medarbetarens kompetens 
och förbättra arbetsmiljön 

 

Lekebergs kommun håller en 
hög servicenivå och är både 
lättillgänglig och effektiv 

 Ett nämndmål nås inte och 
ett nås delvis 

(Kommunfullmäktige) 

Att det ska vara enkelt för 
medborgarna att få kontakt 
med, och aktuell 
information från, 
kommunstyrelsens 
verksamheter 

 

Handläggningstiderna ligger 
under rikssnittet 

 

Lekebergs kommun bidrar 
till en hållbar utveckling 
genom att välja ekologiskt-, 
ekonomiskt- och socialt 
hållbara alternativ. 

 Två nämndmål nås delvis 
eller helt medan ett saknar 
prognos. 

(Kommunfullmäktige) 

Kommunen är en miljövänlig 
kommun 

 

Lekebergs kommun stödjer 
aktivt sociala innovationer 

 

Kommunens förskolor lägger 
stor vikt vid miljöfrågor 

 

Lekebergs kommun vill vara 
föredöme inom 
jämställdhet, tillgänglighet, 
mångfald och integration. 

 Ett nämndmål nås inte, ett 
delvis och ett saknar 
prognos. 

(Kommunfullmäktige) 

Kommunstyrelsens 
verksamheter är jämställda 
och tillgängliga samt arbetar 
för mångfald 

 

Lekebergs kommun ger en 
god service och är tillgänglig 
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Kommunfullmäktiges mål  Kommentar Nämndmål  

för alla invånare oavsett 
vilket språk man behärskar 

Kommunen håller hög nivå i 
arbetet med att integrera 
nyanlända i kommunen 
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3 Ekonomiskt resultat 

Resultaträkning - Belopp i tkr Budget Årsprognos Avvikelse 

Verksamhetens nettokostnad -378 884 -384 534 -5650 

Avskrivning -5 521 -8 468 -2947 

Kapitalkostnad 8 323 10 847 2524 

Pensionsutbetalning -8 921 -8 921 0 

Övrigt 3 400 5 953 2553 

SUMMA Verksamhet -381603 -385123 -3520 

Skatter och bidrag 381 724 381 493 -231 

Finansiella intäkter 1 881 1 881 0 

Finansiella kostnader -1 100 -1 100 0 

Resultat för extraordinära poster 902 -2849 -3751 

Extraordinära intäkter 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 

Resultat 902 -2849 -3751 

Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns ekonomiska 
resultat för 2015. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser utifrån redovisade 
intäkter och kostnader för januari t.o.m. april månad. Prognosen innehåller också en 
finansieringsbedömning av kommunens verksamhet. Sveriges kommuner och landstings (SKL) 
skatteunderlagsprognos cirkulär 15:15, daterad 2015-04-29, är grunden i 
finansieringsbedömningen. 

Resultaträkningen visar på ett negativt resultat om 2 849 tkr totalt för kommunen och 
budgetavvikelse blir därmed minus 3 751 tkr i och med att kommunen budgeterat ett 
förväntat plus resultat om 902 tkr. 

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskridande om 5 650 tkr. Avskrivningar 
och kapitalkostnad förväntas visa en negativ budgetavvikelse om 423 tkr på grund av ökad 
investeringsnivå, främst IT hjälpmedel. Posten ”Övrigt” redovisar ett budgetöverskott på 
2 553 tkr som har sin förklaring i återbetalning av 2004 års AFA inbetalning. Skatter och bidrag 
redovisar ett underskott jämfört med budget på 231 tkr som har sin grund i förändrad 
prognostiserad skattekraft (slutavräkning). 

Belopp i tkr Budget Årsprognos Avvikelse 

Kommunstyrelsen 76 054 76 054 0 

Kultur- och bildningsnämnden 187 688 190 588 -2900 

Vård- och omsorgsnämnden 112 841 114 891 -2050 

VA-verksamheten 2 301 2 301 0 

Sydnärkes IT-nämnd 0 700 -700 

SUMMA 378884 384534 -5650 

Verksamhetens nettokostnad 

Verksamheterna redovisar totalt ett prognostiserat budgetöverskridande om 5 650 tkr. 
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Kommunstyrelsen förväntas inte överskrida sin budget. 

Kultur- och bildningsnämnden prognostiserar ett budgetunderskott med 2 900 tkr. 
Budgetöverskridande gäller främst verksamheten för Barn- och familjeavdelningen som har 
höga placeringskostnader för barn och ungdomar när det gäller boende, korttidsvistelse och 
kontaktpersoner samt familjer. Förskoleverksamheten har ett högt tryck och den tillfälliga 
avdelningen Äppelblomman i Hidinge/Lanna kan inte finansieras inom totala förskolan som 
det var tänkt. Men budgetöverskott prognostiseras inom gymnasieskolan då elevantalet 
minskar i höst. 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett budgetunderskott med 2 050 tkr. 
Budgetöverskridande finns inom LSS och socialpsykiatrin samt Vuxenenheten och handlar om 
höga kostnader för personliga assistenter, nya assistansärenden och institutionsvård vuxna 
samt försörjningsstöd. 

VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under Kommunstyrelsens verksamheter. 
VA-verksamheten beräknar ingen avvikelse mot budget. Eventuellt kommer investeringen i 
Örebrovatten att endast förbruka 6 000 tkr i år och om detta sker under andra delen av året 
kommer verksamheten att lämna ett överskott om ca 400 tkr avseende inte förbrukade 
kapitalkostnader. 

Sydnärkes IT-nämnd deklarerar ett förväntat budgetöverskridande om 2 800 tkr totalt, men 
att medlemskommunerna kommer att finansiera kostnadsökningen. För Lekebergs kommun 
innebär det ett budgetöverskridande om 700 tkr (motsvarar en fjärdedel av det förväntade 
resultatet) på grund av ökade driftkostnader för IT-verksamheten i nuvarande 
uppbyggnadsfasen. 

Semesterlöneskuldens förändring för året ingår i nämndernas prognos eftersom förväntad 
förändring är budgeterad inom respektive nämnds verksamhet. 

Avskrivning 

Kommunens avskrivningar för året förväntas bli högre än vad som budgeterats (2 947 tkr) 
utifrån vilka investeringsinköp som genomfört förra året samt övertagande av IT nämndens 
investeringsutgifter. Avskrivningsbudgeten bygger på kända investeringar och förväntade 
investeringar. 

Kapitalkostnad 

Kommunens kapitalkostnad för året redovisar en positiv budgetavvikelse om 2 524 tkr som 
beror på ökade investeringsutgifter än budgeterat. De investeringsutgifter som inte 
genomförs i år förväntas genomföras nästkommande år. Kapitalkostnadsbudgeten bygger på 
tidigare års investeringar och årets budgeterade investeringsutgifter. 

Pensionsutbetalning 

Prognosen för årets pensionsutbetalning överensstämmer med budgeterat. Prognosen bygger 
på KPA pensionsredovisning om årets pensionsutbetalningar. 

Övrigt 

Posten Övrigt i resultaträkningen är budgeterade specialdestinerade statsbidrag (maxtaxa och 
kvalitetssäkring inom förskolan). Det förväntade plus resultatet om 2 553 tkr har sin förklaring 
i återbetalning av 2004 års inbetalade AFA försäkringspengar. 

Skatter och bidrag 

Enligt senaste skatteprognosen, från SKL daterad 2015-04-29, erhåller kommunen 231 tkr 
mindre i skatter och bidrag än tidigare deklarerade skatteintäkter. 

Finansnetto 
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Finansnetto förväntas redovisa nollresultat gentemot budget. I dagsläget finns inga 
förväntningar på upptagande av nya lån, inte heller utnyttjande av kommunens checkkredit. 
Ränteintäkterna är beräknade utifrån kända faktorer, där största ränteinkomsten kommer 
från Lekebergs kommunala Holding AB. Borgensavgiften ingår också i 
finansnettoredovisningen. 

Investeringar 

Investeringsbudgeten uppgår till 57 459 tkr, fördelat på nya investeringsbeslut 2015 om 
37 000 tkr och resterande del är tidigare års beslut som inte har hunnits genomföras. De stora 
investeringsposterna är Örebro vattnet, utrustning till Hidinge-Lanna skolan och 
anslutningsvägen till Lanna från väg 204. Kommunen har hittills haft en investeringsutgift om 
4 407 tkr. 

Om den totala budgeterade investeringsutgiften kommer att fullföljas i år så kommer 
kommunen att behöva låna till investeringarna framöver i och med att kommunen har drygt 
43 mkr i likvida medel. 

Investeringar som genomförts under perioden är bl.a. IT-investeringar avseende Sydnärkes IT-
nämnd om 1 807 tkr, markinköp 735 tkr och VA-investeringar 449 tkr samt Hidingeskolans kök 
om 512 tkr. Dessutom har investerings om 222 tkr gjorts för bostadsanpassningar. 

Investeringsposten Örebrovatten har en budget om 12 000 tkr, men troligtvis kommer endast 
hälften av investeringsutgiften att förbrukas under året. 

Likviditet och lån 

Kommunens likviditet är god och har 43 mkr i genomsnitt på ”banken” för de månader som 
prognosen avser. Kommunen har inga placerade medel i aktier eller obligationer i andra bolag 
och inte heller lån. 

Avstämning mot balanskrav 

I kommunallagen kap 8:4 står bl.a. att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger 
kostnaderna. Resultatet förväntas uppgå till minus 2 849 tkr vid årsskifte och därmed har 
kommunen inte sin ekonomi i balans. 

Finansiella mål 

 Resultatet ska i genomsnitt under en treårsperiod vara positivt och uppgå till en 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Resultatet för året 
förväntas bli negativt på 2 849 tkr varvid detta finansiella mål uppnås inte i år. Men 
över en treårsperiod med tanke på tidigare års resultat så uppnås detta finansiella 
mål.  

 Årets investeringar och amorteringar ska finansieras av egna medel. Detta finansiella 
mål är osäkert om det kommer att uppnås vid årsskiftet med tanke på de stora 
budgeterade investeringsutgifterna som kommunen har beslutat samt att kommunen 
svarar för gemensamma IT nämndens investeringsutgifter. 

 Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och bidrag. 
Verksamhetens nettokostnad prognostisera till 101 procent, varvid detta finansiella 
mål förväntas inte uppnås. 
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1 Inledning 
Prognosrapport ett bygger på årets första fyra månader och har därmed en ganska 
stor osäkerhetsfaktor. Ganska lite har hunnit hända och mycket kan komma att 
hända. Med det underlag som finns tillgängligt just nu bedömer 
kommunstyrelseförvaltningen att av de 19 mål som är uppsatta uppnås sju och att 
förvaltningen gör ett nollresultat ekonomiskt.    
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2 Politiskt fattade beslut 
15 politiskauppdrag har hittats varav sex är genomförda och rapporterade till 
kommunstyrelsen. 

Fattade politiska beslut 

Beslut Status Kommentar 

Kommunchefen får i uppdrag 
att utreda fördelar samt 
nackdelar vad det gäller den 
framtida organisatoriska 
tillhörigheten för AME 

Slutfört och rapporterat till 
Kommunstyrelsen 

Dnr 12KS224 

Kommundirektören får i 
uppdrag att återkomma med 
ett förtydligat uppdrag samt 
organisatorisk tillhörighet för 
AME senast 28 februari 2014 

Rapporterat till 
Kommunstyrelsen 

Dnr 12KS224  

Kommundirektören får i 
uppdrag att utreda delegering 
av beslut vad gäller mindre 
förändringar i 
förvaltningsorganisationen till 
KUB och VON 

Oklart Dnr 13KS169 

Tömningsstationer för 
husvagnar/husbilar: Uppdra till 
Kommundirektören att verka 
för ytterligare en tömningsplats 
av grå- och avloppsvatten 
inrättas som är öppen årets 
om. 

Uppdraget genomfört 
- Besvarat av kommunstyrelsen 
2013-12-03 

Dnr 13KS139 

Kommunstyrelseförvaltningen 
ska utreda förutsättningarna 
för en upprustning av gamla 
Svartåbanan 

Oklart Dnr KS 14-407 

Uppdrag till kommundirektören 
att göra en översyn av riktlinjer 
för upphandling 
"Upphandlingspolicyn". 

Pågår Dnr KS 14-474 

Uppdrag till kommundirektören 
att utreda Sannabadets och det 
kringliggande områdets 
framtida förutsättningar 

Oklart Saknar dnr 

Uppdrag till kommundirektören 
att skriva ett 2-årsavtal med 
antagen anbudsgivare 
- Avfallsupphandling 

Oklart Saknar dnr 

Uppdrag till kommundirektören 
att beställa en ny detaljplan 
Hidinge-Lanna 4:62 av 
Sydnärkes byggförvaltning 

Uppdraget genomfört 
- Detaljplan antagen av 
kommunfullmäktige 2014-09-
18 

Dnr KS 14-170 

Uppdrag till kommundirektören 
att ta fram en rutin för hur 

Pågår Dnr 13KS236 
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Beslut Status Kommentar 

kommunen ska agera vid 
misstankar om mutor och 
bestickning sam undersöka 
möjligheterna till en 
Whisleblower-funktion. 

Uppdrag till kommundirektören 
att ta fram ett förslag på 
åtgärdsplan och ekonomisk 
beräkning för de åtgärder som 
trygghetsvandringarna visat 
behov på och som inte ryms 
inom ordinarie 
verksamhetsplanering och 
budget 

Pågår Dnr 13KS216 

Uppdrag till kommundirektören 
får i uppdrag att utse en 
projektledare för 20-
årsjubiléet. 

Uppdraget genomfört - Katrin 
Trolander är utsedd. 

Dnr KS 14-675 

Uppdrar till Kommundirektör 
att i samarbete med 
motsvarigheten för Örebro 
ansvara för fortsatt 
utvecklingsarbete i 
Vinnaprojketet. 

Oklart Dnr KS 14-638 

Uppdrag till förvaltningen att 
genomföra en utredning 
avseende omhändertagande av 
avlopp inom Vretaområdet 

Oklart Dnr KS 14-615 

Kommundirektören får i 
uppdrag att besluta om 
anställningsvillkor under 
pågående förordnande. 
Förordnande av 
förvaltningschef VON 

Uppdrag genomfört Dnr KS 14-577 
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3 Mål 
Sju av kommunstyrelsens mål prognostiseras uppnås 2015, nio bedöms delvis uppnås 
och två nås inte alls. Ett mål kan inte följas upp då underlag saknas från 
verksamheten. Uppföljningen av målen baseras på indikatorerna och den prognos 
som verksamheterna har gjort för resultatet på helår. 

3.1 Bo i Lekeberg 
Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

I Lekebergs 
kommun 
finns det 
attraktiva 
boenden i 
hela 
kommunen 
för alla 
människor. 

Kommunen 
erbjuder 
möjlighet 
till 
bostadsbeb
yggelse 

 Antal 
hyreslägenh
eter under 
byggnation 

     

NMI – 
Nöjdhet 
med 
bostäder 

  60 60 61 

Antalet 
lediga 
kommunala 
tomter i 
Fjugesta 

 Ingen tomt har sålts i Fjugesta. 
Planerad tomtmark har dock 
röjts i syfte att göra dem mer 
attraktiva. Tomter till salu-
skyltar kommer att sättas upp 
för att bättre marknadsföra 
ledig tomtmark. 

73 73 70 

Antalet 
lediga 
kommunala 
tomter i 
Mullhyttan 

 Ingen tomt har sålts i 
Mullhyttan. Det har dock 
framförts intresse från 
byalaget om att få köpa mark 
för att bygga 
lägenhetsfastigheter. 

4 3 3 

Antalet 
lediga 
kommunala 
tomter i 
Hidinge-
Lanna 

 Samtliga planlagda tomter är 
sålda. Planering pågår för att 
upprätta detaljplan för Sälven 
1:41 som kan medge mer 
kommunala villatomter i 
Hidinge-Lanna. 

Det finns en efterfrågan på 
kommunala tomter i Lanna-
området vilket resulterat i en 
liten tomtkö. 

0 0 0 

Antal 
hyreslägenh
eter i 
kommunen 

    480 

Lekebergs 
kommun 
växer i 
invånarantal 

 Antalet 
invånare i 
kommunen 

 Prognosen bygger på siffran 
som kommunen budgeterar 
med för 2016. Nuvärdet är 
dock över budgeterat antal 
invånare. 

7 405 7 380 7 350 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Kommunen 
erbjuder 
attraktiva 
platser för 
lek, rörelse 
och 
umgänge 

 Antal 
aktivitetspla
tser i 
anslutning 
till befintliga 
allmänna 
lekplatser 

 Planering påbörjad. Material 
och grönväxter är beställda. 

0 1 1 

Antal fysiska 
umgängesm
öjligheter i 
anslutning 
till befintliga 
allmänna 
lekplatser 

 Planering och arbete pågår för 
iordningställande i Mullhyttan 
och Fjugesta (Esplanaden). 

0 % 1 % 1 % 

Antal 
naturanpass
ade 
egenbyggda 
utegym 

 Planering påbörjad. Potentiell 
leverantör/entreprenör har 
fått offertförfrågan. 

0 1 1 

Nöjdhet 
med 
fritidsmöjlig
heter (NMI) 

 Ingen undersökning görs 2015 
så prognosen är samma som 
nuvärdet som hämtas från 
2014. 

55 % 55 % 57 % 

Antal 
utvecklade 
offentliga 
torgplatser 

 Utvecklingen av torget i 
Fjugesta är påbörjad. 
Vattentrappan är renoverad 
och färdigställd. Upphandling 
pågår för fortsatta arbeten. 

25 % 100 % 100 % 

Antal 
temalekplat
ser 

 Del av utrustningen beställd. 
Planering för utbyggnad är 
genomförd. 

0 1 1 

Hela 
Lekeberg 
har en väl 
utbyggd IT-
infrastruktu
r 

Mobil- och 
bredbandsu
ppkoppling 
är god 

 Andelen 
med tillgång 
till 
bredband 
via fiber 

 Ett fortlöpande arbete pågår 
och fler och fler får fiber men 
mycket hänger på ekonomiska 
medel från Länsstyrelsen. 

28 % 33 % 35 % 

Andel med 
mobiltelefo
ntäckning i 
kommunen 

 Siffror går inte att få fram en 
kartläggning har gjort av 
täckningen av kommunen men 
att få ut siffror från den kartan 
har visat sig svårt. 

0 % 0 % 0 % 

 

  

296



 

 2015-05-12 8 (25) 

 

 

 

3.2 Leva i Lekeberg 
Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Kollektivtraf
iken är ett 
attraktivt, 
pålitligt och 
tillgängligt 
resalternati
v. 

Goda 
förutsättnin
gar för att 
pendla till 
och från 
arbete/studi
er 

 Antalet 
pendlarpark
eringar i 
kommunen 

  2 3 3 

Antalet 
arbetspendl
arresor buss 
513 

    46 960 

NRI) 
Nöjdhet 
med 
kommunika
tioner 

  53 % 53 % 55 % 

Kommunen 
är en gång- 
och 
cykelvänlig 
kommun 

Kommunen 
är en gång- 
och 
cykelvänlig 
kommun 

 SCB:s 
medborgaru
ndersökning 
NMI – 
Gång- och 
cykelvägar 

 Igen medborgarundersökning 
har gjort under 2015 så data 
bygger på 2014 års 
undersökning 

42 % 42 % 44 % 

Antalet km 
cykelväg 

  3 4 4 

Det finns ett 
varierat och 
behovsanpa
ssat 
barnomsorg
sutbud 

        

I kommun 
har alla 
barn och 
elever rätt 
att 
utvecklas 
optimalt 
utifrån sina 
förutsättnin
gar och 
behov. 

        

Alla 
medborgare 
med stöd 
från 
Lekebergs 
kommun 
har 
möjlighet 
till social 
gemenskap, 

Kommunen
s offentliga 
platser är 
trafiksäkra 
och det 
finns en god 
service 

 Antalet 
parkeringspl
atser vid det 
kommunala 
badet vid 
Leken 

 Entreprenör har fått 
offertförfrågan. Planering 
utförd. 

50 100 100 

Kolonilotter 
och 
odlingslotte
r för 

 Vi undersöker det faktiska 
behovet av odlingslotter för 
privat bruk i Fjugesta 

0 0 0 

297



 

 2015-05-12 9 (25) 

 

 

 

Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

delaktighet 
och 
aktiviteter. 

allmänhete
n 

Antalet 
parkeringspl
atser vid det 
kommunala 
badet vid 
Badgruvan 

 Ny parkeringsyta är anlagd. 
Under försommaren 
kompletteras arbetet med 
bättre skyltning för att 
minimera parkeringsproblem i 
framtiden. 

50 50 50 

Medborgare 
med behov 
av stöd ges 
goda 
möjligheter 
att göra 
egna val. 

        

Lekebergs 
kommun 
verkar för 
en god 
folkhälsa 

Kommunen 
har en hög 
kvalitet 
kring spill- 
och 
dricksvatten 

 Andel 
debiterbart 
vatten i 
kommunens 
Va-system 

    73 % 

Mg Fosfor 
per renad 
liter vatten 

    högst 0,21 
st. 

Lekebergs 
kommun 
erbjuder en 
väl 
sammansatt 
och 
medveten 
måltid, 
tillagad från 
grunden 

 NKI inom 
särskilt 
boende 

 Enkät är ännu inte utskickad 
utan kommer att skickas ut 
under juni månad. Indikatorn 
för nuvärde är från Koladas 
redovisning 2014. 

65 65 75 

NKI inom 
skola 

 Minst nöjda med 
skolrestaurangen är eleverna 
på högstadiet. De ger också 
lågt betyg på smaken på 
maten. 55 % av eleverna på 
mellanstadiet tycker att maten 
är alltid god eller oftast god. 

0 % 79 % 75 % 

Andelen 
föräldrar till 
barn inom 
förskolan 
som är 
nöjda med 
måltiderna 

 Ingen indikator för nuvärde 
finns att redovisa. Enkät 
kommer att gå ut under juni 
månad. 

- % - % 75 % 

Kommunen 
har låg 
ungdomsar
betslöshet 

 Andelen 
arbetslösa 
ungdomar 
18-24 år 

  11,2% 14 % 14 % 

Lekebergs 
kommun 
bedriver ett 

 Andelen 
elever i åk 9 
som rent 

 Har genomförts uppföljning 
och handledning inför 
föräldramöten i "Effekt" som är 

79 % 79 % 79 % 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

förebyggan
de 
folkhälsoarb
ete 

allmänt mår 
bra eller 
mycket bra 
- Pojkar 

ett alkoholpreventivt program. 
Resultatuppföljning ännu inte 
genomförd. Planeringsarbete 
för utbildningsdagar i 
ungdomspolitik har påbörjats. 
Planeras att genomföras under 
hösten. 

  

Andelen 
elever i åk 9 
som rent 
allmänt mår 
bra eller 
mycket bra 
- Flickor 

 Har genomförts uppföljning 
och handledning inför 
föräldramöten i "Effekt" som är 
ett alkoholpreventivt program. 
Resultatuppföljning ännu inte 
genomförd. Planeringsarbete 
för utbildningsdagar i 
ungdomspolitik har påbörjats. 
Planeras att genomföras under 
hösten 

77 % 77 % 77 % 

Andel 
elever i åk 9 
som inte 
har druckit 
alkohol 
- pojkar 

 Har genomförts uppföljning 
och handledning inför 
föräldramöten i "Effekt" som är 
ett alkoholpreventivt program. 
Resultatuppföljning ännu inte 
genomförd. 

52 % 52 % 69 % 

Andel 
elever i åk 9 
som inte 
har druckit 
alkohol 
- flickor 

 Har genomförts uppföljning 
och handledning inför 
föräldramöten i "Effekt" som är 
ett alkoholpreventivt program. 
Resultatuppföljning ännu inte 
genomförd. 

53 % 53 % 67 % 

Andelen 
invånare 65-
84 år i 
Lekebergs 
kommun 
som 
bedömer sin 
allmänna 
hälsa som 
bra eller 
mycket bra 
- Män 

 Folkhälsokonferens "På ålderns 
vår" har genomförts i februari 
samt senioraktiviteter på 
Hälsans stig har genomförts. 
Resultatuppföljning ännu inte 
genomförd. 

58 % 58 % 58 % 

Andelen 
invånare 65-
84 år i 
Lekebergs 
kommun 
som 
bedömer sin 
allmänna 
hälsa som 

 Folkhälsokonferens "På ålderns 
vår" har genomförts i februari 
samt senioraktiviteter på 
Hälsans stig har genomförts. 
Resultatuppföljning ännu inte 
genomförd 

49 % 49 % 49 % 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

bra eller 
mycket bra 
- Kvinnor 

Andelen 
elever som 
inte röker 
dagligen 
- pojkar 

 Ingen särskild åtgärd 
genomförd. Kontakt planerad 
med elevhälsan. 

97 % 97 % 98 % 

Andelen 
elever som 
inte röker 
dagligen 
- flickor 

 Ingen särskild åtgärd 
genomförd. Kontakt planerad 
med elevhälsan. 

93 % 93 % 95 % 

3.3 Göra i Lekeberg 
Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs 
kommun 
stödjer och 
samverkar 
med 
föreningsliv
et för att 
åstadkomm
a 
meningsfull
a 
fritidsaktivit
eter och ett 
rikt kulturliv 
åt alla 

        

Lekebergs 
kommun 
erbjuder 
kulturskola 
eller 
liknande 

        

Biblioteket 
har en hög 
tillgänglighe
t och 
erbjuder 
god service 
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3.4 Verka i Lekeberg 
Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs 
kommun 
har ett bra 
företagsklim
at med ett 
växande och 
konkurrensk
raftigt 
näringsliv. 

Det finns 
goda 
förutsättnin
gar för att 
bilda och 
driva 
företag i 
kommunen. 

 Yta med 
lediga 
industritom
ter 

 Förhandlingar pågår med 
markägare N Bona. 
Utgångspunkten är att 
kommunen köper mark i direkt 
anslutning till nuvarande 
industriområde Vallgatan och 
att delbetalning sker genom 
försäljning av mark på N sidan 
v 204 N Fjugesta. 

10 15 15 

Företagens 
upplevelse 
av 
kommunens 
service 
(Svenskt 
näringsliv) 

 Data kommer från 2013 då sen 
senaste undersökningens 
resultat ännu inte är 
publicerat. 

3,8 % 3,8 % 3,7 % 

Företagens 
upplevelse 
av Tele- och 
IT-nät 

 Data är från 2013. Den senaste 
undersökningens resultat är 
ännu inte publicerat. 

3,14 % 3 % 3,7 % 

Antalet 
företag i 
kommunen 

 Just nu ligger vi två företag 
över målvärdet och prognosen 
är att vi når målet. 

952 950 950 

Antalet 
aktiebolag 
med 
verksamhet 
i 
kommunen 

 Fler aktiebolag med 1-4 
anställda 

212 207 207 

Antalet 
företag med 
mer än en 
anställd 

 En viss minskning men 
prognosen är att kommunen 
når målvärdet 

200 210 210 

Lekebergs 
kommun 
har en väl 
utvecklad 
besöksnärin
g 

        

3.5 Lekebergs kännetecken 
Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekeberg är 
känt som en 
attraktiv, 

Varumärket 
”Lekebergs 
kommun” 

 Andelen 
invånare 
som starkt 

 Då ingen 
medborgarundersökning 
kommer genomföras 2015 

61 % 61 % 63 % 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

växande och 
framåtsträv
ande 
kommun 

är känt och 
uppfattas 
positivt 
bland länets 
invånare. 

kan 
rekommend
era vänner 
och bekanta 
att flytta till 
kommunen 
(NRI) 

används 2014 års data. 

Kommunen 
uppfattas 
som en 
attraktiv 
arbetsgivare
. 

 Index för 
arbetsledni
ng i 
kommunens 
medarbetar
enkät 

 Chefsutbildningar genomförs 
enligt planerat. 
Medarbetarenkäten planeras 
att genomföras under hösten 
2015. 

3 % 3 % 3 % 

Sjukfrånvar
o 

 För de två första månaderna 
under 2015 har sjukfrånvaron 
sjunkit med 0,58 
procentenheter i förhållande 
till motsvarande period 2014. 

6,2 % 6 % 5,25 % 

Lekebergs 
kommun 
håller en 
hög 
servicenivå 
och är både 
lättillgänglig 
och effektiv 

Att det ska 
vara enkelt 
för 
medborgarn
a att få 
kontakt 
med, och 
aktuell 
information 
från, 
kommunsty
relsens 
verksamhet
er 

 Antalet 
lämnade 
synpunkter/
klagomål 

  16 50 50 

Antalet 
lämnade 
felanmälnin
gar digitalt 

  0 % 0 % 30 % 

Bedömer 
kommunens 
verksamhet
er i 
Lekebergs 
kommun 

 Ingen medborgarundersökning 
kommer göras 2015 så 
siffrorna bygger på 2014 års 
undersökning. 

54 54 57 

Bemötande 
och 
tillgänglighe
t 

  59 59 61 

Andelen 
lyckade 
kontaktförs
ök med en 
handläggare 
via telefon 

 Arbete pågår med att se över 
rutiner och arbetssätt. 
Problemet ligger inte i första 
linjen utan vid 
vidarekopplingen till 
handläggare 

35 % 45 % 100 % 

Andelen 
som fått 
svar på e-
post inom 2 
dygn 

 Arbete pågår med att se över 
rutiner och arbetssätt. 

72 % 80 % 100 % 

Andelen 
som 

 En ökning sedan förra året med 
fyra procentenheter. 

84 % 84 % 100 % 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

uppfattar 
att de får 
ett gott 
bemötande 
ska öka 

Andelen 
besvarade 
samtal inom 
KSF 

 Arbete pågår med att se över 
rutiner och arbetssätt. 

92,2% 93 % 95 % 

Antalet e-
tjänster 

 Inga e-tjänster har tagits fram i 
väntan på besked kring ev. 
samarbete med Örebro 
kommun 

0 0 24 

Information 
på 
kommunens 
hemsida 

 Siffrorna bygger på 
granskningen som gjordes 
2014. 

74 74 78 

Lekebergs 
kommun 
bidrar till en 
hållbar 
utveckling 
genom att 
välja 
ekologiskt-, 
ekonomiskt- 
och socialt 
hållbara 
alternativ. 

Kommunen 
är en 
miljövänlig 
kommun 

 Andelen 
mottagna E-
fakturor 

 Anledningen till ökad andel är 
att kommunens bolag skickar 
from i år hyresfakturorna som 
E-fakturor. 

 30 % 25 % 

Andelen 
skickade E-
fakturor 

 Att skicka E-fakturor kommer 
att ske på sikt, men i dagsläget 
avvaktar ekonomiavdelningen 
frågan var faktureringen av 
barnomsorgsavgiften skall ske 
framöver. Man diskuterar att 
avgifts- och taxenämnden skall 
svara för uppdraget. 

 0 % 0 % 

Miljöarbete 
(SCBs Nöjd 
Medborgari
ndex - NMI) 

 igen undersökningen görs 
under 2015 så data kommer 
från 2015. 

 50 51 

Andelen 
miljöbilar 

 Upphandlingen av nya 
leasingfordon är senarelagd till 
2016. Detta för att 
kommunens exakta behov 
måste analyseras utifrån 
verksamheternas behov. 
Dessutom undersöks 
möjligheten att införskaffa en 
större mängd elbilar och till det 
kopplad laddinfrastruktur. 

42 % 42 % 75 % 

Antalet EL-
fordon 

 2 elbilar inom LEBO och 4 st. i 
övriga kommunen. Elbilarna 
medför dock begränsningar i 
verksamheten pga begränsad 
aktionsradie. Resurser för att 
upprätta 
laddningsinfrastruktur bör 

6 6 6 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

prioriteras för att öka 
användbarheten. Nya fordon 
bör inte inskaffas innan 
laddinfrastruktur finns 
utbyggd. 

Miljödiplom
ering 

 Miljödiplomeringsarbetet 
återtas under sommaren. Pga 
av personalomsättning, där bla 
kommunens Miljösamordnare 
slutat, har arbetet försenats. 
Arbetet bedöms dock kunna bli 
klart under andra halvåret, bla 
genom samarbete med 
Sydnärkes Miljöförvaltning. 

5 % 100 % 100 % 

Energieffekt
ivisering 

  600 st.  högst 570 
st. 

Antalet 
offentliga 
snabbladdni
ngsstolpar 

 I syfte att erhålla en exakta 
kostnadsbild för en 
snabbladdningsstation (en 
laddplats) skall ett 
upphandlingsförfarande 
genomföras. Därefter beslutas 
om eventuell anskaffning. 

   

Andelen 
ekologiska 
och 
närproducer
ade 
livsmedel 

 Eftersom nytt statistikprogram 
för livsmedel har införts under 
april månad är inte alla 
grossisters statistik med. 
Många av de stora 
leverantörernas siffror saknas 

   

Andelen 
mat som ej 
är svinn från 
produktion 
och 
servering 
inom 
måltidsverk
samheten 

 Tallrikssvinnet, det vill säga det 
som eleverna skrapar av från 
tallriken är 4 % på 
Lekebergsskolan och 2, 8 % på 
Hidinge skolrestaurang. 
Serveringsvinnet på 
Centralköket är 10,8 % och på 
Hidinge skolrestaurang nära 
noll procent. 

   

Lekebergs 
kommun 
stödjer 
aktivt 
sociala 
innovatione
r 

 Antalet 
sociala 
företag i 
kommunen 

 Inga arbete kring detta har 
skett. 

0 0 0 

Lekebergs 
kommun vill 
vara 
föredöme 

Kommunsty
relsens 
verksamhet
er är 

 Kvinnors lön 
i 
förhållande 
till män 

 Löneöversyn 2015 pågår.    
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

inom 
jämställdhet
, 
tillgänglighe
t, mångfald 
och 
integration. 

jämställda 
och 
tillgängliga 
samt 
arbetar för 
mångfald 

Antalet 
nyanlända 
invandrare 

 Två har tagits emot hittills och 
prognosen är ytterligare 13. 

2 15 10 

Omotiverad
e 
löneskillnad
er mellan 
könen 

 Löneanalys har genomförts 
inför löneöversyn 2015. 
Samtliga skillnader i lön och 
förklarats av bero på annat än 
kön. 

   

Fysisk 
tillgänglighe
t 

  19,7%  30 % 

Lekebergs 
kommun 
ger en god 
service och 
är tillgänglig 
för alla 
invånare 
oavsett 
vilket språk 
man 
behärskar 

 Hemsidan 
finns på 
flera språk 

     

Broschyrer 
finns på 
flera språk 

 Saknas helt 0 % 0 % 100 % 
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4 Verksamhet 

4.1 Kommunledningen 
Antalet invånare i kommunen fortsätter utvecklas positivt med ytterligare ca 60 
invånare jämfört med årsskiftet. Kommunen växer och det ställer krav på ökade 
boendemöjligheter och kommunal service. Under början av året har kommunen tagit 
beslut om nybyggnation av gruppbostad och behov finns även av nybyggnation av 
särskilt boende och fler förskolor. 

Den 1 januari 1995 blev Lekeberg en egen kommun och fyller alltså 20 år! En särskild 
jubileumslogga för detta högtidlighållande har tagits fram. Kommunens 20 års 
jubileum kommer att uppmärksammas under hela året med bland annat olika 
arrangemang i hela kommunen. Det planeras för jubileumskonsert i Riseberga, en 
familjedag på Sannabadet och Rock på Klaessons brygga. 

Antal företagare i kommunen utvecklas positivt och vi är stolta över att ha länets 
mest företagsamma kvinnor och mest företagsamma ungdomar men också att vi är 
länets mest företagsamma kommun. Under det första kvartalet har fem 
företagsbesök genomförts och tillsammans med Lekebergs Sparbank och 
Företagarna har kommunen anordnat fyra företagsfrukostar. Den 3 februari 
arrangerade kommunen tillsammans med Arbetsförmedlingen en 
arbetsmarkmarknadsmässa med ca 45 utställare (företag och utbildare), riktad till 
elever i årskurs 6-9 samt för allmänheten. Arrangemanget blev mycket uppskattat. 
 
Kommunen beslutade förra året att bilda ett kommunalförbund för avfallssamverkan 
tillsammans med Hallsberg, Askersund och Laxå. Direktionen har månadsvisa 
sammanträden. 

Kommunstyrelsen har under det första kvartalet anställt ny förvaltningschef för Vård- 
och omsorgsförvaltningen och ny kommundirektör. Det pågår rekrytering av ny 
förvaltningschef för Kultur- och bildningsförvaltningen. Framöver påbörjas även 
rekrytering av ny ekonomichef. 

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiska resultat visar inga avvikelser och 
prognostiserar därför ett nollresultat. 

4.2 Administrativa avdelningen 
Administrativa avdelningen 

Under första delen av 2015 har det hänt mycket inom administrativa avdelningen. 
Tre nya medarbetare har anställts. En kommunikatör, en utredningssekreterare och 
en skolskjutshandläggare, dom två första som en del i den satsningen från 
kommunstyrelsen för ökad måluppfyllelse medan skolskjutshandläggaren är med 
anledning av en pensionsavgång. 

Kommunikation 

Den nya kommunikatörstjänsten har varit efterlängtad av verksamheterna och det 
finns ett stort behov av stöttning kring kommunikation. Stor del av arbetet har 
fokuserats på hemsidan som en fortsättning efter att den nya sidan lanserades i julas. 
Ett arbete har också påbörjats med att ta fram en kommunikationsplan. Den 
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Facebooksida som legat i dvala har aktiverats och ett en översyn av kommunens 
förhållningssätt till sociala medier är igång. 

Växel och reception 

Samarbetet med Sydnärkekommunerna minus Kumla fortsätter när det gäller växeln 
och en gemensam systemförvaltare för växeln har anställts under en testperiod för 
att sedan utvärderas. Växeln har också uppgraderats för att framförallt underlätta 
samarbete mellan kommunerna men också för att göra växeln mer flexibel intern. 
Beslut om ombyggnad av Information Lekeberg har tagits och beräknas påbörjas i 
mitten av maj. Syftet är att öka säkerheten, anpassa lokalerna för posthantering och 
samtidigt skapa fler arbetsplatser. 

Nämndadministration 

En ny utredningssekreterare har anställts som ansvarar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Mycket fokus har legat på att sätta den nya organisationen men 
också att säkerställa och ta fram rutiner. Fortfarande finns det mycket kvar att göra. 
Ett projekt tillsammans med Örebro kommun, Region Örebro Län och Kumla 
kommun har startas för att göra det möjligt för politiker i gemensamma nämnder att 
använda en och samma platta för alla sina uppdrag. I Sydnärke har också en 
upphandling kring nytt diarie- och ärendehanteringssystem inletts med syfte att 
kommunerna ska ha samma system. Lekeberg har Platina och deltar inte i 
upphandlingen men är med och stöttar i arbetet. 

Skolskjutsar och barnomsorg 

En ny skolskjutshandläggare har rekryterats under våren och förberedelser för en ny 
upphandling pågår men också ett arbete med bringa ordning i 
skolskjutshandläggningen som har visat sig ha en del brister. Arbetet med det 
kommer att prioriteras under hösten. 

Administrationen av barnomsorgen är pressad då kommunen växer och fler förskolor 
innebär mer administration och denna är inte anpassad för dagens volymer. 
Kommunen saknar system för administrationen vilket gör arbetet tidskrävande och 
det finns anledning att se över hur arbetet ska ske framöver och vilka resurser som 
ska finnas. 

Bemanningsteam 

Kommunen har beslutat att starta ett bemanningsteam som kommer att ansvara för 
inringning av vikarier för alla kommunens verksamheter. Teamet kommer vara 
organiserat på administrativa avdelningen och beräknas starta sitta arbete under 
hösten. 

Övrigt 

Beslut har fattas av Kommunfullmäktige att överföra skolassistenterna från 
kommunstyrelsen till kultur- och bildningsförvaltningen. Något som kommer gynna 
både verksamheterna och medarbetarna då man får ett närmare chefskap och man 
tillhör den verksamhet man arbetar åt. 

4.3 Ekonomiavdelningen  
Ekonomiavdelningen är en del av kommunstyrelseförvaltningen. Förvaltningen är de 
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förtroendevaldas förvaltningsresurs och ska utöva koncernledning, säkerställa att 
kommunen utvecklas med en långsiktig hållbarhet och att medborgarna erbjuds en 
service med god kvalitet. Ekonomiavdelning ska så långt som möjligt bidra till att 
detta uppdrag uppfylls. 

Ekonomiavdelningens uppdrag 

Genom kompetens, engagemang och ett gott bemötande ger ekonomiavdelningen 
stöd, service och rådgivning till kommunledning och verksamheter för att dessa 
lättare ska nå sina mål. Ekonomiavdelningens huvudsakliga uppdrag är att: 

 Följa kommunkoncernens ekonomiska utveckling och bistå förvaltningarna 
med allsidiga, korrekta och begripliga beslutsunderlag i syfte att säkerställa 
att kommunkoncernen utvecklas i linje med god ekonomisk hushållning. 

 Ansvara för att kommunens redovisning är tillförlitlig och sker enligt god 
redovisningssed. 

 Med ett objektivt synsätt, hög kompetens, tillgänglighet och en god 
förståelse för verksamheternas olika krav ge stöd till förvaltningarna inom 
det ekonomiadministrativa området. 

Uppdragsgivare är kommunstyrelsen via kommundirektören. 

En stor del av ekonomiavdelningens verksamhet styrs av lagstiftning och normgivning 
av olika slag. För den kommunala redovisningen och ekonomistyrningen är det 
framförallt Kommunallagens 8:e kapitel och Lag om kommunal redovisning som är 
styrande. Till det kommer normgivning där framförallt Rådet för kommunal 
redovisning har en framträdande roll. Översiktligt kan ekonomiavdelningens 
verksamhet delas in i följande processer/arbetsområden: 

 Budget- och uppföljningsprocess. 

 Årsredovisningsprocess. 

 Ekonomi- och verksamhetsstyrning. 

 Ekonomstöd till förvaltningarna. 

 Kommunövergripande riktlinjer och policys. 

 Finansieringsfrågor och likviditetsplanering. 

 Systemadministration. 

 Leverantörs- och kundreskontra. 

 Kravhantering avseende barnomsorgen och ströfakturor 

 Upphandlingsprocessen rörande ramavtal. 

Totalt har ekonomiavdelningen fem anställda (5,0 årsarbetare). 

Uppföljning av mål 

Planerade aktiviteter under året är översyn av kodplanen, bygga upp budget- och 
bokslutshandlingar i Stratsys (Stratsys är ett IT-stöd för att förbättra och förenkla 
processerna av planering och uppföljning kopplat till organisationens målstyrning). 
Fortsätta arbetet med att ta emot en större andel elektroniska fakturor från 
leverantörer och utreda eventuellt införande av elektroniska fakturor till kund. Det 
sista är beroende av hur många fakturor som kommunen kommer att på sikt skicka, 
med tanke på att de flesta av kommunens faktura distribueras via taxe- och 
avgiftsnämndens verksamhet, stationerat i Hallsbergs kommun. 
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Ekonomiavdelningen uppgraderar ekonomisystemet och deltar i uppbyggnaden av 
den ekonomiska ”fördelningsnyckel” för IT verksamheten samt fortgår införande av 
IT-stödet, Stratsys. 

Arbetet med aktiviteterna pågår och visar inga indikationer på att de inte kommer att 
fullföljas. 

4.4 Teknik- och serviceavdelningen 
Under första kvartalet har avdelningen drabbats av stora förändringar, både 
avseende organisationsstruktur, medarbetare och uppgifter. Detta har inneburit att 
arbetsbördan varit mycket hög och prognosen är att den kommer att fortsätta under 
hela första halvåret 2015. Trots ovanstående är vår prognos att den ekonomiska 
ramen kommer att kunna hållas för 2015. Det måste dock beaktas att det inte finns 
någon redundans inför uppkomna problem. 

VA-verksamheten 

Under första kvartalet har andelen tjänsteköp ökat p.g.a. att egen nyckelpersonal 
varit frånvarande. Detta har inneburit att vissa rutinärenden inte kunnat utföras 
enligt plan. Prognosen är att arbetet kan komma ifatt innan årets slut. 

Gator och vägar 

Vinterväghållningen har genomförts enligt plan och har inte inneburit extra 
kostnader utöver budget vilket ligger till grund för en prognos som resulterar i att vi 
håller oss inom ram. 

Miljö, skogsvård och naturvård 

Tjänsten som miljösamordnare har under del av första kvartalet varit vakant. Detta 
har resulterat i att bla arbetet med kommunens miljödiplomering försenats. 
Avdelningens mål är att med ny befattningshavare, och i samverkan med Sydnärkes 
Miljöförvaltning, kunna genomföra arbetet under 2015 enligt tidigare beslut. 

4.4.1 Serviceenheten 

Verksamheten inom Serviceenheten omfattar lokalvård, vaktmästeri, 
hjälpmedelsservice och yttre skötsel. Verksamheten inom enheten har i huvudsak 
kunnat genomföras enligt satta mål. Inom områdena yttre skötsel och 
hjälpmedelsservice har verksamheten inte kunnat genomföras helt enligt plan och 
satta mål. Resurstilldelning för yttre skötsel står inte i proportion till behovet av 
utförda åtgärder. 

4.4.2 Måltidsenheten 

Under våren har Måltidsenheten framför allt arbetat med igångsättandet av köket i 
Hidinge skola, kvalitetssäkring av måltidsleveranser, matsalsscheman, 
servicebemötande och hållbara måltider i form av projekten Mat och Klimat och 
Hållbara måltider i Örebro län. Andelen ekologiska varor är nu 31 % av andelen 
inköpta livsmedel. Skolmatsenkäten visar att andelen elever som är mycket nöjda 
eller nöjda helheten av skolrestauranger är 79 %. Framför allt utmärks kommentarer 
som drar ner indexet för nöjdhet på att det är stressig miljö i matsalen, hög ljudvolym 
och långa köer för framför allt årskurs 7-9. Detta har nu belysts av skola och 
Måltidsenheten och förbättring har skett. Inför höstterminen ska alla skolors 
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matsalsscheman fungera på bästa möjliga sätt för att en god måltidsmiljö ska kunna 
uppnås. 

Arbetet med matråd har åter upptagits och matråd har genomförts på Tulpanen 
skola och Lekebergs skola. Måltidschefen har deltagit i föräldraråd på 
Lekebergsskolan 7-9 för att informera om Måltidsenhetens verksamhet. 
Nya egenkontrollprogram för Måltidsenhetens kök och även för förskolan och 
utbildning kring detta kommer att implementeras under vår och sommar. 
Arbetet fortskrider med att kostprogrammet Mashie med tanke att alla verksamheter 
ska kunna börja göra sina beställningar på livsmedel och måltider digitalt under 
hösten och även kunna få livsmedelspecifikation på alla ingående ingredienser i de 
måltider som köken producerar. 

Matsedeln har anpassats utefter de kundkategorier som Måltidsenheten har och ett 
vegetariskt alternativ har lagts till på matsedeln till skolorna. 
För att måltiderna i Lekebergs kommun till förskola, skola och Vård och omsorg ska 
kunna följa det Måltidspolitiska programmet krävs ett gott samarbete mellan de olika 
förvaltningarnas verksamhetschefer där inriktningen är att varje verksamhet strävar 
efter att måltiden ska bli en njutbar stund för alla Lekebergs kommuns kunder. 

4.5 Personalavdelningen 
Under första delen av året har löneöversyn slutförts med samtliga fackliga 
organisationer med undantag av chefer samt LR och Lärarförbundet. Efter samråd 
med de fackliga företrädarna för LR och Lärarförbundet ska som målsättningen 
löneöversynen vara slutförd 30 juni. Chefslöneöversyn beräknas att slutföras enligt 
plan. 

Löneöversynen har föregåtts av genomförda lönesamtal, där nya 
kommungemensamma lönekriterier har tillämpats för första gången. Lönekriterierna 
är kopplade till kommunens policy för medarbetarskap och ledarskap samt till mall 
för utvecklingssamtal. 

Arbete med medarbetar- och chefshandbok pågår och planeras att vara slutfört 
enligt plan. Arbetet är relativt omfattande och förväntas ge ett gott stöd och 
vägledning för personal och chefer i personalrelaterade frågor. Handböckerna 
kommer att var tillgängliga vi kommunens intranät. 

Personalavdelningen har varit delaktiga i rekryteringar, där bl.a. kommundirektör och 
förvaltningschef till vård- och omsorgsförvaltningen har rekryterats. 

En introduktionsutbildning har påbörjats för nyanställda chefer som omfattar 16 
utbildningstillfällen och genomförs under hela året. Introduktionsutbildningen 
planeras att genomföras årligen. Även etablerade chefer i kommunen inbjuds att 
delta i utbildningen. 

4.5.1 Arbetsmarknadsenheten 

AME har under våren infört individuella handlingsplaner för alla ungdomar som 
anställs. I dessa sätts mål som individen ska arbeta med för att öka sina möjligheter 
för en anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Det kan också vara mål som 
syftar till att börja studera igen. 

Arbetslösheten bland ungdomar i Lekebergs kommun ligger i mars 2015 på 11,2% 
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(statistik från AF). I länet ligger denna siffra på 15,2% och i Riket som helhet på 
13,7%. 

En handledare har i april genomgått en utbildning i Supported Employment, för att 
bredda vår kompetens i arbetet kring individer som står längre från 
arbetsmarknaden. 

Feriepraktiken organiseras just nu och 85st har sökt feriepraktik för sommaren. 
Förvaltningarna är positiva till feriepraktikanterna och har erbjudit platser så det 
räcker till alla som ansökt. 

Projekt Samverkan har under våren fått ihop en grupp bestående av chefer från de 
olika organisationerna (kommun, Arbetsförmedling och Försäkringskassan). 
Landstinget är inte representerat, vårdcentralen är privat i Lekeberg och ingår därför 
inte i FINSAM samarbetet. Vårdcentralen är dock positiva till att samarbetet mellan 
de olika aktörerna kan fördjupas för att kunna erbjuda medborgarna bättre hjälp. 

På Jobb- och Praktikcenter arbetar vi med att ställa personer till arbetsmarknadens 
förfogande. Handledare arbetar för att individerna ska nå de basala kraven på 
arbetsmarknaden. Flera långtidsarbetslösa är nu på väg ut till den reguljära 
arbetsmarknaden vilket är mycket positivt. 

4.5.2 Folkhälsoteamet 

Länsdelgemensamt har en äldrekonferens samt ett integrationsseminarium 
arrangerats. En ansökan till Länsstyrelsen om medel till ett gemensamt projekt för att 
implementera konceptet Flyktingguide har tagits fram. Planering av 
folkhälsoutbildning i respektive kommun pågår, datum är inbokade i tre av de fem 
kommunerna. 

I Lekeberg fokuseras arbetat på utveckling och samlokalisering av Familjecentralen. 
Teamet har bl.a. anordnat en Framtidsverkstad samt tagit fram beslutsunderlag i 
ärendet. Arbetet med att ta fram en handlingsplan för integration på 
tjänstemannanivå samordnas av teamet, och utgår från vad varje verksamhet kan 
göra för att främja en god integration samt påverka attityden till mottagandet i 
kommunen positivt. Arbetet med Hälsans stig fortgår med planering av aktiviteter 
samt nya bänkar. Folkhälsoteamet har agerat kunskaps- och metodstöd till 
Lekebergsskolan i arbetet med Effekt (alkoholpreventionsprogram). Handlingsplanen 
för våld i nära relationer har färdigställts, och teamet har deltagit i en 
spridningskonferens kring detta. Planeringen av Peppar peppar (seniormässa) har 
påbörjats. 

Inom Hälsofrämjande skolutveckling har likabehandlingsarbete bedrivits i Hallsberg 
på Alléskolan. Teamet bistår i policyarbetet kring tobak på Folkasboskolan, och har 
också föreläst om folkhälsa på vård- och omsorgsprogrammet. 

Två intervjustudier kring ungas psykiska hälsa samt oro och ensamhet bland äldre 
pågår i Kumla. En föreläsning kring tobak har hållits för personalen på JN-gymnasiet. 

I Laxå har pilotprojektet Seniorkraft avslutats och utvärderats, spridning till övriga 
kommuner är påbörjad. Ett välfärdsbokslut har tagits fram på uppdrag av 
KS/kommunchef som underlag inför omprioriteringen av lokala folkhälsomål. En 
omorganisering av det lokala folkhälsoarbetet pågår, och folkhälsoperspektivet har 
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implementerats i övergripande styrdokument. 

Teamet har bistått i arbetet med att starta upp ungdomsrådet i Askersund. Arbete 
med att revidera folkhälsoplanen pågår, likaså tobakspolicyarbetet på Sjöängsskolan. 
Teamet har arrangerat och hållit i en utbildningsdag om mänskliga rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. Planering av Dansprojektet/Kreativa uttryck 
med start höst 2015 är påbörjat. 

Folkhälsostrategen ingår i arbetsgruppen för Sociala risker i Lekeberg, Askersund 
samt Kumla. 

Teamet har också initierat samverkan med miljöförvaltningen kring giftfri förskola i 
tre kommuner. 

Utöver insatser inom ovanstående områden har folkhälsoenheten deltagit i samtliga 
lokala och länsdelsgemensamma folkhälsoforum. Enheten har också initierat och 
deltagit i ett flertal övriga nätverksträffar med koppling till folkhälsa. 

4.6 VA-verksamheten 
Under första kvartalet har andelen tjänsteköp ökat p g a att egen nyckelpersonal varit 
frånvarande. Detta har inneburit att vissa rutinärenden inte kunnat utföras enligt 
plan. Prognosen är att arbetet kan komma ifatt innan årets slut. 
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5 Ekonomi 

5.1 Kommunstyrelsen 
 Budget Årsprognos Avvikelse 

Kommunledningen 18270 18270 0 

Administrativa avdelningen 12181 12181 0 

Ekonomiavdelningen 15567 15567 0 

Teknik- och serviceavdelningen 23408 23408 0 

Personalavdelningen 6628 6628 0 

SUMMA Kommunstyrelsen 76054 76054 0 

    

VA-verksamheten 2301 2301 0 

Kommunstyrelsen 

Helårsprognos= ingen avvikelse mot budget 

Kommunledningen 

Helårsprognos= ingen avvikelse mot budget 

Av de oförutsedda kostnader som finns budgeterade under kommundirektören, så 
avsattes totalt 4293 tkr inklusive de 1500 tkr som årligen avsätts för ändamålet. Av 
dessa medel har en rad beslut redan fattats, såsom chefsväxling KUB 541 tkr, 
lärarresurs Lekebergsskolan 250 tkr samt förstärkning barn- och elevhälsa 425 tkr. 
Vid prognosens upprättande finns 3 077 tkr kvar och dessa bedöms att förbrukas 
under året. 

Administrativa avdelningen 

Helårsprognos= ingen avvikelse mot budget 

Ekonomiavdelningen 

Helårsprognos= ingen avvikelse mot budget 

Under ekonomiavdelningen ingår alla gemensamma nämnder förutom 
lönenämnden. Byggnadsnämnden redovisade ett överskott 2014, vilket regleras 
2015. Överskottet uppgår till 300 tkr, men är avsatta för att delfinansiera Lekebergs 
kommuns 20-års jubileum. 

Teknik- och serviceavdelningen 

Helårsprognos= ingen avvikelse mot budget 

Avdelningen kommer att ha ca 4 månaders vakans på tjänsten som 
tekniskhandläggare, men som det ser ut nu, så kommer dessa medel att behöva 
användas till konsultationer. Avdelningen har ett antal projekt som löper sedan 2014, 
bla miljödiplomering, GC-utredning, GIS-projekt och dessa kommer att slutföras 
under året. 

Måltidsverksamhetens fortsatta dilemma är livsmedelskostnaderna som ligger något 
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över riktvärdet, men prognostiseras ändå att rymmas inom befintlig budget. 
Livsmedelsförbrukningen är inte linjär över året och dessutom har det nya 
tillagningsköket på Hidingeskola startats upp, vilket inneburit tillfälligt ökade 
kostnader i form av en bas av råvaror, kryddor mm. 

Avfallsverksamheten har bokförts i Lekeberg under årets första kvartal, men kommer 
att regleras med Sydnärkes kommunalförbund. 

Personalavdelningen 

Helårsprognos= ingen avvikelse mot budget 

VA-verksamheten 

Helårsprognos= ingen avvikelse mot budget 

VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under Kommunstyrelsens 
verksamheter. VA-verksamheten beräknar ingen avvikelse mot budget. Eventuellt 
kommer investeringen i Örebrovatten att endast förbruka 6 mkr 2015 och om detta 
sker under andra delen av året kommer verksamheten att lämna ett överskott om 
ca 400 tkr avseende ej förbrukade kapitalkostnader. 

 

314



   
 

1 

 

 

 

 

 

 

Prognos 1 - 2015 

Kultur- och bildningsnämnden 
 

  

315



   
 

2 

 

1 Nämnder 

1.1 Politiskt fattade beslut 

Fattade politiska beslut 

Beslut Status Kommentar 

2013-06-04, § 30, Kultur- och 
bildningsnämnden beslutar att 
det systematiska 
kvalitetsarbetet inom 
verksamhetsområdena skola 
och fritidshem ska utvecklas. 
Förvaltningen ges i uppdrag att 
utreda och lämna förslag på 
hur nya rutiner, som ska gälla 
kommunen utformas. Allmänt 
ska gälla att redovisningen ska 
ta sikte på de mest väsentliga 
läroplansmålen. Uppdraget 
innefattar även metoder för att 
mäta måluppfyllelsen. 
Förvaltningens förslag ska 
också innehåla en plan för när 
och hur de återkommande 
avrapporteringarna till 
nämnden ska ske. 

Ej verkställt  

2014-06-11,  § 168, Kultur- och 
bildningsnämnden beviljar 
ansökningar inkomna under 
maj,  uppdrar till Kultur- och 
bildningsförvaltningen att se 
över regelverket för  
inackorderingsbidrag. 

Ej verkställt Planeras till hösten 2015. 

2014-10-21,  § 224, Kultur- och 
bildningsnämnden beslutar om 
en återrapportering av  
elevenkät under våren 2015 

Ej verkställt Görs på nämnden 2015-05-19 

2015-02-23,  § 21, Kultur- och 
bildningsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att 
bereda  ärendet 
(Medborgarförslag gällande 
utegym i anslutning till 
elljusspåret i Fjugesta) 

Under beredning Planeras till hösten 2015. 

2015-03-17,  § 35, Kultur- och 
bildningsnämnden godkänner 
ekonomiska uppföljning per 31  
januari 2015, uppdrarar till 
förvaltningen att redovisa 
åtgärder för att få  en budget i 
balans. 

Under beredning Görs på nämnden 2015-05-19 

2015-03-17,  § 36 Kultur- och 
bildningsnämnden ger Kultur- 

Under beredning Planeras till 2015-08-25 
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Beslut Status Kommentar 

och bildningsförvaltningen  
uppdraget att revidera gällande 
biblioteksplan för antagande i 
fullmäktige. 

2015-03-17,  § 38, Kultur- och 
bildningsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att göra 
en  översyn av regelverket för 
15-timmarsplacering i 
förskolan. 

Under beredning Planeras till 2015-08-25 

1.2 Mål 

1.2.1 Bo i Lekeberg 

Kommunfullmä
ktiges mål 

Nämnd
mål 

 Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

I Lekebergs 
kommun finns 
det attraktiva 
boenden i hela 
kommunen för 
alla människor. 

        

Hela Lekeberg 
har en väl 
utbyggd IT-
infrastruktur 

        

1.2.2 Leva i Lekeberg 

Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Kollektivtraf
iken är ett 
attraktivt, 
pålitligt och 
tillgängligt 
resalternati
v. 

        

Kommunen 
är en gång- 
och 
cykelvänlig 
kommun 

        

Det finns ett 
varierat och 
behovsanpa
ssat 
barnomsorg

Kommunen
s 
barnomsorg 
är tillgänglig 
för alla och 
håller en 

 Andelen 
personal i 
förskolan 
med 
pedagogisk 
högskoleutb

 Rekrytering sker 
kontinuerligt 

60% 60% 70% 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

sutbud hög 
pedagogisk 
nivå 

ildning 

Av dessa 
ökar 
andelen 
förskollärar
e 

 Rekrytering pågår 30% 50% 50% 

Andelen 
vårdnadsha
vare som är 
nöjda med 
sin 
förskoleplac
ering ökar 

 Arbete pågår 98% 98% 100% 

I kommun 
har alla 
barn och 
elever rätt 
att 
utvecklas 
optimalt 
utifrån sina 
förutsättnin
gar och 
behov. 

I all 
utbildning 
och annan 
verksamhet 
ska barnets 
bästa vara 
utgångspun
kt 

 Trygghet för 
elever i åk 5 
och 8 mäts 
genom 
enkätunder
sökning. 

 Enkät besvaras 
under maj månad 

   

Lärarna tar 
hänsyn till 
elevernas 
åsikter 

    100% 

Utredningsti
d för barn- 
och unga 
(genomsnitt
ligt antal 
dagar från 
att 
utredningen 
påbörjats av 
socialtjänste
n till dess 
att 
utredningen 
avslutats) 

    högst 70 
st 

Andelen ej 
återaktualis
erade barn- 
och unga 0-
12 år 

    90% 

Andelen ej 
återaktualis
erade barn- 
och unga 
13-20 år 

    90% 

Alla 
ungdomar 
mellan 16-
20 år som är 

 Alla 
ungdomar 
mellan 16-
20 år som 

 Kontakttagande 
med aktuella 
ungdomar sker 
kontinuerligt. 

  100% 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

aktuella 
enligt det 
kommunala 
aktivitetsan
svaret stöds 
till 
meningsfull 
sysselsättni
ng 

saknar 
sysselsättni
ng har en 
aktivitetspla
n 

Pågår enligt plan. 

Alla 
pedagoger i 
förskolan 
har tillgång 
till utökat 
stöd, 
handledning 
och 
utbildning 
av 
specialpeda
gog 

 Andelen 
specialpeda
goger med 
inriktning 
mot 
förskolan 
ökar 

    1 

Alla elever 
når 
kunskapsmå
len i skolan 

 Elever i åk 3 
når målen i 
de 
nationella 
proven 

 Sammanställning 
av resultat ännu 
inte gjord 

  100% 

Elever i åk 6 
når minst 
kunskapsmå
len för 
betyget E i 
alla ämnen 

 Nationella proven 
ännu inte helt 
genomförda och 
bedömda 

  100% 

Eleverna i 
åk 9 når 
minst 
kunskapsmå
len för 
betyg E i alla 
ämnen 

    100% 

Meritvärdet 
ligger på 
samma nivå 
som de 
bästa 
kommunern
a i landet 

    210% 

Andelen 
mattematik
betyg C-A i 
åk 6 0ch 9 
ska årligen 
öka 

 Betyg för VT-15 
ännu inte satta 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Alla 
medborgare 
med stöd 
från 
Lekebergs 
kommun 
har 
möjlighet 
till social 
gemenskap, 
delaktighet 
och 
aktiviteter. 

        

Medborgare 
med behov 
av stöd ges 
goda 
möjligheter 
att göra 
egna val. 

        

Lekebergs 
kommun 
verkar för 
en god 
folkhälsa 

Skapa en 
samlokaliser
ad 
familjecentr
al i enlighet 
med den 
nationella 
strategin 

 Samlokalise
ring av 
Familjecentr
al i mer 
tillgängliga 
lokaler i 
samverkan 
med 
landstinget 

     

Öppethållan
de 

     

1.2.3 Göra i Lekeberg 

Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs 
kommun 
stödjer och 
samverkar 
med 
föreningsliv
et för att 
åstadkomm
a 
meningsfull
a 
fritidsaktivit
eter och ett 
rikt kulturliv 
åt alla 

Kommunen 
har ett 
varierat 
idrotts- och 
fritidsutbud 
med god 
tillgänglighe
t 

 Antal 
föreningar 

    85 

Deltagare 
KomTek 

     

Naturskolan      

Studieförbu
nd, 
cirkeltimma
r 

     

Studieförbu
nd, 
deltagare 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs 
kommun 
erbjuder 
kulturskola 
eller 
liknande 

        

Biblioteket 
har en hög 
tillgänglighe
t och 
erbjuder 
god service 

Kommunen
s bibliotek 
och kulturliv 
har ett brett 
utbud, hög 
kvalitet och 
god 
tillgänglighe
t 

 Besökare 
bibliotek/Ku
lturhuset 

     

Utlån 
bibliotek 

     

Öppet 
bibliotek 
(dagar/kväll
ar/+ KKIK) 

     

1.2.4 Verka i Lekeberg 

Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs 
kommun 
har ett bra 
företagsklim
at med ett 
växande och 
konkurrensk
raftigt 
näringsliv. 

        

Lekebergs 
kommun 
har en väl 
utvecklad 
besöksnärin
g 

Kommunen 
samordnar 
och stödjer 
turism- och 
besöksnärin
gen 

 Turistservic
eplatser 
(TSP) 

     

Turismforu
m -
 samverkans
möten 

     

Antal 
turistbesök/
deltagare/k
under 

     

1.2.5 Lekebergs kännetecken 

Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekeberg är 
känt som en 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

attraktiv, 
växande och 
framåtsträv
ande 
kommun 

Lekebergs 
kommun 
håller en 
hög 
servicenivå 
och är både 
lättillgänglig 
och effektiv 

        

Lekebergs 
kommun 
bidrar till en 
hållbar 
utveckling 
genom att 
välja 
ekologiskt-, 
ekonomiskt- 
och socialt 
hållbara 
alternativ. 

Kommunen
s förskolor 
lägger stor 
vikt vid 
miljöfrågor 

 Antalet 
förskolor 
med Grön 
flagg ökar 

 Två förskolor 
planerar att starta 
detta arbete hösten 
2015 

4 4 6 

Lekebergs 
kommun vill 
vara 
föredöme 
inom 
jämställdhet
, 
tillgänglighe
t, mångfald 
och 
integration. 

Kommunen 
håller hög 
nivå i 
arbetet med 
att 
integrera 
nyanlända i 
kommunen 

 Nyanlända 
ska ha 
startat SFI 
inom två 
veckor efter 
bosättning i 
kommunen 

     

Vuxen 
nyanländ 
erbjuds 
tillgång till 
mentor/fad
der från den 
ideella 
sektorn 

     

1.3 Verksamhet 

1.3.1 Gemensamt Kultur och bildning 

I Kultur och fritidförvaltningen har det skett förändringar i personalgruppen, Ewa Lindberg, 
slutar som förvaltningschef och börjar som kommunchef. Rekrytering av ny Kultur och 
fritidschef har inletts då Kultur och fritidschefen slutar. 

Rektor i Mullhyttan har tillsatts. 

Rekrytering av ny chef för IFO(barn och familj) pågår. 
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Detta har präglat arbetet i vår förvaltning. 

1.3.2 Förskolan 

Under det första kvartalet har det hänt mycket i förskolan. Vad gäller kompetensutveckling 
har arbetslagsledarna har gått utbildning tillsammans med förskolecheferna, personalchef 
och personalsekreterare har haft föreläsning om arbetsrätt med all personal, utbildning i 
livsmedelshygien för de som arbetar i köket, kompetensutveckling för flera arbetslag i barn i 
behov,kompetensutveckling i pedagogisk dokumentation, småbarnspedagogikutbildning 
fortsätter, uppstart av nya grupper i ICDP, BETTmässan gästades av ledningsgruppen, samt 
utbildning för förskolechefer i Pedagogiskt ledarskap. 

Rutiner för arbetet med Barnteam och Barnhälsoteam börjar ta form och under första 
kvartalet hade specialpedagog och kurator så kallade Bollplanksmöten för personal i hela 
Lekeberg. Just nu pågår rekrytering av ytterligare en specialpedagog i förskolan. 

Från och med februari inrättades kökstjänster på alla förskolor, detta innebär att den 
pedagogiska personalen har mer tid för arbete i barngrupp, vilket är ett sätt att öka 
måluppfyllelsen i förskolan. 

En tillfällig avdelning Äppelblomman öppnades i Hidinge/Lanna för att klara av det ökade 
behovet av barnomsorg. 

Den nya förskolan Äventyret är färdigbyggd och öppnades i april. 

Under första delen av året har vi haft mycket sjukdom hos personal och det finns svårigheter 
att få tag i vikarier. 

Behovet av barnomsorg fortsätter att öka fram för allt i Hidinge/Lanna, dessutom har de barn 
som är placerade fler timmar än tidigare, vilket medför att det finns färre platser per förskola. 
Prognosen är att det inte kommer att finnas platser i förskola under höstterminen varken i 
Hidinge/Lanna eller Fjugesta. 

I Mullhyttan dras 1,5 tjänst ned för att komma i ram med budgeten. 

Personalkostnaderna för vissa förskolor är fortfarande hög, det beror bland annat på ökade 
kostnader för pensionsavgångar. 

Fler rekryteringar av förskollärare har gjorts, där förvaltningen varit tvungen att sätta högre 
lön än beräknat, vilket har medfört ökade lönekostnader. 

  

1.3.3 Grundskolan 

Utvecklingsarbetet i skolan har stort fokus på fortsatt ökad måluppfyllelse 

Många pedagogiska utvecklingsprocesser pågår som till exempel karriärtjänster och 
matematiklyftet som initierats på statlig nivå, vilka förvaltningen valt att organisera 
kommunövergripande. En annan kommunövergripande satsning är ICDP (vägledanden 
samtal) där ett antal vägledare har utbildats. 

Elevhälsan är nu fullt bemannad och arbetar med ett tydligt lokalt fokus på varje skolenhet, 
men det sker också en central samordning ledd av verksamhetsansvarig för elevhälsan. 

Ombyggnad/nybyggnationen av Hidinge skola fortsätter men sedan januari har nu 
skolverksamheten flyttat in i de nya lokalerna. 

Arbetet med den förändrade ledningsorganisationen för skolan har nu nått fram till punkt och 
samtliga ”nya” rektorer är nu på plats i sina uppdrag. 
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1.3.4 Gymnasieskolan 

1.3.5 Vuxenutbildningen 

1.3.6 Kultur- och fritidsavdelningen 

Under första kvartalet har det hänt en hel del bland annat inflytt i nya lokaler för KomTek och 
Naturskolan (Paviljongen) 

- åtgärder vid Badgruvan: ny led runt nästan hela sjön för alla, inkl. de med rullator/rullstol, ny 
toalett med plats för tre kubik avföring mm, ny arrendator för kioskservering i sommar, ny 
aktivitetsyta för utegymnastik mm. 

- åtgärder vid Leken: ny markupplåtelse för sommarservering, utökning av p-platserna för 
bättre framkomlighet 

Påbörjad 

- utökning av turistserviceplatser, 1 ny vid Lanna bokkafé 

- Nya skötselrutiner för anläggningar, bad, motionsspår mm 

- Ny besökskarta Lekeberg 2015-16 blev klar förra veckan. 

1.3.7 Barn- och familjeavdelningen 

Då nämnden tillskjutit medel förstärktes personalstatusen på Barn och Familj med en 100 % 
tjänst from 1 februari 2015. 

Inom ramen för flyktingmottagningen har Barn och familj utökat med en 100 % tjänst 
socialsekreterare. 

PVC har haft i uppdrag att vara ett utvecklingsstöd utifrån de utvecklingsområden som 
framkom i tidigare utredningsrapport. 

 

1.4 Ekonomi 

1.4.1 Kultur- och bildningsnämnden 

 Budget Årsprognos Avvikelse 

Gemensamt 34 932 36 147 -1 215 

Förskolan 42 687 43 207 -520 

Grundskolan 71 402 71 592 -190 

Gymnasieskolan 25 919 25 544 375 

Vuxenutbildningen 1 142 1 142 0 

Barn- och familjeavdelningen 11 606 12 956 -1 350 

SUMMA  187 688 190 888 -2 900 
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Kultur- och bildningsnämnden prognostiserar ett underskott med 2 900 tkr 

Främsta underskottet gäller verksamheten för Barn- och familjeavdelningen som har höga 
placeringskostnader för barn- och ungdomar LSS när det gäller boende och korttidsvistelse, 
samt kontaktpersoner och familjer. Förskoleverksamheten har ett högt tryck och den tillfälliga 
avdelningen Äppelblomman i Hidinge/Lanna kan ej finansieras inom totala förskolan som det 
var tänkt. Överskott prognostiseras inom gymnasieskolan då elevantalet minskar i höst. 

  

Gemensamt 

Gemensamt prognostiserar ett underskott 1 215 tkr 

Underskott prognostiseras inom grundskola andra kommuner/friskolor (interkommunala 
ersättningar), då fler elever går i andra kommuner/friskolor under året. Skolskjutskostnaderna 
prognostiserar ett underskott utifrån utfallet de fyra första månaderna. 

  

Förskolan 

Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott 520 tkr 

Den tillfälliga förskolan Äppelblomman i Lanna/Hidinge är ofinansierad med 1,0 åa vilket 
motsvarar 420 tkr för helåret. När beslutet om att driva Äppelblomman togs (fg år), var 
planen att 1,0 åa skulle omfördelas ifrån Fjugesta/Mullhyttan, vilket i dagsläget inte är en 
möjlighet på grund av det höga trycket inom förskolan.  

Ett ökat behov finns även i höst inom förskolan. Efter en genomgång av barn och 
volymtimmar för hösten, så minskar antal barn, men timmarna ökar motsvarande 1,7 åa. 
Förändring per förskoleområde; Lanna/Hidinge ökar 4,7 åa, Mullhyttan minskar 2,5 åa och 
Fjugesta minskar 0,5 åa. 

Förskolan Tummeliten prognostiserar ett underskott med 100 tkr, då kostnader för semester 
vid avslut och dubbelbemanning på grund av en pensionering uppkommit. 

  

Grundskolan 

Grundskolan prognostiserar ett underskott med 190 tkr 

Ett ökat behov prognostiseras dock inom fritidshem i Hidinge. Prognosen för hösten är 119 
istället för 92 barn, en ökning med 27 barn. Detta utifrån att ingen trea sagt upp sin plats och 
att det blir en helklass "extra" i och med två förskoleklasser. Kostnad motsvarande 1,0 åa för 
hösten (5 mån) blir 190 tkr. 

  

Gymnasieskolan 

Gymnasieverksamheten på annan ort prognostiserar ett överskott med 375 tkr 

Överskottet beror på att antal elever beräknas minska med 8-10 elever till hösten. 

  

Vuxenutbildning 

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning prognostiserar gå enligt budget 

  

Barn- och familjeavdelningen 
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Verksamheten prognostiserar ett underskott 1 350 tkr 

Största underskottet gäller placeringar barn LSS, när det gäller boende och korttidsvistelse, 
samt höga kostnader för kontaktpersoner och familjer. 
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Prognos 1 - 2015 

Vård- och omsorgsnämnden 
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1 Nämnder 

1.1 Politiskt fattade beslut 

Fattade politiska beslut 

Beslut Status Kommentar 

2013-04-09 § 20 Platser särskilt boende -
 förvaltningen ser över möjligheterna att ta fram 
en plan för om/hur lägenheter i fastigheten 
Björken kan omvandlas med särskild service 

  

2013-04-09 § 22 Revisionsrapport granskning av 
individ- och familjeomsorgen för barn o unga. 
Uppdrag rutiner för överflyttning från KUB till 
VON ses över. Rutiner för intern kontroll och 
rättssäker handläggning ska tas fram 
tillsammans med KUB senast maj 2013. 

Avslutat PWC rapport genomlysning, enbart Barn- och 
familj klar. 
Granskning gjordes på uppdrag av revisorerna. 

2013-04-09 § 23 Revisionsrapport  från beslut till 
verkställighet. Uppdrag Enhetschefer genomgår 
utbildning i  socialdokumentation mars 2013. 
Även baspersonal ska dokumentera i Procapita  
implementering under hösten 2013. Nämnden 
tar fram riktlinjer avseende  innehållet i 
insatserna. Rutiner för arbetet med 
handläggningen på Vuxenenheten ska ses 
över,reviderade rutiner framtagna i juni 2013. 

Avslutat Personal har genomgått utbildning i social 
dokumentation. 
Riktlinjer för biståndsbedömning och utförande 
utifrån socialtjänstlagen antogs av vård- och 
omsorgsnämnden 2013-11-26. 
Rutiner för handläggning har tagits fram 

2013-05-28 § 39 Motion äldre  befolkningen 
ökar från socialdemokraterna. Uppdrag 
Förvaltningen ska därför  kontinuerligt arbeta 
med att ta fram allt fler boende-platser. Minska 
behovet  av platser genom tex en modell för 
hemrehab tas fram. 

Pågår Förstudie Långsiktig planering för boende av 
äldre i Lekeberg klar. Planering av nybyggnation 
särskilt boende pågår. 
Vård- och omsorgsnämnden har i mars 2015 
beslutat att projekt Hemrehab ska permanentas 
och finansieras inom befintlig ram. 

2013-05-28 § 41 Reduceringar på  VON.  Att 
iordningställa kortidsplatser  på Linden enligt 
den borgerliga gruppens förslag. 

Avslutat Färdigställdes sommaren 2013. 

2013-05-28 § 42 Tillsyn från  Socialstyrelsen 
kommunens arbete med våldsutsatta kvinnor 
och barn. Uppdrag  kommunen ska arbeta med 
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar 
våld. 

Pågår Ny handlingsplan tas fram ihop med KUB 
gällande våld i nära relation. 
Ligger för synpunkter hos Barn o familjeenheten, 
till nämnden hösten 2015. 

2013-05-28 § 43 Vuxenenheten -  enhetschefen 
för Vuxenenheten får i uppdrag att se över och 
revidera  riktlinjer för försörjningsstöd. 

Ej påbörjad Ej påbörjad, på grund av bemanningsbrist. 

2013-11-26 § 95 Arbetsmiljöverkets  inspektion 
om personförflyttningar hos hemvården. 
Uppdrag att se över  rutiner. 

Pågår  

2014-02-04 § VON uppdrar till  vård- och 
omsorgsförvaltningen att påbörja en planering 
utifrån konceptet  "trygghet, service och 
delaktighet i hemmet genom digital teknik" 

Avslutat Biståndsbeslut om tillsyn nattetid erbjuds nu i 
form av hemfridskamera för dem som så önskar. 
Beslut i nämnden mars 2015. 

2014-11-04 § 90 VON uppdrar till  
förvaltningschef att formulera förslag till mål 

Avslutat Vård och Omsorgsnämndens MER-plan antogs av 
nämnden 2014-12-08 
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Beslut Status Kommentar 

med indikatorer och hur målen  ska följas upp. 

2015-03-24 § 23 VON godkänner att tillsyn 
nattetid kan ske med mörkerseende kamera, så 
kallad tillsynskamera. Tillsynskamera finns som 
biståndsbeslut inom hemtjänsten för de som så 
önskar. 

Avslutat  

2015-03-24 § 24 VON beslutar at fortsätta 
hemrehabiliteringsverksamheten, så kallat 
Hemrehab. Finansiering sker inom befintlig 
budget för VON. 

Avslutat  

PWC genomför en fördjupad utredning för att ta 
fram organisationsförslag för individ- och 
familjeomsorg, vad det gäller styrning, ledning 
och organisation av IFO. 

Pågår  

1.2 Mål 

1.2.1 Bo i Lekeberg 

Kommunfullmäktiges 
mål 

Nämnd
mål 

 Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

I Lekebergs kommun 
finns det attraktiva 
boenden i hela 
kommunen för alla 
människor. 

        

Hela Lekeberg har en 
väl utbyggd IT-
infrastruktur 

        

1.2.2 Leva i Lekeberg 

Kommunfullmäktige
s mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Kollektivtrafiken är 
ett attraktivt, pålitligt 
och tillgängligt 
resalternativ. 

        

Kommunen är en 
gång- och cykelvänlig 
kommun 

        

Det finns ett varierat 
och behovsanpassat 
barnomsorgsutbud 

        

I kommun har alla 
barn och elever rätt 
att utvecklas optimalt 
utifrån sina 
förutsättningar och 
behov. 
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Kommunfullmäktige
s mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Alla medborgare med 
stöd från Lekebergs 
kommun har 
möjlighet till social 
gemenskap, 
delaktighet och 
aktiviteter. 

Medborgar
na känner 
sig trygga 
och 
välinformer
ade om 
kommunens 
stöd inom 
vård och 
omsorg 

 Antal som anger 
att kommunen 
har en god äldre 
omsorg , mäts 
genom 
medborgarunde
rsökningen 

  59% 0% 0% 

Betyg i SKL:s 
webbgransknin
g av 
kommunens 
hemsida 
gällande 
äldreomsorg 

 Resultat av 
mätningen väntas i 
oktober 2015 

83% 88% 88% 

Betyg i SKL:s 
webbgransknin
g av 
kommunens 
hemsida 
gällande 
Handikappomso
rg 

 Resultat av 
mätningen väntas i 
oktober 2015 
 

62% 67% 67% 

Betyg i SKL:s 
webbgransknin
g av 
kommunens 
hemsida 
gällande Individ 
och familj 

 Resultat av 
mätningen kommer 
i oktober/november 
2015 

77% 82% 82% 

Antal personer 
som en 
hemtjänsttagar
e möter under 
14 dagar 

 Nuvärde saknas. 
Nästa mätning görs 
i Maj. 

 11 högst 11 
st 

Hemtjänsttagar
ens upplevelse 
av bemötande 
från 
hemtjänstens 
personal 

 Resultat från Öppna 
jämförelser 
kommer i höst. 

100% 100% 100% 

Hemtjänsttagar
ens upplevelse 
av och 
förtroende för 
hemtjänstens 
personal 

  98% 100% 100% 

Hemtjänsttagar
ens upplevelse 
av trygghet 

  91% 96% 96% 

Upplevelsen av 
trygghet hos 
hyresgäster i 

  89% 94% 94% 
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Kommunfullmäktige
s mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

särskilt boende 

Upplevelsen av 
bemötande hos 
hyresgäster i 
särskilt boende 

  97% 100% 100% 

Upplevelsen av 
förtroende hos 
hyresgäster i 
särskilt boende 

  98% 100% 100% 

Upplevelsen av 
att få 
information hos 
hemtjänsttagar
e 

  70% 75% 75% 

Upplevelsen av 
att få 
information hos 
hyresgäster i 
särskilt boende 

  38% 48% 48% 

Samtliga 
hemtjänstta
gare erbjuds 
möjlighet 
till en 
aktivitetsti
mme per 
månad med 
sin 
kontaktman 

 Upplevelse av 
ensamhet hos 
hemtjänsttagar
e 

 Erbjudande om 
aktivitetstimme har 
skickats ut till alla 
brukare med SoL-
insats. 

15% 10% 10% 

Medborgare med 
behov av stöd ges 
goda möjligheter att 
göra egna val. 

Alla brukare 
ges 
stimulans 
och 
möjlighet 
till daglig, 
meningsfull 
och 
individuellt 
utformade 
aktiviteter. 

 Aktivitet på 
kvällstid inom 
LSS 

 Nuvärde saknas 
antal genomförda 
musikcaféer mäts i 
slutet av året 

100% 100% 100% 

Aktiviteter 
utanför 
bostaden inom 
LSS 

  60% 100% 100% 

Nöjdhet på 
daglig 
verksamhet 
inom LSS 

 Enkät genomförs 
hösten 2015 
nuvärde saknas 

0% 100% 100% 

Upplevelse av 
ensamhet hos 
hyresgäst på 
särskilt boende 

  17% 12% 12% 

Lekebergs kommun 
verkar för en god 
folkhälsa 

Seniorer har 
kunskap om 
en hälsosam 
livsstil och 
tillgång till 

 Förebyggande 
hembesök 

 Nuvärde saknas, 
utvärdering görs 
när samtliga besök 
genomförts. Hösten 
2015 

0% 75% 75% 
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Kommunfullmäktige
s mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

aktiviteter 
för att 
främja sin 
hälsa tidigt. 

Antalet 
aktiviteter där 
förvaltningen 
bidrar /stödjer i 
någon form 

 Nuvärde saknas 0 10 10 

Utvecklingen av 
IT tjänster mäts 
genom antalet 
trygghetskamer
or 

 Tre tillsynskameror 
aktiva i dagsläget. 

3 3 3 

Seniorer 
klarar sig väl 
i vardagen 
genom att 
utnyttja IT 
och annat 
tekniskt 
stöd 

 Utvecklingen av 
IT tjänster mäts 
genom 
efterfrågan av 
e-tjänster, 

  0   

Utvecklingen av 
IT tjänster etc 
mäts genom 
kunskaps 
inventering i 
samband med 
aktiviteter. 

     

Utvecklingen av 
IT tjänster mäts 
genom antalet 
trygghetskamer
or 

 Tre tillsynskameror 
aktiva i dagsläget. 

3 3 3 

Hyresgäster 
inom 
särskilt 
boende ska 
försäkras en 
god 
näringsriktig 
kost och 
stimulerand
e 
måltidsmiljö
. 

 Senior alert, 
riskbedömning 

  94% 99% 99% 

BPSD 
(Beteendemässi
ga och Psykiska 
Symtom vid 
Demens) 

  80% 85% 85% 

Hyresgästens 
upplevelse av 
måltiden 
andelen Nöjda 
med 
måltidsmiljö 

  64% 74% 74% 

Hyresgästens 
upplevelse av 
måltiden 
andelen Nöjda 
med maten 

  65% 75% 75% 

Personer 
med 
riskbruk, 
missbruk 
eller 
beroendepr
oblematik 

 Antal 
rådgivande 
samtal som 
erbjuds 

 Samtliga personer 
där misstanke om 
missbruk finns 
erbjuds rådgivande 
samtal. 

Dock bör 

0%  100% 
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Kommunfullmäktige
s mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

och deras 
anhöriga 
ska erbjudas 
effektiv 
vård och 
stöd. 

uppsökande 
verksamhet 
förbättras för att 
tidigt fånga upp 
personer med 
riksbruk/ missbruk. 

Personer 
som är 
utsatta för 
våld i nära 
relationer 
ska erbjudas 
hjälp och 
stöd. 

 Kompetenshöjni
ng hos samtliga 
medarbetare 

 I den mån 
bemanning 
medgett det har 
utbildning / 
kompetens 
utveckling skett 
inom de metoder 
verksamheten 
använder som stöd i 
sitt arbete tex inom 
MI, (motiverande 
samtal), ASI ( stöd 
för bedömning av 
ekonomiskt 
försörjningsstöd ), 
handledning i 
ärenden , och 
specifik 
handledning i LSS 
frågor. 

75%  75% 

Personer 
med psykisk 
ohälsa ska 
förbättra sin 
fysiska 
hälsa. 

 Skattningsskala  Nuvärde saknas. 0% 50% 50% 

1.2.3 Göra i Lekeberg 

Kommunfullmäktige
s mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs kommun 
stödjer och 
samverkar med 
föreningslivet för att 
åstadkomma 
meningsfulla 
fritidsaktiviteter och 
ett rikt kulturliv åt 
alla 

        

Lekebergs kommun 
erbjuder kulturskola 
eller liknande 

        

Biblioteket har en 
hög tillgänglighet och 
erbjuder god service 
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1.2.4 Verka i Lekeberg 

Kommunfullmäktige
s mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs kommun 
har ett bra 
företagsklimat med 
ett växande och 
konkurrenskraftigt 
näringsliv. 

        

Lekebergs kommun 
har en väl utvecklad 
besöksnäring 

        

1.2.5 Lekebergs kännetecken 

Kommunfullmäktige
s mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekeberg är känt som 
en attraktiv, växande 
och framåtsträvande 
kommun 

Vård och 
omsorgsförv
altningen är 
en attraktiv 
arbetsplats 
som  arbeta
r 
målmedvet
et för att 
utveckla 
medarbetar
ens 
kompetens 
och 
förbättra 
arbetsmiljö
n 

 Antalet delade 
turer 

 Delade turer 
förekommer ej på 
hälso- och 
sjukvårdsenheten 
eller nattenheten 

4  6 

Medarbetarens 
upplevelse av 
att deras 
kompetens 
tillvaratas 

 I den mån 
bemanning 
medgett det har 
utbildning / 
kompetens 
utvecklings skett 
inom de metoder 
verksamheten 
använder som stöd i 
sitt arbete tex inom 
MI, (motiverande 
samtal), ASI ( stöd 
för bedömning av 
ekonomiskt 
försörjningsstöd ), 
handledning i 
ärenden , och 
specifik 
handledning i LSS 
frågor 

64% 74% 74% 

Lekebergs kommun 
håller en hög 
servicenivå och är 
både lättillgänglig 
och effektiv 

Handläggnin
gstiderna 
ligger under 
riksnittet 

 Väntetid från 
första 
kontakttillfället 
till beslut om 
försörjningsstöd 

 Prognosen håller då 
handläggningstiden 
prioriteras, dock på 
bekostnad av 
uppföljning i vissa 
fall. 

10 st 10 högst 10 
st 

Väntetid från 
första 
kontakttillfället 
till beslut om 
Särskilt boende 

 Handläggningstiden 
prioriterad, tilll viss 
del på bekostnad av 
uppföljning 
gällande fattade 
beslut. Antalet 

13 st  högst 20 
st 
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Kommunfullmäktige
s mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

fattade beslut 
under perioden 13, 
handläggningstiden 
varierar mellan 1- 
35 dagar ofta helt 
beroende på 
personens behov. 

Dagar från 
ansökan till 
erbjudande om 
Särskilt boende 

  110 st 85 högst 85 
st 

Lekebergs kommun 
bidrar till en hållbar 
utveckling genom att 
välja ekologiskt-, 
ekonomiskt- och 
socialt hållbara 
alternativ. 

        

Lekebergs kommun 
vill vara föredöme 
inom jämställdhet, 
tillgänglighet, 
mångfald och 
integration. 

        

1.3 Verksamhet 

1.3.1 Gemensamt Vård- och omsorgsnämnden 

Fokus under första delen av året har varit att bidra med kunskap och erfarenhet om 
förvaltningens verksamhet till den nyvalda nämnden. Samtliga enheter har presenterat sin 
verksamhet. 

Alla enheter har arbetat med att utkristallisera aktiviteter som ska leda till att vi når målen för 
verksamheten. Vi har under resans gång upptäckt att vi kan utveckla processen och vårt 
arbetssätt i MER-styrningsmodellen. 

Ledningsgruppen har en ny sammansättning och arbete med mål, förväntningar och 
ledarskap har påbörjats i gruppen. En verksamhetsutvecklare har rekryterats. MAR-rollen har i 
nuläget sammanförts med MAS-funktionen. 

I arbetet med kvalitetsledningssystem pågår en genomgång och revidering av 
riktlinjer/rutiner i förvaltningen. Arbetet med att implementera LEAN fortskrider. 
Verksamhetsutvecklaren kommer att vara en mycket kvalificerad resurs i det fortsatta arbetet 
med kvalitetssystem. 

Enheterna har arbetat vidare med att minska de delade turerna. I dagsläget förekommer det 
mellan 3 delade turer på 12 veckor till 1 delad tur på 6 veckor. Utmaningen är att anpassa 
arbetstiderna efter verksamhetens behov ur ett effektivitetsperspektiv och beslutet om 
önskad sysselsättningsgrad. 

Olika utbildningsinsatser har genomförts under första kvartalet och ytterligare insatser 
planeras under året. 

Vuxenenhetens verksamhet har under årets första månader präglats av personalomsättning 
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gällande enhetschef, biståndshandläggare och socialsekreterare. Ökande antal ärenden och 
ansökningar ses inom samtliga områden. Utredningarna är alltmer omfattande, komplexa och 
i många fall mycket resurskrävande. Trots hög arbetsbelastning har handläggningstiderna för 
särskilt boende och försörjningsstöd kunnat hanteras inom uppsatta mål, däremot brister 
kvalitén på uppföljning av beslut inom båda delarna. PwC har ett uppdrag att utreda olika 
förslag till organisation för Vuxenenheten och Barn- och familjeenheten, resultatet väntas 
under våren. 

Vi ser ett behov av att utveckla samverkan med Arbetsmarknadsenheten för att i högre grad 
finna egenförsörjning för personer med försörjningsstöd. Dessutom finns stort behov av att 
finna praktikplatser och sysselsättning för våra personer med funktionsnedsättningar. 

Ytterligare en LOV-utförare har fått godkännande att utföra servicetjänster och en utförare 
har sagt upp sitt avtal. 

Hemrehabprojektet fortsätter i nuvarande form och tillsyn med nattkamera kommer 
fortsättningsvis erbjudas de som önskar. 

Fortsatt förberedelse pågår och beräkningar har arbetats fram som underlag för ev beslut om 
nytt Särskilt boende. Planering för nybyggnation av gruppbostad för LSS går in i nytt skede 
efter sommaren då projektledare måste tillsättas och projektgrupp bemannas. 

För prestationsersättningen som vård och omsorg erhöll från Socialstyrelsen för 
Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre, anordnas en utbildningssatsning i 
kommunikationsverktyget SBAR. Utbildningen syftar till att undvika brister i 
kommunikationsöverföring. Utbildning riktar sig till samtliga medarbetare inom förvaltningen 
och kommer att ske i maj. 

En grupp för palliativ vård bestående av olika professioner har träffats och arbetar vidare med 
utbildningssatsningar i höst. Det förebyggande arbetet med riskbedömningar, åtgärder och 
uppföljning enligt Senior Alert ingår i det vardagliga arbetet. Under tiden januari-mars har 10 
bedömningar utförts i särskilt boende och 12 bedömningar i ordinärt boende. 

Hälsofrämjande hembesök erbjuds till medborgare som fyller 75 år under kalenderåret och 35 
personer har erbjudits besök under första kvartalet, resterande erbjuds besök under hösten. 

1.3.2 LSS och socialpsykiatri 

Två medarbetare har utbildat sig till vägledare inom Delaktighetsmodellen och har påbörjar 
arbetet inom Socialpsykiatrins dagverksamhet. Syftet är att stödja, träna och stimulera 
brukarens intresse att uttrycka och föra fram sina behov och önskemål. Arbetet planeras 
fortsätta under hösten. 

Inom socialpsykiatrin har en skattningsskala angående hälsa arbetats fram och börjat 
användas för att få en bild av brukarnas utgångsläge vad det gäller kost, sömn och fysisk 
aktivitet. Hälsoutvecklare från både Örebroregionen och Örebro kommun har delgett sina 
kunskaper till arbetsgruppen som stöd i hur medarbetarna kan jobba med hälsa enskilt och i 
grupp. Aktiviteter och föreläsningar planeras för brukare inom Socialpsykiatrins 
dagverksamhet. 

En bärbar dator har beställts till Socialpsykiatrins dagverksamhet för att kunna öka kunskapen 
inom IT. Den ska kunna användas även av brukare som enbart har boendestöd. 

Arbetet med att implementera LEAN inom verksamheterna Kastanjen och Daglig verksamhet 
fortskrider. 

Tjänster har tillsatts inom LSS för att minska antalet delade turer i dagsläget har personalen 
inom LSS 3 delade turer på 12 veckors schema. 

Under våren har ett nytt personligassistens ärende tillkommit. 
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1.3.3 Hemtjänst, Hälso- och sjukvård och Nattenheten 

Hemtjänst 

Under våren har hemtjänsten implementerat fyra aktiviteter för att uppnå målen. All personal 
har genom samtal under en planeringseftermiddag kommit med egna idéer över hur 
aktiviteterna ska genomföras. 

För att starta erbjudandet om en aktivitetstimme per månad till alla brukare med ett SOL-
beslut har en förfrågan lämnats till samtliga om intresset finns. Hittills har ca: 20 brukare 
tackat ja av de 85 som har fått erbjudandet. Varje kontaktman får ansvara för att 
aktivitetstimmen planeras och blir utförd. 

Personalen presenterar sig med namn då de kommer till en brukare och berättar om vad 
insatsen ska innehålla vid just detta besök. All personal bär namnskyltar och använder 
kommunens arbetskläder. 

För att förstärka vetskapen om vem som är brukarens kontaktman har vi beslutat att ta fram 
ett informationsblad med namn på brukarens kontaktman och personalgruppens 
brukartelefon. Detta blad ska finnas åtkomligt i brukarpärmen hemma hos brukaren så att 
även anhöriga kan ta del av informationen. 

Vi har börjat planera för en informationsträff för hemtjänstens brukare och anhöriga under 
hösten. 

Under februari månad fick personalgrupperna ett nytt schema där de delade turerna 
minskades från 1 delad tur var 4:e vecka till 1 delad tur var 6:e vecka. För att möta brukarnas 
önskemål om att få var uppe senare på kvällen utökades arbetstiden på kvällstid från 21:45 till 
22:30 för hälften av kvällspersonalen. 

  

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD/NATTENHET 

Vid de olika personalgruppernas planeringsdag har man diskuterat kommunens mål. Många 
bra idéer har framkommit i detta arbete. 

För att patienter i ordinärt boende ska känna sig trygga har arbetsterapeuter och 
sjuksköterskor namnbricka och har SIHTS-korten med sig som legitimation. Vidare har 
visitkort beställts till arbetsterapeuterna så de boenden kan ta kontakt med rätt terapeut. 

Under våren kommer arbetsterapeuter att delta i apt/omvårdnadsträffar och informera hur 
de kan bidra till individuellt utformade aktiviteter. Likaså kommer de att delta i Peppar-
peppar-dagen i höst. 

I och med att viss hemtjänstpersonal arbetar längre på kvällarna så är nattpatrullen inte 
ensam om alla läggningar, vilket ökar hemtjänsttagarnas valmöjlighet till tidpunkt för 
sänggående. 

Sjuksköterskorna anser att lönen är en viktig del i en "attraktiv arbetsplats". En extra satsning 
på sjuksköterskor är gjord vilket har inneburit en möjlighet att korrigera vissa löner och att 
premiera ett gott arbete. För närvarande råder ingen sjuksköterskebrist. 

Sjuksköterskorna arbetar med att stadigt utöka delegation av arbetsuppgifter till 
undersköterskorna för att bättre tillvarata deras kompetens och även göra deras arbete mer 
stimulerande och attraktivt. 

  

1.3.4 Särskilt boende 

Oxelgården 
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Under våren har all personal genomgått en utbildning i förflyttningsteknik. 

All personal har haft planeringsdag där vi gått igenom MER-planen och gjort 
verksamhetsplaner för den egna verksamheten. 

Under februari månad fick personalgrupperna ett nytt schema där de delade turerna 
minskades från 1 delad tur var 4:e vecka till 1 delad tur var 6:e vecka. 

Hösten 2014 bromsades tillsättningen av utökad personaltäthet på Oxelgården pga 
besparingar. Vi återbesatte dessa vakanshållna tjänster 1 februari 2015. 

Under april och maj kommer all personal på Oxelgården genomgå webbutbildningen Demens 
ABC. Denna utbildning finns på Svenskt demenscentrum hemsida. 

Vi har påbörjat arbetet med kontinuerliga kostrådsmöten och diskussioner kring 
måltidsmiljön. Vi kommer under 2015 forsätta med att förbättra måltidsmiljön samt 
kompetenshöja personalen i näringslära. 

De två undersköterskor som går utbildningen till Silviasystrar delger kontinuerligt sin utökade 
kompetens till övrig personal bl.a. via arbetsplatsträffar. En av dessa undersköterskor har 
under våren hospiterat två veckor på Silviahemmets demensdagvård i Stockholm. 

För de prestationspengar vi på Oxelgården blivit tilldelade har vi bl.a. inhandlat 
aktivitetsmaterial som skall komma de boende till gagn. Den 31 mars anordnade vi en visning 
av detta material, som också finns tillgängligt att lånas ut och provas av de övriga 
verksamheterna inom vård och omsorg. 

Läsplattor har beställts till alla avdelningarna och demensdagvården så att personal och 
boende/besökare ska kunna nyttja tekniken för att ta reda på fakta, titta på film, lyssna på 
musik och ha Skype-samtal med anhöriga. 

  

Linden 

All personal har haft planeringsdag där vi gått igenom MER-planen och gjort 
verksamhetsplaner för den egna verksamheten samt haft värdegrundsdiskussioner. 

Vi har under januari och februari haft kontaktmannaskapsdag för alla medarbetare. 

Under januari månad fick personalgrupperna ett nytt schema där de delade turerna 
minskades från 1 delad tur var 4:e vecka till 1 delad tur var 8:e vecka. 

Vi har påbörjat arbetet med kontinuerliga kostrådsmöten och diskussioner kring 
måltidsmiljön och kommer under 2015 fortsätta med att förbättra måltidsmiljön samt 
kompetenshöja personalen i näringslära. 

Vi har fortsatt arbetet med boenderådet med koppling till maten. Detta för att de boende 
själva skall kunna framföra sina önskemål, tankar och krav. Har varit mycket bra diskussioner 
med aktiva boende. Matsedlarna har blivit bättre men det finns fortfarande en del att göra på 
kostområdet. Boenderådet tycker att frukost, efterrätter och mellanmål är bra. 

Läsplattor har beställts till våningarna så att personal och boende ska kunna nyttja tekniken 
för att ta reda på fakta, titta på film, lyssna på musik och ha Skype-samtal med anhöriga. 
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1.3.5 Vuxenenheten 

Vuxenenhetens verksamhet har under årets första månader präglats av personalomsättning 
gällande enhetschef, biståndshandläggare och socialsekreterare. 

En halvdag för genomgång av MER planen och planering av aktiviteter för att nå nämndmålen 
har genomförts i medarbetargruppen. 

Ökande antal ärenden och ansökningar ses inom samtliga områden och prioriteringar har 
gjorts för att hantera situationen. Utredningarna är också alltmer omfattande, komplexa och i 
många fall mycket resurskrävande. Trots hög arbetsbelastning har handläggningstiderna för 
särskilt boende kunnat hållas, även handläggningstiden för försörjningsstöd kan hanteras 
inom uppsatta mål, däremot brister kvalitén på uppföljning av beslut inom båda delarna i 
nuläget. 

Frivilligsamordnarna har aktivt arbetat med att stödja aktiviteter genom samarbete med 
föreningslivet för seniorer, aktiviteter utmed "Hälsans stig" och utbildning för frivilliga/ 
volontärer har genomförts. 

Hälsofrämjande samtal har genomförts med ca 20 personer under våren, de som väljer att 
tacka ja till samtalet är mycket nöjda. 

Anhörigstöd fungerar väl och planering inför årets Peppar Peppar-dag i höst pågår med fokus 
på anhöriga eftersom 2015 är utlyst som ett nationellt Anhörigår. 

  

1.4 Ekonomi 

1.4.1 Vård- och omsorgsnämnden 

 Budget Årsprognos Avvikelse 

Gemensamt 10 542 10 542 0 

LSS och socialpsykiatri 26 320 27 570 -1 250 

Hemtjänsten, HSL och nattenheten 34 872 34 872 0 

Särskilt boende 32102 32 102 0 

Vuxenenheten 9 005 9 805 -800 

SUMMA Vård- och omsorgsnämnden 112 841 114 891 -2 050 

 

 Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott med 2 050 tkr  

Underskotten finns inom LSS och socialpsykiatrin samt Vuxenenheten och handlar om höga 
kostnader för personliga assistenter, nya assistansärenden, institutionsvård vuxna och 
försörjningsstöd. 

  

Gemensam verksamhet 

Verksamheten prognostiserar ett resultat enligt budget 
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Hemrehab-verksamheten beslutades (150324) finansieras inom vård och omsorgsnämndens 
befintliga ram. Här kan det finnas en risk att årskostnaden på 400 tkr inte har täckning inom 
den totala budgeten. 

Kostnaden för bostadsanpassning ser ut att bli hög under året (likt föregående år) och riskerar 
att gå över budgetramen. 

  

LSS och Socialpsykiatri 

Verksamheten prognostiserar ett underskott med 1 250 tkr 

Framförallt är det ytterligare ett nytt assistansärende som påbörjats i februari 15 som gör 
större delen av underskottet. Men underskottet gäller även höga kostnader för personliga 
assistenter och kontaktpersoner, som redan föregående år var högre än budget, och håller i 
sig även i år. 

 

Hemtjänsten, Hälso- och sjukvård och Nattenheten 

Verksamheten prognostiserar ett resultat enligt budget 

Antal hemtjänsttagare i april var 128 personer, vilket är 24 personer mer jämfört med 
årsskiftet då det fanns 104 hemtjänsttagare. Utförda hemtjänsttimmar de fyra första 
månaderna i år är 11 950 i förhållande till de fyra sista månaderna föregående år 10 569. Det 
är 1 380 timmar mer på fyra månader. Trots detta ser det ut som hemtjänsten håller 
budgeten enligt helårsprognosen. 

Personalkostnaderna gällande Nattpersonal är höga när gäller vikarier och övertid. OB ligger 
något högt i perioden. Under början på året var personalkostnaderna höga på grund av 
sjukdom, bland annat calicivirus. Enligt tidigare nämndbeslut ska VAK tillsättas i ordinärt 
boende och i SÄBO. Antalet VAK är svåra att beräkna vilket innebär att det periodvis kan bli 
höga kostnader som kan vara svårt att rymmas inom befintlig ram. Nuvarande resultat har 
påverkats negativt av ett stort antal VAK i perioden. Trots detta prognostiserar verksamheten 
att gå enligt budget på helåret. 

  

Särskilt boende 

Särskilt prognostiserar ett resultat enligt budget 

Under början på året hade verksamheten höga vikariekostnader bland annat på grund av 
Calicivirus bland de boende, främst på Linden. Trots detta ser prognosen ut att gå enligt 
budget. Något högre intäkter gällande hyror på Linden. Korttidsplatser nyttjas på permanenta 
platser, vilket gör att kostnaden för betalningsansvar blir lägre, men kan innebära att kön till 
permanenta platser påverkas. 

  

Vuxenenheten 

Vuxenenheten prognostiserar ett underskott med 800 tkr 

Underskottet gäller ett nytt LVM beslut och två nya beslut om frivilligt vård till följd av 
missbruk inom institutionsvård vuxna, där kostnader går över budget med 300 tkr. 

Försörjningsstöd prognostiserar ett underskott med 500 tkr på helår, utifrån de fyra första 
månadernas kostnader i år. Utbetalt försörjningsstöd under årets fyra första månader 
1 429 tkr, jämfört mot f.g. år samma period 1 577 tkr, vilket motsvarar 148 tkr mindre i 
utbetalt försörjningsstöd och är en positiv utveckling. 
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Protokoll 2015-05-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Starttid  13:45  Sluttid:16:00
Plats
Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Håkan Söderman (M)
Anette Andersson (S)
Astrid Söderquist (C)

Övriga
Magnus Stensson, Utredningssekreterare
Gustav Olofsson, Administrativ chef
Ewa Lindberg, Kommundirektör

Ordförande
Wendla Thorstensson

Justerare
Anette Andersson

Nämndsekreterare
Magnus Stensson
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Protokoll 2015-05-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-05-25

Datum för anslags uppsättande 2015-05-26 Datum för anslags nedtagande 2015-06-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Magnus Stensson
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Protokoll 2015-05-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 77 - Prognosrapport 1 2015 för Lekebergs kommun (KS 15-376)

Ärendebeskrivning 
Prognosrapport 1 baseras på nämndernas och styrelsernas prognosrapporter och är en 
rapport för perioden januari-april och prognos för kommunens mål och ekonomi för 2015. 

Handlingen läggs på bordet på kommunstyrelse sammanträdet 2015-06-02.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner prognosrapport 1 2015 för Lekebergs kommun.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognos 1 2015 för Lekebergs kommun
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Protokoll 2015-05-12

Kommunstyrelsen

Tid
Starttid  13:00  Sluttid:15:30
Plats
Sammanträdesrummet Multen  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Håkan Söderman (M), vice ordförande
Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande
Jonas Hansen (KD)
Pia-Lotta Frohman (MP)
Anette Andersson (S)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C), ersättare
Diana Olsén (C), ersättare
John Hägglöf (M) ersätter Kent Runesson (C)

Pelle Widlund (M)

Övriga
Magnus Stensson, Utredningssekreterare
Ewa Lindberg, Kommundirektör
Anna Bilock, Ekonom
Gustav Olofsson, Administrativ chef

Ordförande
Wendla Thorstensson

Justerare
Jette Bergström
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Protokoll 2015-05-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Nämndsekreterare
Magnus Stensson
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Protokoll 2015-05-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-05-12

Datum för anslags uppsättande 2015-05-18 Datum för anslags nedtagande 2015-06-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Magnus Stensson
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Protokoll 2015-05-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 92 - Prognosrapport 1 för kommunstyrelsen (KS 15-332)

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram prognosrapport för perioden januari-april. Den 
innehåller en beskrivning över verksamheternas arbete, nuläge och prognos för 
kommunstyrelsens mål samt en uppföljning samt prognos för ekonomin.
Handlingen kommer att läggas "på bordet" på kommunstyrelsens sammanträde 12 maj

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 1.

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut

Yrkanden

Håkan Söderman(M) yrkar att kommundirektören får i uppdrag att till kommunstyrelsen 
senast 30 september rapportera hur man avser att arbeta för att nå de av kommunstyrelsen 
fastställda målen. Rapporten skall innehålla konsekvenser såväl personella som ekonomiska 
som man anser sig behöva för att nå fastställda målen.

Beslut
Kommunstyrelsen 

1. godkänner prognosrapport 1

2.  ger kommundirektören i uppdrag att till kommunstyrelsen senast 30 september 
rapportera hur man avser att arbeta för att nå de av kommunstyrelsen fastställda målen. 
Rapporten skall innehålla konsekvenser såväl personella som ekonomiska som man anser sig 
behöva för att nå fastställda målen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1 för kommunstyrelsen
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Protokoll 2015-05-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Protokoll 2015-05-19

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 52 - Prognosrapport 1 för kultur- och bildningsnämnden 2015 
(KUB 15-128)

Ärendebeskrivning 
Ewa Möller och Inger Sundblad går igenom Prognos 1.

Prognos 1-2015 för Kultur- och bildningsnämnden redovisar händelser i verksamheterna och 
målarbetet fram till 30 april 2015 samt en ekonomisk prognos för helåret.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner nämndens prognosrapport 1-2015.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden för beslut.

Yrkande

Håkan Söderman (M) tilläggsyrkar på att nämnden får en komplettering med en prognos 
gällande måluppfyllelse i delårsrapporten till kommande nämnd.

Håkan Söderman (M) finner att nämnden ställer sig bakom Håkan Södermans (M) 
tilläggsyrkande.

Anette Anderssons (S) yrkar på att ett förslag på enkät tas fram , där man ska
få fram varför barn i vår kommun väljer andra skolor utanför kommunen. Enkäten
ska skickas till de 79 familjer som vi idag vet har valt skola i annan kommun.

Håkan Söderman (M) finner att nämnden ställer sig bakom Anette Anderssons (S) 
tilläggsyrkande. 

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner nämndens prognosrapport 1-2015,

2. beslutar enligt Håkan Söderman (M) tilläggsyrkande om en komplettering med en prognos 
gällande måluppfyllelse i delårsrapporten till kommande nämnd.
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Protokoll 2015-05-19

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

3. beslutar enligt Anette Anderssons (S) tilläggsyrkande på att ett förslag på enkät tas fram , 
där man ska få fram varför barn i vår kommun väljer andra skolor utanför kommunen. 
Enkäten ska skickas till de 79 familjer som vi idag vet har valt skola i annan kommun. 

Ärendet anses omedelbart justerat.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1 2015
 Protokollsutdrag KUB au - §86 Prognos 1 för Kultur- och bildningsnämnden 2015
 Prognos 1 - 2015 Kultur- och bildningsnamnden
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Protokoll 2015-05-18

Vård- och omsorgsnämnden

Tid
Starttid  13:00  Sluttid:17:00
Plats
Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i Fjugesta  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Henrik Hult (C), ordförande
John Hägglöf (M), vice ordförande
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Eriksson (S)
Anne-Charlotte Kämpe-Larsson (FP), ersättare
Lennart M Pettersson (S), ersättare

Barbro Göransson (C)
Marita Johansson (MP)
Margareta Carlsson (V)

Övriga
Anneli Carlsson, Förvaltningschef VON
Gordana Sutic, Utredningssekreterare
Inger Sundblad, Ekonom

Ordförande
Henrik Hult

Justerare
Wiwie Eriksson

Nämndsekreterare
Gordana Sutic
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Protokoll 2015-05-18

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-05-18

Datum för anslags uppsättande 2015-05-20 Datum för anslags nedtagande 2015-06-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2015-05-18

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 36 - Vård- och omsorgsnämnden prognosrapport 1- 2015 (VON 
15-95)

Ärendebeskrivning 
Prognos 1-2015 för Vård- och omsorgsnämnden redovisar händelser i verksamheterna och 
målarbetet fram till 30 april 2015 och en ekonomisk prognos för helåret.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner nämndens prognosrapport 1 2015.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner nämndens prognosrapport 1 2015.

Yrkande

Lennart M Pettersson (S) yrkar att nämnden ska skicka vidare frågan till kommunstyrelsen 
vilka åtgärder Arbetsmarknadsenheten (AME) vidtar för att erbjuda alla medborgare egen 
försörjning? Vård- och omsorgsnämnden ser med oro på ökningen av försörjningsstödet.

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom Lennart M Petterssons yrkande.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1) godkänner nämndens prognosrapport 1 2015.

2) skickar vidare frågan till kommunstyrelsen: Vilka åtgärder Arbetsmarknadsenheten 
(AME) vidtar för att erbjuda alla medborgare egen försörjning? Vård- och omsorgsnämnden 
ser med oro på ökningen av försörjningsstödet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1 2015
 §41 Vård- och omsorgsnämndens prognosrapport 1- 2015
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Protokoll 2015-05-18

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 Prognos 1 - 2015 Vard- och omsorgsnamnden
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2013
Årsredovisning 

Nerikes Brandkår
Kommunalförbundet där kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, 
Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro samverkar om gemensam räddningstjänst 
och olycksförebyggande arbete.
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Förvaltningsberättelse

Stort blev plötsligt smått
För det mesta kan vi med stor träffsäkerhet förutspå antalet utryckningar inför kommande år, och så blev 
det även 2014. Under året inträffade 2 450 bränder, olyckshändelser och felaktiga automatiska brandlarm, 
vilket är nästan enligt budget och glädjande nog en liten minskning gentemot tidigare år.

Utöver de förutspådda utryckningarna 
händer det ofta även något oväntat var-
je år, och 2014 var inget undantag. Dels 
drabbades vi av flera, och en del större, 
skogbränder inom det egna området, och 
givetvis berördes även vi av den stora 
skogsbranden i Västmanland. 

Det började då en större skogsbrand in-
träffade norr om Lindesberg redan i slu-
tet på april, vilket är lite anmärkningsvärt. 
Därefter inträffade fler skogsbränder än 
vanligt under juli och augusti på grund 
av varm och torr väderlek. Den största 
skogsbranden drabbade Gusselby i Lin-
desbergs kommun, där sammanlagt 25 
av förbundets 27 brandstationer deltog 
vid det omfattande släckningsarbetet. 
Vid den händelsen kunde vi se uppenbara 
fördelar med att driva verksamheten i 
ett kommunalförbund. Dels kan vi på ett 
enkelt sätt sätta in flera enheter i ett ti-
digt skede, och likaså har vi förmågan att 
verka över tid då fler egna resurser finns 
att tillgå. 

Flera av förbundets styrkor har också 
gjort en betydande insats vid den stora 

skogbranden i Sala kommun där 13 800 
hektar produktiv skogsmark eldhärjades, 
och som engagerade de flesta räddnings-
tjänster i Sverige. I jämförelse med detta 
har våra egna ”stora” skogsbränder plöts-
ligt blivit små, då vår största skogsbrand 
under senare år motsvarade knappt en 
procent av Västmanlandsbranden. 

En omfattande olycksutredning angående 
skogsbranden har genomförts åt de drab-
bade kommunerna Västerås, Sala och Av-
esta. Ungefär 50 åtgärdsförlag har lagts 
fram, och flera av punkterna berör nästan 
alla räddningstjänster i Sverige, inbegri-
pet Nerikes Brandkår. Även staten behö-
ver lösa en del av dessa frågor. 

Rakel
Under året slutfördes arbetet med att in-
stallera rakelapparater i våra utrycknings-
fordon, brandpersonalen har försetts 
med nya bärbara rakelapparater och även 
ledningscentralen har utrustats med den 
nya radiotekniken. Sammanfattningsvis 
kan vi konstatera att det nya radiosyste-
met fungerar mycket bra, och att radio-

täckningen är bättre än det gamla syste-
met. Utöver anskaffningskostnader för 
radioapparaterna innebär övergången till 
ny teknik även en ökad driftkostnad med 
1 miljon kronor per år.

Första spadtaget
Den 20 oktober 2014 togs det första 
spadtaget till en ny efterlängtad brand-
station för Lindesbergs tätort. Innan år 
2015 är slut kommer personalen nu att 
få tillgång till en modern och ändamåls-
enlig brandstation med en yta på cirka 2 
000 kvm. För kommuninvånarna betyder 
stationens nya läge att hjälpen kommer 
snabbare, eftersom de flesta deltids-
brandmännen både arbetar och bor i 
närheten, och kan vara fort på plats. Det 
blir även möjlighet till fler vägval, så att 
inte alla utryckningar behöver gå genom 
centrum, via Kristinavägen. 

Med den nya brandstationen finns också 
en tanke att etablera en flitigt besökt mö-
tesplats för medborgare som vill få infor-
mation och utbildning om olycksförebyg-
gande verksamhet.  

Torsdagen 31 juli startade den i särklass största skogsbranden 
som Sverige upplevt i modern tid.
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Förvaltningsberättelse

Utökad IVPA-verksamhet
Sedan 2012 har en försöksverksamhet 
pågått där Nerikes Brandkår rycker ut och 
hjälper Region Örebro län med IVPA-verk-
samhet (i väntan på ambulans). Syftet är 
att främst åstadkomma en snabb defibril-
lering av hjärtstopp. 

Försöket har nu utvärderats, och under 
det första halvåret 2014 skrevs ett nytt 
avtal som säger att IVPA-verksamheten 
ska utökas till stationerna; Vintrosa, Garp-
hyttan, Finnerödja, Vretstorp, Hjortkvarn, 
Guldsmedshyttan, Frövi och Vinön. Sedan 
tidigare finns denna verksamhet vid Byr-
sta, Askersund, Laxå, Nora, Fjugesta, Fel-
lingsbro, Pålsboda och Odensbacken. 

Nerikes Brandkår har bekostat inköp av 
hjärtstartare och utbildar all personal. 
Vid larm ersätter Region Örebro län Neri-
kes Brandkår med 995 kr/uppdrag, vilket 
motsvarar halva kostnaden för de tre per-
soner som rycker ut vid dessa larm. 

Under 2014 genomfördes 155 IVPA-upp-
drag. Av dessa var ca 65 så kallade hjärt-
stoppslarm. 

Anlagda bränder i skolor
Varje år inträffar i genomsnitt 12 brand-
tillbud vid olika skolor inom Nerikes 
Brandkårs insatsområde, och den största 
skolbranden under året skedde på för-
sommaren då en gymnastiksal eldhärja-
des. Allra vanligast är att tillbuden startar 
under skoltid, och oftast är det skolans 
elever, eller före detta elever, som är gär-
ningspersonerna. Som en förebyggande 
åtgärd, och även vid akuta problem, er-
bjuder Nerikes Brandkår den kostnadsfria 
utbildningen ”Upp i rök” till alla högsta-
dieelever i medlemskommunerna. Under 
2014 genomfördes 81 utbildningar för 
sammanlagt 2 133 elever där syftet var 
att diskutera konsekvenserna av anlagda 
bränder och ungdomarnas eget beteen-
de och handlande.

Framtiden
En av de viktigaste frågorna för Svensk 
räddningstjänst är att reformera utbild-
ningsystemet för all brandpersonal. Det 
är också angeläget att brandpersonalen 

får tillgång till utbildning med geografisk 
närhet. Idag tillhandahåller Myndigheten 
för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 
en skola i Skåne och en i Norrland. Trots 
att vissa kurser läggs ut i landet är detta 
ingen bra modell. I framtiden vore det 
önskvärt att all deltidspersonal kunde få 
sin kompetensutbildning inom regionen 
eller inom den egna kåren. 

Ytterligare en framtidsfråga är att se över 
befälsutbildningen, eftersom behovet av 
kompetens kan variera beroende på var 
man tjänstgör och vilken riskbild som fö-
religger. 

Verksamheten vid SOS Alarm har utretts 
under de senaste åren. Däremot har inte 
frågan huruvida SOS Alarm ska vara orga-
niserad som en myndighet eller som ett 
bolag fått någon lösning. Oavsett resultat 
bör det i framtiden finnas en larmorgani-
sation som har en obruten larmkedja där 
all samverkan ska underlättas. 

4

Vi vill tacka alla medarbetare och samverkande organisationer  
för ert engagemang och fina arbete under året.

Fr.v. Per-Ove Staberyd, Brandchef, Ameer Sachet, ordförande, Magnus Andersson, 1:e vice ordförande 
och Lars Elamsson 2:e vice ordförande
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Vision, verksamhetsidé och mål
Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, Lindesberg och 
Nora samverkar om gemensam räddningstjänst. Förbundet bildades 1 januari 1998, då Örebro, Kumla, Hallsberg och 
Lekeberg gick samman. Den 1 januari 2001 blev Laxå en del i kommunalförbundet, 1 januari 2002 kom Askersund med, 
och vi välkomnade våra nyaste medlemskommuner Nora och Lindesberg 1 januari 2010.

Verksamhets- 
idén är inte unik 
för enbart vårt 
förbund utan är en 
följd av lagstiftningen 
inom området. 

Vi betonar att samverkan är ett viktigt medel för 
att nå framgång, och menar då all samverkan 
med såväl ägarkommuner som andra organisa-
tioner såsom  Polis, Ambulans, andra förbund, 
företag och enskilda.

Verksamhetsidé
Tillsammans  

skapar vi trygghet

Visionen Ett olycksfritt  
samhälle är vår yttersta 
målsättning, satt med ett 

mycket långsiktigt perspektiv.

Under 2014 genomfördes 2 450 
insatser, vilket är en minskning med 

28 insatser jämfört med 2013.

Trots många händelser kan vi ändå konstatera 
att konsekvenserna av främst bränder och tra-
fikolyckor minskar. Men det finns mycket kvar 
att göra för att få antalet händelser på  
en bättre nivå.

Vision
Ett olycksfritt 

samhälle

Storövningen Katarina utspelade sig på Örebro flygplats och genomfördes i sam-
verkan mellan blåljusorganisationerna, Länstyrelsen, frivilliggrupper m.fl.

5
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Övergripande mål
Verksamheten bedrivs effektivt och miljömedvetet i största möjliga samverkan utifrån medborgarnas behov.

Detta mål är sannolikt en av de största anledningarna till att Nerikes Brandkår bildades. Det är lättare att kraftsamla sig kring olika 
frågor om man förfogar över en större volym verksamhet. Här är samverkan och utveckling nyckeln till förbundets framgång. Att 
tänka nytt har gett stor effekt då det gäller att utveckla verksamheten.

Vi ska underlätta för medborgarna att själva ta ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor.

Information och tillsyn är två viktiga instrument för att underlätta för medborgarna att ta eget ansvar. Effekterna av detta kan ses vid 
exempelvis inträffade händelser där allmänheten själva släcker bränder i startföremål eller utför hjärtlungräddning innan räddnings-
personal är på plats. 

Konsekvenserna av olyckor minskar i och med att vi identifierar och analyserar risker i vår omvärld, och tar lärdom av inträffade 
händelser.

Sker regelmässigt efter varje uppdrag. Däremot finns ett behov av att utveckla rutiner och sprida kunskaper vidare i organisationen 
på ett bättre sätt. Varje år analyseras utryckningsstatistiken i ett mycket omfattande dokument. Inom insatsområdet finns i stort sätt 
alla typer av risker frånsett djuphamn och kärnteknisk anläggning. Det är få räddningstjänstorganisationer som har en bredare rädd-
ningstjänsttopografi än Nerikes Brandkår.

Vi erbjuder snabb och uthållig hjälp med hög kompetens och med stöd av modern teknik.

Vi har bra teknisk utrustning samt välutbildad och tränad personal på 27 olika platser inom förbundet. De flesta tätorter nås inom 
högst 10 minuter. Specialutrustning och vissa förstärkningsfordon är gemensamma. Bakre ledningsstöd finns dygnet runt för att 
täcka hjälpbehoven på bästa sätt. 

Att medarbetare inom Nerikes Brandkår känner yrkesstolthet och trivsel i sitt arbete. 

Genom samverkan, ökat ansvarstagande, information, kommunikation och utbildning verkar vi för att de anställda ska kunna känna 
sig stolta över att arbeta vid Nerikes Brandkår.

Den 20 oktober 2014 togs det första spadtaget för 
en efterlängtad ny brandstation i Lindesberg.

Våra värdeord

6
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Nerikes Brandkårs insatsområde

Heltid
1 Räddningschef i beredskap (RCB)
1 Insatsledare (IL)
1 Inre befäl (IB)

Örebro  10 pers 
Byrsta  5 pers

Deltid 
Lindesberg 6 pers Garphyttan  4 pers
Askersund  5 pers Odensbacken  4 pers
Byrsta  5 pers Pålsboda  4 pers
Fellingsbro  5 pers Vintrosa 4 pers
Fjugesta 5 pers Finnerödja  3 pers
Frövi  5 pers Vretstorp   3 pers
Guldsmedshyttan  5 pers  Hjortkvarn  3 pers
Laxå 5 pers  
Nora 5 pers

 
Räddningsvärn - frivillig personal
Ramsberg Nyhyttan
Vedevåg Rockhammar
Glanshammar Vinön
Hasselfors Mariedamm
Hammar Olshammar
Odensbacken

Gammal yrkessymbol - nya värden
Nerikes Brandkårs varumärke består av fågel Fenix, som varit brandmännens skydds-
helgon, samt yrkessymboler i form av strålrör och yxa. 

Den åttauddiga stjärnan är internationell för brand- och polispersonal i olika länder och 
stod från början för; Kunskap, Lojalitet, Mod, Omtanke, Skicklighet, Takt, Uppmärksam-
het, och Uthållighet. Ledningsgruppen vid Nerikes Brandkår, har tillsammans med den 
heltidsanställda utryckningspersonalen arbetat fram de nya värdeorden; Ansvar, Enga-
gemang, Ordning, Respekt, Omtanke, Trygghet, Handling och Kvalitet.

Personal i beredskap

Inom insatsområdet finns 27 brandstationer med minst 89 personer i beredskap. I och med att även frivillig personal 
finns att tillgå förfogar organisationen över 130 personer dygnet runt. Dessutom kan extrahjälp erhållas av kommuner 
som gränsar till Nerikes Brandkår. 
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Organisation 
2014-12-31

Antal grundtjänster        444
Utryckningsstyrkor heltid 88
Örebro 52
Byrsta 28
Inre befäl och Insatsledare 8

Övrig dagtidspersonal 33
Räddning 14
Olycksförebyggande 10
Administration + brandchef 6
Krisberedskap 3

Utryckningsstyrkor deltid 216
Askersund 15
Byrsta 15
Fellingsbro 15
Finnerödja 9
Fjugesta 15
Frövi 20
Garphyttan 12
Guldsmedshyttan 15
Hjortkvarn 9
Laxå 15
Lindesberg 16
Nora 15
Odensbacken 12
Pålsboda 12
Vintrosa 12
Vretstorp 9

Räddningsvärn 107
Glanshammar 12
Hasselfors 12
Hammar 10
Mariedamm 10
Nyhyttan 10
Odensbacken 3
Olshammar 10
Ramsberg 10
Rockhammar 10
Vedevåg 10
Vinön 10

Revisionen 2014-12-31
Ordförande
Jan Rohlén (c) Örebro

Vice ordförande
Anders Johansson (s) Kumla

Ledamöter
Bo Björn (m) Lindesberg
Vakant Askersund
Björn Hagberg (opol) Nora
Birgitta Hultin (s) Lekeberg
Lars Billström (s) Hallsberg
Owe Östberg (fp) Laxå

Direktionen 2014-12-31

Ordförande
Ameer Sachet (s) Örebro

1:e vice ordförande
Magnus Andersson (s) Hallsberg

2:e vice ordförande
Lars Elamson (m) Örebro

Ledamöter
Magnus Lagergren (kd) Örebro
Göran Karlsson (s) Lindesberg
Björn Eriksson (s) Kumla
Roland Karlsson (s) Laxå 
Helena Vilhemsson (c) Nora
Inger Larsson (s) Askersund
Peter Sahlqvist (c) Lekeberg

Ersättare
Gunnar Oest (mp) Örebro
Britta Bjelle (fp) Örebro
Lars Johansson (c) Örebro
Jonas Kleber (c) Lindesberg
Lennart Pettersson (m) Hallsberg
Anna Otterström (fp) Kumla
Richard Nygren (m) Laxå
Solveig Oscarsson (s) Nora
Håkan Dieker (m) Askersund
Lennart M Pettersson (s) Lekeberg

8

Direktion
Revision

Brandchef

Per-Ove Staberyd

Administrativ service

Elisabeth Östlund

Räddningsverksamhet

Anders Larsson

Personal

Anders Larsson
Teknik & underhåll

Magnus Bern

Internutbildning

Per Lindgren

Operativ planering

Morgan Johansson

Olycksförebyggande verksamhet

Ulf Smedberg

Externutbildning

Mattias Ermanbrix
Södra distriktet

Mattias Heimdahl
Norra distriktet

Ulf Smedberg

Krisberedskap
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Räddningsverksamhet
Räddningsavdelningen ansvarar för all utryckningsverksamhet inom Nerikes Brandkår och samordnar per-
sonalhantering, operativ planering, internutbildning samt teknik och underhåll.

Året som gått
Personal
Under 2014 har sex stycken brandperso-
nal gått i pension, och samtliga tjänster 
har återbesatts. Troligtvis kommer ingen 
att välja att gå i pension under 2015, men 
däremot ser 2016-2018 ut att innebära 
stora personalomsättningar med upp 
till 20 möjliga pensionsavgångar. Det är 
givetvis svårt att förutspå exakta siffror 
men vi förbereder oss för den sannolikt 
stora omsättningen genom att redan nu 
rekrytera framtida befäl.

På deltidskårerna har personalomsätt-
ningen varit relativ låg (ca 8%). Tyvärr är 
det svårt att rekrytera nya deltidsbrand-
män på vissa orter, vilket oftast hänger 
ihop med att arbetsmarknaden på orten 
sviktar.

Nerikes Brandkår har en tydlig ambition 
att öka mångfalden inom räddningstjäns-
ten. Tyvärr är det väldigt få sökande kvin-
nor, samt män med en annan kulturell 
bakgrund, som är kvalificerade att söka 
utlysta tjänster, men vi hoppas på de re-
kryteringar som är på gång.

Internutbildning
Avdelningen för intern utbildning kan 
se tillbaka på ett intensivt år. Två prepa-
randutbildningar har genomförts, med 
väldigt gott betyg från deltagarna. En tre-
dagars utbildning för värnpersonal, kör-
utbildningar i Grängesberg, större sam-
verkansövning på Örebro flygplats med 
polis, militär, sjukvård är fler exempel på 
vad som har ägt rum under året. Parallellt 
har den löpande övningsverksamheten 
för 400 brandpersonal organiserats, och 
mycket tid har även lagts på att slutföra 
en målplan med planerade övningar 
inom varje område. 

Våra heltidsbrandmän med befäl har varit 
iväg på uppskattade och nyttiga heldags-
övningar på övningsfältet i Skövde. 
Internutbildningen har även planerat för 
de nya kraven på utbildning för motorså-
gar inför 2015.

Station 2014 2013

Heltid
Byrsta 390 406

Örebro 1 370 1 365

Summa 1 760 1 771

Deltid
Askersund 118 107

Fjugesta 56 61

Byrsta 17 21

Laxå 127 79

Lindesberg 167 188

Nora 101 96

Operativ planering
Den operativa avdelningen har under året 
fått släppa mycket arbetstid till utredning-
en av skogsbranden i Västmanland, där 
både Anna Henningsson och Ulf Jakobsen 
varit engagerade. 

Nya släckmetoder, såsom skärsläckare, 
införs mer och mer vilket underlättar och 
ibland ersätter rökdykningen. 

I slutet av året har en ny radiolösning in-
stallerats för Inre befäl vilket underlättar 
sambandet i Rakel.

Olycksmässigt dominerar den stora skogs-
branden i Västmanland även vårt arbete. 
För övrigt har de riktigt stora olyckorna 
uteblivit under 2014, även om det har va-
rit många larm.

Teknik och underhåll
Vår satsning på ”säker hytt” på förbun-
dets nya släckbilar har rönt stort intresse 
runt om i Sverige, och många räddnings-
tjänster m.fl. har tagit del av våra idéer. 
En tankbil och en släckbil har köpts in för 
placering på Byrsta brandstation. Under 
2015 ska ett höjdfordon bytas ut vilket 
har planerats under 2014. 

Satsningen på en heltidsanställd meka-
niker i Örebro har inneburit en väsentlig 
förbättring av fordonsunderhållet.

Antal utryckningar per station

Station 2014 2013

Frövi 79 114

Fellingsbro 119 138

Guldsmedshyttan 45 55

Odensbacken 54 54

Vintrosa 35 50

Garphyttan 36 30

Pålsboda 25 32

Finnerödja 40 26

Vretstorp 25 26

Hjortkvarn 21 17

Summa 1 065 1 094

Räddningsvärn
Glanshammar 32 46

Hammar 7 12

Hasselfors 8 8

Mariedamm 8 3

Olshammar 5 5

Vinön 1 1

Nyhyttan 6 3

Ramsberg 9 11

Rockhammar 7 6

Vedevåg 9 20

Summa 92 115

Totalt 2 917 2 980

Framtid
Vi ser verkligen fram emot invigningen 
av den nya brandstationen i Lindesberg 
som kommer att stå färdig hösten 2015. 
Den innebär snabbare hjälp till Lindes-
bergarna och en bättre arbetsplats för vår 
personal.

Omvärlden ställer ständigt nya krav på vår 
verksamhet, vilket gör att vi behöver se 
över våra tjänster och även rekrytera nya 
kompetenser och yrkesgrupper. Vi måste 
också bemöta problemen med att rekry-
tera nya deltidsbrandmän för att upprätt-
hålla beredskapen. 
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Utrustning och fordon ska vårdas så att en hög tillgänglighet upprätthålls.

Mål Utfall 2014-12-31

Samtliga brandstationer och fordon ska märkas med Nerikes Brandkår 
och ny Rakel-beteckning.

Målet uppfyllt.

Ny teknik för radiosamband införs under 2014. Målet delvis uppfyllt. Rakel installerat och klart. Återstår att under 
2015 byta ut rökdykarradio och tillbehör för detta.

För att minska risken för kontaminering bör möjligheterna att rengöra 
materiel förbättras.

Målet uppfyllt. Tvättmaskin och torktumlare installerade i Byrsta. 
Utrustning inköpt till Örebro och lokal färdigställs våren 2015. Lindes-
bergs nya brandstation med tvättanläggning klar hösten 2015.

Logistiken för omhändertagandet av kontaminerad materiel ska för-
bättras på stationerna Byrsta och Örebro.

Målet uppfyllt. Under 2015 kommer vi att övergå till ej personliga 
larmställ vilket förenklar och förbättrar logistiken för smutsiga larm-
ställ.

Räddningsinsatserna ska planeras så att effektiva insatser kan genomföras.

Utveckla larmrutiner tillsammans med SOS Alarm så att förlarm erhålls 
inom 1 minut och ordinarie larm inom högst 2 minuter.

Målet ej uppfyllt. Decembermätningen visar att tiderna börjar bli 
bättre och kvalitetsarbete och uppföljning fortgår.

Årligen utföra insatsplanering och övning på två av våra sevesoanlägg-
ningar av högre graden.

Målet ej uppfyllt. Planering inför 2015 har påbörjats.

Stödet för Inre befäl ska utvecklas och anpassas till Rakel. Målet ej uppfyllt. Utrustningen kommer att installeras till fullo och 
personalen ska utbildas i början av 2015.

Utveckla utalamering via Rakelnätet och i Rakelterminaler. Målet uppfyllt. Fungerar tillfredställande.

Vi ska utreda och ta tillvara på erfarenheter från inträffade händelser.

Utvärdera upprättad statistik för utryckningsverksamheten och föreslå 
åtgärder för att minska olyckorna och dess konsekvenser.

Målet uppfyllt. Samverkan kring ”nödstopp” vid bränder inom skolan 
har etablerats och använts vid flera tillfällen under året.

Utreda samtliga dödsolyckor. Målet delvis uppfyllt. I samverkan med trafikverket har flertalet 
dödsolyckor utretts. Utredningarna efter branden i Vintrosa Kyrka 
och skogsbranden i Västmanland har tagit stora utredningsresurser i 
anspråk.

Implementera föreslagna åtgärder från olycksutredningar. Målet uppfyllt. Erfarenheterna från branden i Vintrosa Kyrka och 
en drunkningsolycka i Sottern har tagits tillvara. Bland annat har ny 
utrustning införskaffats och insatsplanering på kyrkor kommer att 
genomföras.

Identifiera och analysera risker i vår omvärld samt ta lärdom av inträffade händelser.

Genomföra olycksundersökningar vid alla dödsolyckor samt vid större 
eller speciella händelser.

Målet delvis uppfyllt. Alla utredare börjar komma igång och utbild-
ningsdag gällande samverkan är genomförd. Branden i Vintrosa kyrka 
har utretts samt skogsbranden i Västmanland på uppdrag av rädd-
ningscheferna i de drabbade kommunerna. 

Måluppfyllelse 

Här övar styrkan mopedolycka - endast ett exem-
pel från ett intensivt övningsår.

Förbundets nya svävare anländer 
till örebrostationen.
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Olycksförebyggande verksamhet
Olycksförebyggande avdelningen arbetar i samverkan med andra förvaltningar, myndigheter och 
organisationer för att genom tillsyn, information och utbildning förebygga risker i samhället. Dess-
utom svarar avdelningen för frågor angående sotningsverksamheten.

Myndighetsutövning
Året som gått
Tillsyn
Under 2014 har 440 tillsynsbesök ge-
nomförts. Vid 380 av dessa påträffades 
brister i brandskyddet, vilket visar att till-
syn alltjämt behövs och att vi gör tillsyn i 
enlighet med lagens intention att tillsyn 
ska vara behovsanpassad. Det har skri-
vits 21 förelägganden under året, vilket 
är något fler än tidigare år. 

Tillsynspersonalen har under året fått 
kompetensutveckling i bland annat för-
valtningslagstiftning, för att möta de krav 
som ställs på oss vid myndighetsutövning.

Sotning
Sotning och brandskyddskontroll har un-
der året följt planeringen i stort. 

Brandskador och eldstadsrelaterade olyc-
kor har under året främst berört loka-
leldstäder av typ braskaminer och spisar. 
Orsakerna har ofta varit brukande- eller 
handhavandefel. Information om risker 
med eldning och erfarenheter från eld-
stadsrelaterade skador har skett vid flera 
tillfällen under året.

Utbildning för egensotare har skett under 
ledning av Brandskyddsföreningen Öre-
bro län, och under året har 73 personer 
beviljats tillstånd. För närvarande har 384 
personer tillåtelse att själva sköta sin sot-
ning. Av dessa 384 är det 40 stycken som 
anlitar annan sotare än den som Nerikes 
Brandkår anvisar.

Framtiden 
Tillsynsförrättarens kompetens 
Med anledning av de konflikter som 
pågår runt om i världen får våra kommun-
er ta emot många flyktingar. För att möta 
inflyttningen krävs ett gott och nära sam-
marbete med flera olika myndigheter och 
organisationer för att de boenden som 
flyktingarna anvisas ska ha ett accepta-
belt brandskydd. 

I takt med att byggnaderna eller anlägg-
ningarna blir mer och mer analytiskt di-
mensionerade krävs högre kompetens av 
tillsynsförättaren för att denne ska kunna 
bedöma om § 2 i LSO uppfylls. För att göra 
tillsynsprocessen rättssäker krävs det att 
förelägganden skrivs i större omfattning 
än tidigare, samt att de så kallade ”mju-
kisprotokollen” försvinner. För att uppnå 
detta krävs en ständig kompetenshöjning 
av personalen inom flera områden. 

Sotning och brandskyddskontroll 
På flera platser runt om i Sverige ställer 
nuvarande lagstiftning till problem för 
kommunerna. Den fråga som orsakar 
mest bekymmer är möjligheten att sota 
själv eller att anlita någon annan sotare än 
den kommunen anvisar. I vissa kommun-
er har så många ansökningar för egensot-
ning lämnats in att befintlig organisation 
inte har kunnat hantera dem. Sveriges 
kommuner och landsting har uppvaktat 
departementet i denna fråga för att få 
till en lagändring. Även Myndigheten för 
samhällskydd och beredskap ställer sig 
bakom behovet av en lagöversyn. 

Nya frister för brandskyddskontroll har 
trätt i kraft från och med 2015-01-01. Det 

innebär att fristerna går från 2, 4 och 8 
år till 3 och 6 år. Övergångstiden vid ge-
nomförandet av ändring blir relativt lång 
för att ge möjlighet att skapa balans i 
arbetsvolymen mellan olika år. Ändrin-
gen innebär också att vi behöver se över 
fristerna för sotning så att samordnings- 
möjligheter skapas mellan sotning och 
brandskyddskontroll.

11

Extern verksamhet

Året som gått 

Räddningsgymnasiet (RMS)
I Örebro kommun är RMS ett samarbete 
med Risbergska gymnasiet, där räddnings- 
profil går att välja på natur- och sam-
hällsvetenskapliga programmet, samt på 
barn och fritidsprogrammet.  

På stationen i Byrsta är räddningsprofilen 
inom omvårdnadsprogrammet ett samar-
bete med Alléskolan i Hallsberg. Eleverna 
utbildas ca 2,5 tim/v på Nerikes Brandkår 
i operativt arbete, säkerhet och skydd för 
människa, miljö och egendom, samver-

kan, ledarskap, psykologi och räddnings-
medicin.

Den årligen återkommande PRAO-verk-
samheten är för elever i år 8 är uppskat-
tad, och instruktörer under PRAO-veckan 
är elever från RMS år 3. 

En handfull elever från RMS, som går ut 
år 3 erbjuds varje år sommarjobb som 
ledare på våra populära sommarläger. 
Veckolägren med brandinriktade teman 
har genomförts i Örebro, Kumla, Leke-
berg och Hallsberg för barn i mellansta-
dieåldern.

Brandinspektör Emma anställdes under 
2014 och jobbar med tillsyn i våra södra 
medlemskommuner.
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Måluppfyllelse 

Nerikes Brandkår ska verka för att medborgarna inom medlemskommunerna er-
håller ett likvärdigt skydd mot olyckor, genom förebyggande verksamhet

Mål Utfall 2014-12-31

Utföra 450 tillsyner enligt LSO och LBE. Målet nästan uppfyllt. 440 tillsyner utförda.

Handlägga tillståndsärenden enligt LBE. 105 ärenden behandlade.

Medverka i samhällsplaneringen. 56 ärenden behandlade.

Vara byggnadsnämnderna behjälpliga. 186 ärenden behandlade.

Delta i kommunernas risk- och säkerhetsar-
bete.

Målet uppfyllt. Har deltagit i ett flertal olika 
arbetsgrupper och projekt.

Skador på människor, egendom och miljö till följd av brand ska minimeras.

Utföra 450 tillsyner enligt LSO och LBE. Målet nästan uppfyllt. 440 tillsyner utförda.

Informera 25 000 hushåll om hur de förebyg-
ger brand.

Målet uppfyllt (ej säkerställt genom mätning). 
Omfattande kursverksamhet, öppet hus samt 
info vid sotning och brandskyddskontroll.

Antalet besök på hemsidan ska uppgå till  
15 000/år.

Målet uppfyllt. 31 648 unika besök under 
2014.

Förbränningsanordningar och rökkanaler för eldning av fasta bränslen ska vara fria 
från beläggningar som kan orsaka brand samt vara fria från brandtekniska brister 
som kan orsaka brandspridning.

Utföra sotning på 55 000 sotningspliktiga 
objekt enligt fastställd frist.

Målet uppfyllt.

Utföra brandskyddskontroll på 55 000 objekt 
enl. fastställd frist, ca 12 000 objekt/år.

Målet uppfyllt.

Handlägga ansökningar från privatpersoner 
som själva vill utföra sotning. 

Målet uppfyllt. 73 ärenden behandlade.

Underlätta för allmänheten att själva kunna förebygga och minska effekterna av 
oönskade händelser, genom utbildning.

Grundläggande brandkunskap,  
150 kurstillfällen.

Målet ej uppfyllt. 65 kurstillfällen under året

Grundläggande brandkunskap vård/omsorg, 
10 kurstillfällen.

Målet uppfyllt. 47 kurstillfällen under året.

Heta arbeten, 30 kurstillfällen. Målet uppfyllt. 50 kursstillfällen under året. 

Intern brandskyddskontrollant, 
10 kurstillfällen.

Målet uppfyllt. 12 kurstillfällen jämt förde-
lade höst/vår.

Anläggningsskötare  - automatiskt brandlarm, 
2 kurstillfällen.

Målet uppfyllt. 5 kurstillfällen under året. 

Övriga kurser (HLR, utrymningsövning etc.), 
130 tillfällen.

Målet ej uppfyllt. 70 kurstillfällen. Märker 
ökat intresse för HLR och utbildning av hjärt-
startare D-HLR. 

Information till bostads- och hyresgästfören-
ingar vid 20 tillfällen. 

Målet uppfyllt. 

12

Upp i rök
Upp i rök är en kostnadsfri utbildning 
för högstadieelever, med syftet att min-
ska antalet anlagda bränder i skolorna. 
Utbildningen ersätter det tidigare kon-
ceptet Anlagd brand, och finansieras av 
Brandskyddsföreningen Sverige.                                                                                                                                 

Året har tyvärr präglats av en hel del an-
lagda bränder på skolor i Örebro, men 
problem har även funnits i fler kommun-
er. Nerikes Brandkår har i och med det 
satsat extra mycket på det förebyggande 
arbetet och satt in extra resurser där be-
hoven varit som störst. Sammanställnin-
gen visar att vi har genomfört 81 kurser 
och utbildat totalt 2 133 elever.

Avtalskunder
Utbildning med Orica, Atlas Copco, Krimi-
nalvården, Akzo Nobel, Korsnäs Frövi och 
Zinkgruvan Mining m.fl. löper på som 
avtalat.

Nytt fyrårigt avtal har skrivits med Öre-
bro kommun för att löpande utbilda  
grundskolepersonalen i framförallt grund- 
läggande brandkunskap och hjärt-lung 
-räddning. 

Strategiska mål
• Öka medborgarnas kunskaper om 

risken för olyckor och att förebygga 
dessa.

• Den enskilde ska kunna ta sitt ansvar 
i enlighet med lagen om skydd mot 
olyckor.

• Barn och ungdomar ska vara med-
vetna om konsekvenserna av anlagda 
bränder.

• Erbjuda en gymnasial fördjupningsut-
bildning inom områdena räddning, 
miljö och säkerhet.

Framtiden
Räddningsgymnasiet har idag två klasser 
i varje årskurs i både Örebro och Byrsta, 
vilket innebär att vi har drygt 80 elever 
inom verksamheten. Idag är elevantalet 
något högre än vad som förväntas fr.o.m. 
ht-15. Detta beror på att utbildningen på 
brandkåren, som varit obligatorisk för 
eleverna på omvårdnadsprogrammet 
i framtiden kommer att vara ett tillval.                                                                                                                                  
RMS Risbergska har dock genomfört en 
del strukturella förändringar som med-
fört att elevunderlag för kommande ter-

miner minskat drastiskt. I nuläget är det 
oklart om underlaget för en ny årskull på 
räddningsprofilen är genomförbart.

Då skolbränderna är ett stort samhälls- 
problem har vi fortsatt mycket hög 
målsättning för att minska dem genom att 

jobba förebyggande med Upp i rök-pro-
jektet. 

Under 2015 kommer vi göra en extra in-
sats för att förebygga bränder i hemmet, 
i synnerhet i de områden där brand-
kunskapen är bristfällig. 
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Torsdagen 31 juli kl 13:19 kommer larmsamtal in till 
SOS Alarm som visar sig bli uppstarten till den i sär-
klass största skogsbrand som Sverige upplevt i mo-
dern tid. Bristfällig lägesbild och stora svårigheter i 
samordningen av resurser bidrar till att branden un-
der de första dygnen utvecklas på ett sätt man inte 
tidigare sett i Sverige. Trots den mycket besvärliga 
insatsen har räddningspersonal, alla samverkande 
organisationer och frivilliga som på olika sätt delta-
git, visat ett enastående engagemang. 

Detta är ett utdrag ur olycksutredningen gällande skogsbran-
den i Västmanland. Utredningen är utförd av Anna Hennings-
son och Ulf Jacobsen från Nerikes Brandkår på uppdrag av 
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, Räddningstjänsten 
Sala-Heby och Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund. Den 
finns att läsa i sin helhet på Mälardalens Brand- och Räddnings-
förbunds hemsida.
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Administrativ service handlägger ärenden rörande förbundets ekonomi, personal, information och 
kansli. Vi arbetar med post- och diariehantering, telefonväxel samt service vid studiebesök och kurser. 
Vi säljer motsvarande 0,25 tjänst till Brandskyddsföreningen Örebro län och dess dotterbolag avseende 
administration, bokföring, fakturering och kursadministration.

Administrativ service

Året som gått
Vi strävar hela tiden efter att utveckla och modernisera vårt 
arbetssätt inom administrativ service, och 2014 är inget un-
dantag. Under året har vi bland annat:

• Bytt fakturahanteringssystemet.
• Fortsatt utvecklingen av vårt intranät och vår hemsida mot 

en mer användarvänlig struktur.
• Uppdaterat inköpspolicyn med nya tröskelvärden.
• Reviderat delegationsordningen.

Såväl direktionen som revisionen har haft sex sammanträden 
under året, och det har även hållits ett medlemsmöte där res-
pektive kommuns styrelseordförande var representerade.

Framtiden
Arbetet med att finna lämpliga värdepapper för att investera 
pensionskapital och tillfällig överskottslikviditet fortsätter.

Det finns ett behov av fördjupad kunskap om upphandlingsför-
farande och om lagen om offentlig upphandling. Behovet kan 
förhoppningsvis tillgodoses under 2015.

Ett nytt pensionsavtal som kallas AKAP-KL har införts. Bestäm-
melserna gällande den särskilda avtalspensionen inom rädd-
ningstjänsten återstår att reglera. Vår berörda personal har 
fått utbildning i det nya pensionsavtalet, så långt det är klart. 
När avtalet är helt klart är det rimligt att erbjuda information 
till personalen. 

Internkontroll
Direktionen för Nerikes Brandkår har antagit en policy för arbetet med internkontrollen inom för-
bundet. Årligen upprättas en plan för de granskningsinsatser som ska genomföras under året, och 
resultatet av dessa återrapporteras löpande till direktionen.

• Under 2014 har vi granskat lönehanteringen och matchat 
personalregistret mot en månads löneutbetalning för att 
kontrollera om några eventuella felaktigheter förekommer 
som ytterst kan leda till förmögenhetsskada för Nerikes 
Brandkår. Exempel på det kan vara att en person erhåller 
lön utan att vara registrerad i personalsystemet. Vid jäm-
förelse mellan utbetalningslistan från löneprogrammet och 
rapporter över anställd personal, hittades inga felaktigheter.

• Vi har kontrollerat stickprov på fakturor och kvitton avse-
ende intern och extern representation, för att fastställa om 
Nerikes Brandkårs reglemente och lagstiftning följs. Repre-
sentationsområdet är hårt reglerat i lagstiftningen. Vi fann 
att reglementet Policy för representation, intern och extern 
behöver revideras vad gäller t.ex. belopp. Dessutom visar 
resultaten från stickprovsgranskningen att det finns behov 
av instruktioner för intern och extern representation samt 
kursverksamhet.

• Vi har gått igenom avtal och tagit stickprov på inköp och 
materiella investeringar och funnit att inköpspolicyn tilläm-
pas tillfredsställande. Granskningen visade att det finns be-
hov av att genomföra upphandlingar och avtalsskrivningar 
på flera områden.

• Vi har följt upp beviljad övertid, fyllnadstid och särskild 
timpenning och funnit att vi låg på samma nivå 2014 som 
2013. Detta trots ett ökat antal sjukskrivningar 2014. Sjuk-
skrivningarna genererade inkallningar på övertid.

• Presidiet har granskat kundfaktureringen för att fastställa 
att rutiner följs och att fakturering sker till rätt pris. Ett antal 
kundfakturaunderlag valdes slumpmässigt och granskades. 
Resultatet av granskningen visade att debitering skett en-
ligt beslutade avgifter samt att rutinerna för fakturering är 
goda. En notering beträffande fakturerat pris visade inget 
anmärkningsvärt.
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Personalen - vår största tillgång
Den stora tillgången som personalen utgör, med sin samlade kompetens, framgår inte i den eko-
nomiska redovisningen. Därför är det viktigt att synliggöra den ur olika perspektiv.  Direktionen 
för Nerikes Brandkår har fastställt ett flertal olika policydokument, bland annat policy för kam-
ratstöd, drogpolicy, policy mot kränkande särbehandling, rehabiliteringspolicy och jämställdhets-
plan. Dessa program ska vara levande dokument och kända av alla i organisationen.

Pensionsförvaltning
Pensionsavtalet KAP-KL gäller från och 
med 2006-01-01. Avtalet innebär att 
brandmän inom räddningstjänsten, som 
uppfyller kravet på 30 års anställning med 
minst 25 år i utryckningstjänst, har rätt 
att avgå med särskild avtalspension vid 58 
års ålder. Pensionsförmånen kallas SAP-R. 

Den faktiska pensionsåldern i Nerikes 
Brandkår ligger runt 60 år. Den åldern 
används som beräkningstidpunkt i KPA:s 
pensionsberäkningar för de anställda 
som har möjlighet att uppnå villkoret för 
SAP-R. 

Personalen är försäkrad
För hel- och deltidspersonalen har Neri-
kes Brandkår tecknat försäkringar som 
gäller vid arbetsskada, sjukdom, dödsfall 
och arbetsbrist p.g.a. omställningsarbete.

För brandvärnen har vi tecknat en olycks-
fallsförsäkring som träder i kraft när det 

statliga personskadeskyddet inte gäller, 
t.ex. vid restvärdesarbete och bevak-
ningsuppdrag. Försäkringarna gäller med 
vissa villkor.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron brukar vara låg inom Neri-
kes Brandkår. Långtidssjukfrånvaron kan 
variera mellan åren. 

Kostnader för inkallning blir ofta följden i 
samband med korttidssjukskrivningar. Vid 
längre sjukskrivningar omplaneras perso-
nal i möjligaste mån för att undvika inkall-
ning och därmed övertidskostnader.

Anpassning/rehabilitering
Som arbetsgivare ansvarar vi enligt ar-
betsmiljölagstiftningen för att genomföra 
anpassning och rehabilitering inom vår 
verksamhet. 

Ju längre en anställd är borta från arbets-
livet desto svårare är det att komma till-

baka. Därför fångas längre sjukskrivningar 
upp i ett tidigt skede för att så snabbt som 
möjligt komma igång med rehabiliterings-
arbetet. 

Det kan t.ex. handla om successiv åter-
gång till arbetet genom deltidssjukskriv-
ning eller anpassning av arbetstider. Det 
kan också handla om att anpassa arbets-
uppgifter tillfälligt eller för en längre tid.

Företagshälsovård
Nerikes Brandkår har under året anlitat 
Capio Läkargruppen AB och Räddnings-
hälsan AB för förbundets företagshälso-
vård. 

Dessutom finns ett hängavtal med Capio 
Läkargruppen AB som möjliggör att en 
anställd kan erbjudas snabbare behand-
ling än inom den offentliga sjukvården. På 
detta sätt kan sjukfrånvarotiden förkortas 
och den anställde kommer fortare tillbaka 
i tjänst. 

Kompetensutveckling
För att bidra till utveckling av den egna 
verksamheten och för att kunna möta 
omvärldens krav, är det viktigt att hela 
personalen utbildas kontinuerligt.

Nerikes Brandkår ser till att personalen 
har nödvändig kompetens genom att all 
personal har dokumenterad lagstadgad 
kompetensutbildning. Kompetensutbild-
ningarna tillhandahålls av MSB. 

För att ytterligare höja kompetensen 
genomförs årligen olika typer av vidare-
utbildningar inom såväl räddnings- som 
olycksförebyggande verksamhet.

Genom den löpande övningsverksamhe-
ten tryggar vi att personalen bibehåller 
sin kompetens.

Nerikes Brandkår tillhandahåller C-kör-
kortsutbildning för värn- och deltidsper-
sonal vid behov.

Vad skulle vi göra utan våra deltidsbrandmän och värnpersonal? Indra från 
Lindesberg ser tillsammans med sina kolleger till att kommuninvånarna får 
snabb och proffesionell hjälp.

15
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Personaldata 2014 2013

Personal per december

Total personal 474 465

varav heltidsanställda 127 124

varav deltidsanställda 242 240

varav värn (ej anställda) 105 101

varav kvinnor 31 29

varav män 443 436

varav kvinnor (%) 7 6

varav män (%) 93 94

Förtroendevalda (ledam/ers i direktion/revision) 28 28

Personalomsättning (%)
Heltid 5 5

Deltid 6 7

Personaldata 2014 2013

Pensionsavgångar
Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid) 31 28

varav i utryckningsstyrka heltid 17 16

Sjukfrånvaro  (% ) * 

Total sjukfrånvaro 4 3

Långtidssjukfrånvaro (minst 60 dagar) av total 
sjukfrånvaro 60 61

Sjukfrånvaro 29 år och yngre 3 4

Sjukfrånvaro 30-49 år 3 2

Sjukfrånvaro 50 år och äldre 5 5

Sjukfrånvaro kvinnor 8 4

Sjukfrånvaro män 3 3

* Total sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid inom gruppen.

Tillsammans skapar vi trygghet

Tre fullspäckade utbildningsdagar väntar all ny värn-
personal på Nerikes Brandkår. 

Nerikes Brandkår har sex terrängfordon strategiskt 
utplacerade i  förbundet.

I verkstaden på stationen i Örebro servas och repareras 
förbundets samtliga fordon.

På våra populära sommarläger blandas allvar och lek 
under ledning av elever från Räddningsgymnasiet.

16
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Ekonomisk översikt

Den samhällsekonomiska utvecklingen
Sverige är ett litet exportberoende land som har haft en fortsatt svag ekonomisk utveckling under 2014. Krisen i Ukraina med på-
följande handelssanktioner med Ryssland, svagare tillväxt i Kina och tillväxtekonomierna samt minskad handel med Tyskland har 
lett till minskad svensk export. USA har i alla fall haft skaplig tillväxt och minskad arbetslöshet. Den låga svenska inflationen pres-
sade riksbanken till att sänka styrräntan till 0 procent 2014 och den kommer förmodligen att utvecklas svagt de närmaste åren.

Den svenska tillväxten har dämpats markant. Trots det fortsätter sysselsättningen och antalet arbetade timmar att öka, vilket inne-
bär att produktiviteten utvecklas mycket svagt. Skatteunderlaget kommer att klara sig bra främst tack vare ökningen av antalet 
arbetade timmar. Prisutvecklingen är mycket svag och konsumentprisindex har varit så gott som oförändrat sedan 2011. Utveck-
lingen på arbetsmarknaden är splittrad. Antalet personer i arbetskraften har ökat, men efterfrågan på arbetskraft har inneburit 
att arbetslösheten har stannat vid åtta procent.

(Källa: Budgetförutsättningar för åren 2014-2018, Sveriges kommuner och landsting, dec 2014).

Årets resultat
Resultatet för 2014 är positivt med 1 746 tkr (-1 297). Budge-
terat resultat var 438 tkr (323). 

Det positiva resultatet beror främst på att vinster har realise-
rats vid omplacering av värdepapper. I samband med somma-
rens brand i Västmanland hjälpte Nerikes Brandkår till med så-
väl räddningstjänst som utredningsarbete. Förbundet har fått 
ersättning för utfört arbete, förstörd materiel samt framtida 
ökat slitage på vår utrustning. 

Nedan redovisas delposterna som ingår i årets resultat.

Verksamhetens intäkter
Verksamhetsintäkterna har ökat med 1,6 mnkr jämfört med 
förra året, om man bortser från återbetalningen av Fora-pre-
mier på 1,9 mnkr det året. Verksamhetsintäkterna är 1,3 mnkr 
högre än budget. Orsaken är främst att vi fått ersättning med 2 
mnkr från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och 
Länsstyrelsen i Västmanland för räddningstjänst samt utred-
ningsarbete gällande den omfattande Västmanlandsbranden 
under sommaren. Ersättningen från MSB är tilltagen för att 
även täcka förbundets kostnader för nyanskaffning av materiel 
samt framtida kostnader p.g.a. det ökade slitaget.

Intäkterna för krisberedskapsarbetet i sex medlemskommu-
ner har ökat eftersom det 2014 omfattade ett helt år mot 10 
månader 2013. Det innebär ingen ökning av nettointäkterna 
eftersom de motsvaras av kostnader på samma nivå.

Verksamhetskostnader/avskrivningar
Verksamhetskostnaderna summerar till 150 mnkr (147), vilket 
är 0,6 mnkr högre än budget. Driftskostnaderna blev 1 mnkr 
högre än budget, vilket främst avser Rakel, programvaror och 
kommunikationsteknik jämte ökade materielkostnader. Kost-
naden för deltidspersonalen ökade med 0,8 mnkr, vilket främst 
förklaras av bekämpandet av Västmanlandsbranden och andra 
stora bränder inom Nerikes Brandkårs område. Å andra sidan 
blev pensionskostnaden och löneskatten 0,7 mnkr lägre än 
budget. Se vidare under pensionskostnader samt medlemsbi-
drag. 

Skulden för semester och komp minskade med 100 tkr mot 
2013. Under året gynnades förbundet av nedsatta arbetsgivar-
avgifter med 1,2 mnkr (1,0).

Avskrivningarna uppgår till 5,8 mnkr (5,2), vilket är 0,2 mnkr 
lägre än budget. 

Medlemsbidrag
Intäkten för medlemsbidrag är minskad med 1 581 tkr, enligt 
överenskommelsen som träffats med medlemskommunerna 
fr.o.m. 2014 beträffande avräkning av faktiska pensionskost-
nader mot budgeterade pensionskostnader. Beloppet har 
återbetalats till medlemskommunerna efter varje kommuns 
andel i förbundet.

Finansiella intäkter och kostnader
De finansiella intäkterna blev 1,2 mnkr högre än budget, efter 
omplacering av värdepapper. Försäljningen beror på omplace-
ring av pensionsmedel och var inte budgeterad, utan skedde 
efter att budgeten fastställts för 2014.

De finansiella kostnaderna avseende lån från Nora och Lindes-
bergs kommuner, ligger helt i nivå med budget. Däremot blev 
räntekostnaden på pensionsskulden 974 tkr lägre än budge-
terat. Lågt ränteläge, låg inflation och sänkt kalkylränta i pen-
sionsskuldsberäkningen 2013 är faktorer som har påverkat 
räntekostnaden 2014. 

Kortfristiga placeringar har skrivits ned med 208 tkr, efter vär-
dering enligt lägsta värdets princip.

Pensionskostnader
I posten verksamhetskostnader ingår årets pensionskostnader. 
Därtill kommer en finansiell kostnad som avser värdesäkring 
av pensionsskulden. I tabellen Pensionskostnader framgår de 
två senaste årens pensionskostnader. Redovisningen baserar 
sig på uppgifter ur pensionsbolaget KPA:s prognos per 2014-
12-31. 

Totalt sett blev pensionskostnaden 716 tkr lägre än budget. I 
utfallet av den redovisade löneskatten nedan ingår också lö-
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Driftsredovisning (tkr) Utfall 2014 Utfall 2013 Avvikelse utfall 
2014 - 2013 Budget 2014 Avvikelse utfall 

2014 - budget

Ledning, direktion, revision inkl PO-pålägg 2 209 1 694 515 2 309 -100

Löner heltid inkl PO-pålägg 66 015 64 391 1 624 66 151 -136

Löner deltid och värn inkl PO-pålägg 35 799 33 864 1 935 34 965 834

Hyror och lokalvård 20 507 20 725 -218 20 799 -292

Övriga driftskostnader 19 488 17 556 1 932 18 534 954

Årets avsättning till pensioner inkl löneskatt 5 909 8 653 -2 744 6 600 -691

Avskrivningar 5 787 5 201 586 5 951 -164

Summa verksamhet 155 714 152 084 3 630 155 309 405

Finansiella kostnader 1 217 5 814 -4 597 1 988 -771

Summa kostnader 156 931 157 898 -967 157 297 -366
Automatiska brandlarm 3 828 3 953 -125 4 050 -222

Avtal 4 828 4 346 482 4 301 527

Externutbildning 1 442 1 475 -33 1 600 -158

Myndighetsutövning 1 952 1 592 360 1 960 -8

Krisberedskap 1 723 1 494 229 1 805 -82

Övriga intäkter 2 196 3 358 -1 162 980 1 216

Summa intäkter 15 969 16 218 -249 14 696 1 273

Medlemsbidrag 141 258 140 038 1 220 142 839 -1 581

Finansiella intäkter 1 450 345 1 105 200 1 250

Totala intäkter 158 677 156 601 2 076 157 735 942

Årets resultat 1 746 -1 297 3 043 438 1 308

Pensionskostnader (tkr) Utfall 2014 Utfall 2013 Avvikelse utfall 
2014 - 2013 Budget 2014 Avvikelse utfall 

2014 - budget

Avgiftsbestämd ålderspension (PO-pålägg) 3 565 3 438 127 * *

Förändring av pensionsskuld (SAP-R, FÅP) 1 311 3 124 -1 813 2 928 -1 617

Pensionsutbetalningar under året 3 371 2 739 632 2 053 1 318

Finansiell kostnad pensionsskuld 722 5 415 -4 693 1 696 -974

Löneskatt 2 176 3 570 -1 394 1 619 557

Summa 11 145 18 286 -7 141 8 296 -716

*) Avgiftsbestämd ålderspension samt löneskatt på detta ingår i PO-pålägget och redovisas endast i utfall per år.

neskatt på den avgiftsbestämda ålderspensionen, som ingår i 
PO-pålägget. Den delen av löneskatten uppgår till 865 tkr. 

Fr.o.m. 2014 avräknas skillnaden mellan årets budgeterade 
pensionskostnad och utfallet enligt KPAs prognos per den 31 
december samma år med medlemskommunerna. Den budge-

terade pensionskostnaden var 8 296 tkr och utfallet uppgår till 
((1 311 + 3 371 + 722) x 1,2426) = 6 715 tkr. Mellanskillnaden 
uppgår till 1 581 tkr, är lägre än budget och innebär en återbe-
talning till medlemskommunerna. Se vidare under medlems-
bidrag.

Den ordinarie verksamhetens resultat
Årets resultat uppgår till 1 746 tkr, medan budgeterat resultat var 438 tkr. Bortser man från den obudgeterade vinsten vid omplace-
ring av värdepapper på 1,2 mnkr hamnar resultatet på 546 tkr. 

Att beräkna resultatet för den ordinarie verksamheten är svårt eftersom det inte med säkerhet går att skilja samtliga kostnader för 
normal materielanskaffning från den som orsakats av Västmanlandsbranden. Sannolikt har vi erhållit en högre ersättning från MSB 
avseende Västmanlandsbranden än vad vi har haft kostnader för avseende materielanskaffning. Det kan vara rimligt att anta att den 
ordinarie verksamheten har uppnått ett nollresultat.

18
372



Förvaltningsberättelse

Investeringsredovisning (tkr) Redovisat 
2014-12-31 Budget 2014 Budget 2013 

(kvarvarande)
Budget 2012 
(kvarvarande) Avvikelse 

Materiella investeringar
Stora fordon 6 145 5 825 320

Mindre fordon 1 403 1 900 -497

Räddningsmateriel 186 800 -614

Övningsmodul 0 1 000 -1 000

Städmaskin 0 100 -100

Tvättmaskiner 221 500 -279

Slangtvätt 0 1 000 -1 000

Idrottsmaskiner 179 0 179

Svävare och släp 1 476 0 1 000 476

Rakelteknik 1 720 0 500 1 200 20

Kommunikationssystem T80 261 0 261

Andningsskydd 154 0 154

Mast Vintrosa brandstation 46 0 46

Genomförs senare år 2 379

Summa materiella investeringar 11 791 11 125 1 500 1 200 345
Pågående investeringar, budget 2014 261

Summa 12 052
Finansiella investeringar 0
Summa totala investeringar 12 052

Balanskravsutredning (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010

Medlemsbidrag 141 258 140 038 137 293 134 600 131 961

1 %  av medlemsbidrag 1 413 1 400 1 373 1 346 1 320

Årets resultat 1 746 -1 297 744 7 1 960
Avgår:  Realisationsvinster -309 -464 -1 049 -587 0

Årets resultat före balanskravsjusteringar 1 437 -1 761 -305 -580 1 960
Medel till RUR -24 neg neg neg -640

Medel från RUR (max 80%) 0 0 0 0 0

Synnerliga skäl, ändrad RIPS-ränta 0 5 100 0 3 821 0

Årets balanskravsresultat 1 413 3 339 -305 3 241 1 320
Balanskravsunderskott från tidigare år 0 -305 0 0 0

Summa 1 413 3 034 -305 3 241 1 320
Balanskravsresultat att reglera 0 0 -305 0 0
Maximal reservering till RUR 24 0 0 0 640

Balanskravsresultat/resultatutjämningsreserv
Direktionen antog 2013-10-24 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. Samtidigt reser-
verades 640 tkr som ingående balans i en resultatutjämningsreserv (RUR), inom det egna kapitalet. En balanskravsutredning per 
2014-12-31 visar att det är möjligt att avsätta 24 tkr till en RUR 2014. 

Investeringsredovisning
Rakel-investeringen planerades till 2012 och 2013, men fördröjdes och är genomförd under 2014. En slangtvätt var planerad att 
anskaffas 2013, men genomförs sannolikt 2015. Anskaffning av en svävare planerades till 2013, men genomfördes 2014. Anskaffning 
av övningsmodul, städmaskin samt tvättmaskiner var planerade till 2014, men genomförs 2015 eller senare. Anskaffningen 2014 av 
idrottsmaskiner var ej budgeterad, men anskaffningsutgiften översteg ett basbelopp och aktiverades därför. Direktionen har tidigare 
informerats om samtliga nämnda förändringar. Ett särskilt beslut togs 2014 om flytt av anskaffning av övningsmodulen till 2015.
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Förvaltningsberättelse

Finansiella mål
I kommunalförbundet Nerikes Brandkår tolkas god ekonomisk 
hushållning som att ekonomin ska vara långsiktigt hållbar. Direk-
tionen har beslutat om fyra finansiella målsättningar:

1. Kommunalförbundet ska hushålla med sina resurser och strä-
var efter att få ut så mycket som möjligt av varje satsad krona. 

Mål: 
Verksamhetens nettokostnad ska understiga medlemsbidraget, 
redovisas i procent i förvaltningsberättelsen med 1-2 jämfö-
relseår.

Utfall:

Verksamhetens nettokostnad i för-
hållande till medlemsbidraget (%) 2014 2013

Verksamhetens nettokostnader (tkr) -139 745 -135 866
Medlemsbidrag (tkr) 141 258 140 038

98,9 97,0

Målet är uppfyllt.

2. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin i ett 
kortare och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett 
längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kom-
mande generationer får betala för denna överkonsumtion. 

Mål: 
Förmögenheten ska inte urholkas; årlig avkastning på finansiella 
tillgångar ska överstiga inflationen, mätt som statslåneräntan + 
0,5 % i enligt kommunalförbundets finanspolicy.

Utfall:

Avkastning på finansiella tillgångar 
och inflation (%) 2014 2013

Årets avkastning real och oreal.(tkr) 137 404
Avkastningsmål pensioner, SLR + 0,5 (%) 1,4 2,6
Avkastning under året (%) 0,3 1,1

Målet är inte uppfyllt. För att undvika att avkastning blir dubbelt 
redovisad har årets avkastning justerats för tidigare års ackumulerade 
orealiserade vinster.  Jämförelseårets siffror har räknats om och visar 
att målet inte uppnåtts då heller. Under vintern 2013/2014 började 
arbetet med att placera om andelar i räntefonder till värdepapper 
som kan ge högre avkastning (andra räntefonder samt strukturerade 
produkter). Under 2014 har totalt 29 mnkr omplacerats. Löptiden 
för dessa strukturerade produkter är i genomsnitt fem år. De första 
åren drabbas strukturerade produkter av kostnader för kurtage och 
förvaltningsavgifter, därför är avkastningen negativ. 

3. Självfinansiering

Mål: 
Investeringarnas självfinansieringsgrad ska överstiga 100%, 
d.v.s. finansieras med egna medel. Självfinansieringsgraden 
mäts som den löpande verksamhetens kassaflöden i relation 
till totalt kapitalbehov, redovisas i procent.

Investeringarnas självfinansierings-
grad (%) 2014 2013

Den löpande verksamh. kassaflöden (tkr) 13 920 8 868
Totalt kapitalbehov, (tkr) 1) 9 684 8 280
Självfinansieringsgrad, invest (%) 144 107
1) Exkl investeringsbudget tillhörande året före.

Målet är uppfyllt.

4. Storleken på det egna kapitalet.

Mål: 
Det egna kapitalet bör minst motsvara självrisken för den största 
medlemskommunen då staten täcker kostnadskrävande insatser, 
enligt lagen om skydd mot olyckor.

Utfall: 
Enligt reglerna i lag (2003:788) om skydd mot olyckor uppgick 
självrisken för Örebro kommun, som är förbundets största 
medlemskommun, till 5,1 mnkr. Nerikes Brandkårs egna kapital 
uppgår till 12,9 mnkr. 

Målet är uppfyllt.

Pensionsskuld och pensionsförpliktelser
Förbundet ansvarar för intjänade pensioner fr.o.m. 1998, för-
bundsmedlemmarna dessförinnan. Personal i utryckningsstyrka 
har möjlighet att gå i pension vid 58 års ålder och då betalar 
arbetsgivaren 73,5% av lönen fram till 65 års ålder. 

Tidigare utnyttjade merparten av medarbetarna möjligheten 
att avgå vid 58 års ålder, men fr.o.m. 2003 har tendensen varit 
att avvakta med pensionering. Snittåldern för pension ligger 
numera på ca 60 år. Fr.o.m. 2009 höjdes därför pensionsåldern 
i pensionsberäkningarna till 60 år. 

Nerikes Brandkår har inga pensionsförpliktelser till förtroen-
devalda.

Pensionsskulden redovisas som en avsättning i balansräkningen. 
Likvidmässigt återlånas medel i verksamheten medan resten är 
placerat pensionskapital, enligt nedan.

Pensionsförpliktelser (tkr) 2014 2013

 Avsättningar, pensioner 70 050 67 524

 Totala förpliktelser 70 050 67 524

Pensionsförvaltning (tkr) 2014 2013

Finansiella placeringar, bokförda värden:

  Korta räntefonder 25 600 34 727
  Strukturerade produkter 15 189 3 099
  Ränteplacering 0 3 000

Totalt placerat pensionskapital 40 789 40 826

Återlåning i verksamheten 29 261 26 698

Utfall:
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Förvaltningsberättelse

Placerade medel (tkr) Anskaffnings-
datum

Förfallo-
datum

Anskaffnings-
värde

Marknadsvärde 
2014-12-31

Kapitalskyddat 
belopp

Nordea Likviditetsinvest, kort räntef 2010-05-11 Inget 3 616 3 792 -

Nordea Institutionell kortränta, utdelade 2014-10-09 Inget 5 124 5 058 -

Lannebo Corporate Bond (pension) 2014-09-11 Inget 12 051 12 028 -

AIO Europeiska småbolag 5 2013-12-18 2019-01-07 3 099 3 139 3 000

AIO  VAL Carnegie Corporate Bond       2014-04-25 2019-04-16 6 054 5 962 6 000

AIO GB Penser Bank    2014-05-22 2019-06-11 3 027 2 904 3 000

Lannebo Corporate bond, (invest) 2014-06-09 Inget 5 017 5 007 -

AIO Europa vs USA      2014-06-19 2019-06-19 3 009 2 899 3 000

Värdereglering kortfristiga placeringar -208

Summa 40 789 40 789 15 000
AIO = Aktieindexobligation

Medelsförvaltningens utveckling  (tkr) 2014-12-31 2013-12-31 Förändring

Aktuell Likviditet 15 492 12 353 3 139
Företagskonton, inkl. korta ränteplaceringar 15 492 12 353 3 139

Placeringsportföljen, värdepapper

Kortfristiga placeringar (pensionsmedel) 25 600 37 727 -12 127
Kortfristiga räntefonder 25 808 34 727 -8 919

Fastränteplaceringar 0 3 000 -3 000

Värdereglering kortfristiga placeringar -208 0 -208

Placerade pensionsmedel 15 189 3 099 12 090
- strukturerade produkter 15 189 3 099 12 090

Summa placeringsportföljen 40 789 40 826 -37

Summa likvida medel och placeringar 56 281 53 179 3 102

Placeringsportföljen avkastning och mål
Genomsnittlig löptid, AO (år) 4 5 -1

Lägsta avkastning AO (tkr), avser kurtage -189 -9 -180

Lägsta avkastning, räntebärande värdepapper 0 22 -22

Avkastn.mål pensioner SLR + 0,5 % (%) 1,4 2,6 -1,2

Årets avkastning real och oreal., (tkr)  *) 137 404 -267

Avkastning under året (%) *) 0,3 1,1 -0,8

*) Årets avkastning dividerat med genosnittligt värde för strukturerade produkter

Andel placerade medel av pensionsskuld (%) 58 60 -2
Placerade i kortfristig räntefond (%) 37 56 -19

Placerade i strukturerade produkter (%) 21 4 17

Placerade medel
Efter en tids diskussion kring kapitalförvaltningen i Nerikes Brandkår, bestämdes det 2013 att kommunalförbundet ska fortsätta att 
placera pensionskapitalet. Presidiet sköter kapitalplaceringen i samarbete med rådgivare från olika kapitalförvaltningsföretag som 
står under Finansinspektionens tillsyn. 

Under 2014 har totalt 29 mnkr omplacerats. Pensionskapitalet är nu placerat dels i kortfristiga räntefonder och dels i strukturerade 
produkter med 100 procent kapitalskydd. Löptiden för dessa strukturerade produkter är i genomsnitt fem år. De första åren drabbas 
strukturerade produkter av kostnader för kurtage och förvaltningsavgifter, därför är avkastningen negativ. Allt kapital är klassificerat 
som kortfristiga placeringar. Värdering enligt lägsta värdets princip innebär att en nedskrivning har gjorts med 208 tkr. Det bokförda 
värdet uppgår därefter till 40 789 tkr.
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Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 
Vi strävar efter en effektiv och miljömedveten resursanvändning. Nedan redovisas utförda förbättringar inom vår 
organisation.

 Målet är uppfyllt  Målet är delvis uppfyllt  Målet är inte uppfyllt

Resursmål

Mål för god ekonomisk hushållning Mått och resultat

Förbättrad arbetsmiljö Projektet Friska brandmän syftar till att 
förbättra arbetsmiljön, bl.a. genom att 
larmkläderna tvättas direkt efter situatio-
ner som inneburit kontakt med rök eller 
farliga ämnen.  

Under 2014 har tvättmedelskostnaden 
ökat med 60% jämfört med 2011-2013, 
vilket antyder att personalen tar ansvar 
för sin arbetsmiljö i enlighet med projek-
tets intention.

Operativ planering

Mål för god ekonomisk hushållning Målsättning Mätning 
2013-12-31

Mätning
2014-12-31 Måluppfyllelse

Förlarm ska erhållas inom 1 min Inom 60 sek 70 sek (median) 72 sek (median) 
Andel förlarm Öka antalet 71% 72% 
Ordinarie larm ska ehållas inom högst 2 minuter - 
huvudlarm Inom 120 sek 130 sek (median) 127 sek (median) 
Ordinarie larm ska ehållas inom högst 2 minuter - 
förstalarm Inom 120 sek 73 sek (median) 92 sek (median) 
Kommentar: SOS-centralen i Örebro har anställt mycket ny personal vilket återspeglas i resultaten. Det förs en dialog med 
personalen om hur tiderna kan förbättras.

Övningsverksamhet

Mål för god ekonomisk hushållning Målsättning Mätning
2013-12-31

Mätning
2014-12-31 Måluppfyllelse

Minska slitaget på ordinarie larmställ genom att 
bygga upp en garderob med övningslarmställ. 50 st 0 50 st 
Förändrad kostnad för skyddskläder, jämfört med 
föregående år

Minska 
kostnaden 847 tkr 808 tkr 

Kommentar: Målet är nytt för 2014 och detta är första gången redovisning sker. Kostnaden för nyanskaffning av larmställ 
förväntas minska på lång sikt. En liten minskning kan noteras.
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Resultaträkning (tkr) Not 2014 2013
Budget 

2014
Avvikelse utfall 

mot budget 2014

Verksamhetens intäkter 1 15 969 16 218 14 696 1 273
Verksamhetens kostnader 1 -149 927 -146 883 -149 358 -569
Av- och nedskrivningar 1,5 -5 787 -5 201 -5 951 164
Verksamhetens nettokostnader 1 -139 745 -135 866 -140 613 868
Medlemsbidrag 4 141 258 140 038 142 839 -1 581
Finansiella intäkter 2 1 450 345 200 1 250
Finansiella kostnader 3 -495 -399 -292 -203
Finansiell kostnad pensionsskuld exkl. löneskatt 3 -722 -5 415 -1 696 974

Årets resultat 14 1 746 -1 297 438 1 308

Balansräkning (tkr) Not 2014-12-31 2013-12-31

Tillgångar 112 779 103 878
Anläggningstillgångar 45 625 41 266
Materiella anläggningstillgångar 5 45 625 41 266

Omsättningstillgångar 67 154 62 612
Fordringar 6 10 873 9 433

Kortfristiga placeringar 7 40 789 40 826

Kassa och bank 8 15 492 12 353

Eget kapital, avsättningar och skulder 112 779 103 878
Eget kapital 9 12 909 11 163

-därav årets resultat 1 746 -1 297

Avsättningar 10 70 050 67 524
Skulder 29 820 25 191
Långfristiga skulder 11 1 930 2 910

Kortfristiga skulder 12 27 890 22 281

Ansvarsförbindelser 0 0
Pensioner intjänade före medlemskommunernas inträde står medlemskommuerna för.

Finansieringsanalys (tkr) Not 2014 2013

Den löpande verksamheten
Årets resultat 1 746 -1 297
Justering för av- och nedskrivningar 1,5 5 787 5 201
Justeringar för rörelsekapitalets förändring 13 2 255 9 925
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 9 788 13 829
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -1 440 -2 894
Ökning/minskning kortfristiga skulder 5 609 -2 067
Medel från den löpande verksamheten 13 957 8 868

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 5 -10 184 -9 480

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 310 470

Resultat av finansiella anläggningstillgångar 0 215

Medel från investeringsverksamheten -9 874 -8 795

Finansieringsverksamheten
Amortering av långfristiga skulder 12 -981 -1 022

Medel från finanasieringsverksamheten -981 -1 022

Årets kassaflöde 7,8 3 102 -949
Likvida medel vid årets början inkl. korta placeringar 7,8 53 179 54 128

Likvida medel vid årets slut inkl. korta placeringar 7,8 56 281 53 179

Resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys
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Stora fordon 20 år

Mindre lastfordon 10 år

Båtar 10 år

Mindre fordon 7 år

Hydrauliska räddingsverktyg 7 år

Maskiner och inventarier 5 år

Kommunikationsutrustning 3 år

Redovisningsprinciper
Syftet med den finansiella redovisningen 
är att den ska ge en rättvisande bild av 
kommunalförbundets finansiella ställning. 
Kommunalförbundet följer de grundläg-
gande redovisningsprinciper som framgår 
av den kommunala redovisningslagen och 
god redovisningssed. 

Grundläggande  redovis-
ningsprinciper
Intäkter överstigande 20 tkr exklusive 
moms som influtit efter årsskiftet, men 
som avser redovisningsåret har bokförts 
som tillgång och tillgodoförts resultatet 
år 2014.

Leverantörsfakturor överstigande 20 tkr 
exklusive moms som inkommit efter års-
skiftet, men som avser redovisningsåret 
har skuldbokförts och belastat resultatet 
år 2014.

Lönerna för den deltidsanställda per-
sonalen samt värnen har periodiserats. 
Intjänade och ej uttagna semester- och 
övertidsersättningar har redovisats som 
interimsskuld. 

Sociala avgifter har bokförts i form av 
procentuella påslag i samband med löne-
redovisningen.

De påslag som använts är följande:
 
Kommunalt avtalsområde 38,46%

Övriga 31,42%

Redovisningsprinciper

Pensionsskuldens förändring, det vill säga 
avsättning för särskild avtalspension, 
förmånsbestämd ålderspension, efterle-
vandepension samt finansiell kostnad, har 

redovisats bland verksamhetens kostnader 
liksom löneskatten för denna del.

Ränteuppräkningen har redovisats som en 
finansiell kostnad. Den avgiftsbestämda 
ålderspensionen har avsatts maximalt och 
redovisats bland verksamhetens kostnader 
liksom löneskatten. 

Pensionsutbetalningar har minskat pen-
sionsskulden.

I bokslutet för 2009 höjdes pensionsåldern 
i pensionsberäkningen från 59 år till 60 
år då det visat sig att den genomsnittliga 
faktiska pensionsåldern överstiger 60 år. 
Det medförde att kommunalförbundets 
avsättningar till framtida pensioner sänktes 
2009 och avsättning inklusive löneskatt 
minskade. Återföringen redovisas i en 
balansfond inom det egna kapitalet.

Fordringar äldre än ett år betraktas som 
osäkra och har bokföringsmässigt avskri-
vits.

Materiella anläggningstill-
gångar
Anläggningstillgångar har i balansräk-
ningen upptagits till anskaffningsvärdet 
minskat med årliga avskrivningar. Med 
anläggningstillgångar avses objekt med 
en ekonomisk livslängd om minst tre år 
och med en total utgift på ett prisbasbe-
lopp exklusive moms.

Avskrivningar
I balansräkningen är anläggningstillgång-
arna upptagna till anskaffningsvärdet 
minskat med investeringsbidrag, avskriv-
ningar och nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar skrivs 
av planenligt efter tillgångarnas nyttjan-
deperiod. Avskrivningarna påbörjas när 
anläggningarna tas i bruk. Fr.o.m. 2013 
används de avskrivningstider som Rådet 
för kommunal redovisning rekommende-
rar, vilket innebär följande ekonomiska 
avskrivningstider:

Nedskrivningar av till-
gångar
Om det vid räkenskapsårets utgång kan 
konstateras att en anläggningstillgång har 
ett lägre värde än vad som kvarstår efter 
planenliga avskrivningar, ska tillgången 
skrivas ned till det lägre värdet om värde-
nedgången kan antas vara bestående. 

Kortfristiga placeringar har värderats till 
det lägsta av anskaffningsvärdet och det 
verkliga värdet på balansdagen. 

En nedskrivning ska återföras om det inte 
längre finns skäl för den.

Övrigt
Kommunalförbundet använder kontopla-
nen Kommun-Bas 13.
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Not 1     Verksamhetens nettokostnader (tkr) 2014 2013

Verksamhetens intäkter
Automatiska brandlarm 3 828 3 953

Avtal 4 828 4 673

Externutbildning 1 442 1 475

Myndighetsutövning 1 952 1 596

Realisationsvinst försäljning maskiner och inventarier 348 464

Krisberedskap 1 723 1 494

Övriga intäkter 1 848 631

Jämförelsestörande post

Återbetalning av sjukförsäkringspremier 2005 och 2006 0 1 932

Verksamhetens intäkter enligt resultaträkningen 15 969 16 218

Verksamhetens kostnader
Entreprenader, bidrag, konsulttjänster -4 382 -4 192

Arvoden och löner till arbetstagare -75 114 -72 643

Personalomkostnader -27 651 -26 680

Pensionskostnader inkl. löneskatt -5 978 -8 653

Personalsociala kostnader -1 853 -1 888

Lokaler -20 927 -21 105

Materiel -10 867 -9 714

Rakel -1 205 -92

Övriga kostnader -1 950 -1 916

Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen -149 927 -146 883

Avskrivningar -5 787 -5 201

Summa avskrivningar och nedskrivningar -5 787 -5 201

Verksamhetens nettokostnader -139 745 -135 866

Not 2     Finansiella intäkter (tkr) 2014 2013

Utdelning andelar 123 0

Ränta banktillgodohavanden 70 129

Resultat från värdepapper 1 257 216

Summa 1 450 345

Not 3     Finansiella kostnader (tkr) 2014 2013

Räntekostnader förbundsmedlemmar -287 -399

varav; Lindesberg -253 -342

           Nora -34 -57

Räntekostnad pensionsskuld, exkl. löneskatt -722 -1 344

Övrigt 0 0

Nedskrivning värdepappersportfölj, kortfristiga placeringar -208 0

Jämförelsestörande post

Resultateffekt t.f.a. sänkt diskonteringsränta i pensionsskulsberäkningen, exkl. löneskatt 0 -4 071

Summa -1 217 -5 814

Noter
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Not 4     Kommunbidrag (tkr) Förbundsmedlem Ägarandel (%) 2014 2013
Örebro 50,2 70 911 70 299

Lindesberg 14,8 20 906 20 726

Kumla 11,6 16 386 16 244

Hallsberg 7,7 10 877 10 783

Laxå 4,6 6 498 6 442

Nora 4,2 5 933 5 882

Askersund 3,7 5 227 5 181

Lekeberg 3,2 4 520 4 481

Summa 100 141 258 140 038

Not 5     Materiella anläggningstillgångar (tkr) 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 115 681 106 405

Årets investeringar 9 923 7 613

Pågående investeringar 261 1 867

Årets försäljningar/utrangeringar -614 -204

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 125 251 115 681

Ingående av- och nedskrivningar -74 415 -69 418

Årets avskrivningar -5 787 -5 201

Årets försäljningar/utrangeringar 576 204

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar -79 626 -74 415

Planenligt restvärde 45 625 41 266

Spec. per inventarieslag, bokförda värden
Fordon och övriga transportmedel 39 009 33 745

Räddningstjänstmateriel 4 912 4 272

Reservkraftsaggregat 598 734

Övriga inventarier inkl. datorer 845 648

Pågående investering 261 1 867

Bokfört värde 45 625 41 266

Not 6     Kortfristiga fordringar (tkr) 2014-12-31 2013-12-31

Kundfordringar 5 433 4 259

Interimsfordringar 2 531 2 733

Moms 956 472

Fordringar hos leverantörer (afa/Fora, KPA) 1 944 1 957

Övrigt 9 12

Summa 10 873 9 433
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Not 9     Eget kapital (tkr) 2014-12-31 2013-12-31

Ingående eget kapital 11 163 12 460

varav Resultatutjämningsreserv 640 0

varav Balansfond 09 * 5 490 5 490

Årets resultat 1 746 -1 297

Omföres till resultatutjämningsreserv från eget kapital 0 -640

Resultatutjämningsreserv, avsätts för åren 2010-2012 0 640

Summa 12 909 11 163

* 2009 sattes medel av till Balansfond 09 i samband med en återföring av tidigare avsatta pensionsmedel och löneskatt. Återföringen uppstod 
efter att beräknad pensionsålder höjdes från 59 år till 60 år i pensionsskuldsberäkningen, eftersom verklig pensionsålder stigit till över 60 år. 
Syftet med balansfonden är att kunna reglera eventuella framtida negativa resultat orsakade av oförutsedda pensionskostnader.

Not 10     Avsättningar (tkr) 2014-12-31 2013-12-31

Pensionsavsättningar 56 374 54 341

  varav Förmånbestämd ålderspension (FÅP) 8 165 7 417

  varav Särskild avtalspension räddningstjänst (SAP-R) 48 184 46 897

  varav PA-KL pensioner 24 27

Löneskatt på pensionsavsättningar 13 676 13 183

Summa 70 050 67 524

Not 11     Långfristiga skulder (tkr) 2014-12-31 2013-12-31

Lindesberg, avser överförda fordon 1 894 2 668

Nora, avser överförda fordon 36 242

Summa 1 930 2 910

Not 8     Kassa och bank (tkr) 2014-12-31 2013-12-31

Nordea 15 483 5 345

Nordea deposit (löpande bet.) 0 7 000

Nordea depå 9 8

Summa 15 492 12 353

Not 7     Kortfristiga placeringar (tkr) 2014-12-31 2013-12-31

Nordea Likviditetsinvest, kort räntefond (pension) 3 615 29 726

Nordea fastränteplacering (likviditet) 0 3 000

Nordea Institutionella, kort räntefond (pension) 5 124 5 001

Lannebo Corporate Bond (pension) 12 052 0

Strukturinvest, AIO Eu småbolag (pension) 3 099 3 099

AIO VAL Carnegie Corporate Bond (pension) 6 054 0

AIO Storbritannien Penser (pension) 3 027 0

Lannebo Corporate Bond (likviditet) 5 017 0
AIO Europa vs USA, Strukturinvest (pension) 3 009 0

Värdereglering kortfristiga placeringar, portfölj -208 0

Summa 40 789 40 826
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Not 13     Justering för rörelsekapitalets förändring (tkr) 2014-12-31 2013-12-31

Förändring avsatta pensioner 2 033 8 538

Löneskatt pensionsavsättningar 493 2 072

Resultat vid försäljning materiella och finansiella anläggningstillgångar -310 -685

Övrigt 39 0

Summa 2 255 9 925

Not 12     Kortfristiga skulder (tkr)   2014-12-31 2013-12-31

Kortfristig del av långfristiga skulder 981 1 022

Kotfristig skuld till medlemskommuner 1 150 0

Leverantörsskulder 9 599 4 773

Personalens källskatt 1 988 1 917

Övriga kortfristiga skulder 0 11

Upplupen löneskuld inkl. arbetsgivaravgift 2 985 2 910

Semesterlöne- och kompskuld inkl. arbetsgivaravgift 5 374 5 481

Löneskatteskuld 178 54

Upplupen arbetsgivaravgift, december 1 962 1 884

Avgiftsbestämd ålderspension 3 565 3 438

Övriga interimskulder 108 791

Summa 27 890 22 281

Not 14     Årets resultat (tkr) - analys 2014 2013 Förändr. (tkr) Kommentar

Verksamhetens intäkter 15 969 16 218 -249

  - varav obefogade automatiska larm 3 609 3 716 -107 Något lägre nivå 2014.

  - varav avtal 6 551 6 167 384 Tillkommit avtal 2014.

  - varav ersättning Västmanlandsbranden 1 969 0 1 969
Räddningstjänst och utredning Väst-
manlandsbranden. 

  - varav återbetalning sjukförsäkringspremier 0 1 932 -1 932 AFA/Fora 2007 och 2008.

Verksamhetens kostnader -149 927 -146 883 -3 044

  - varav personalkostnader exkl pensionskostnader -102 765 -99 323 -3 442 Ökad kostnad för skogsbränder.

  - varav pensionskostnad -5 978 -8 653 -2 675 Sänkt RIPS-ränta 2013. 

  - varav lokalhyra och fastighetskostnader -20 927 -21 105 178

Avskrivningar -5 787 -5 201 -586
Investeringar 2013 och 2014  tagna i 
bruk 2014. 

Verksamhetens nettokostnader -139 745 -135 866 -3 879

Medlemsbidrag 141 258 140 038 1 220
Återbetalt medlemsbidrag p.g.a. 
lägre pensionskostnad.

Finansiella intäkter 1 450 345 1 105
Omplacering pensionskapital, realise-
rade vinster.

Finansiella kostnader -495 -399 -96

Ränta på lån från Nora och Lindes-
berg resp. nedskrivning värdepapper 
(2014).

Finansiell kostnad pensionsskuld exkl. löneskatt -722 -5 415 4 693
Enligt KPAs prognos. 2013 högre kost-
nad p.g.a. sänkt diskonteringsränta.

Årets resultat 1 746 -1 297 3 043

Noter
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Fem år i sammandrag 2014 2013 2012 2011 2010

Antal invånare i förbundet 236 260 233 949 231 965 230 138 228 683

Nettokostnadernas andel av kommunbidraget (%) 99 97 98 96 98

Nettokostnad/invånare (kr) 591 581 581 562 564

Medlemsbidrag/invånare (kr) 598 599 592 585 577

Externa intäkter (tkr) 15 969 16 218 16 430 14 078 12 985

Finansnetto (tkr) 233 -5 469 -1 859 -5 169 -998

Årets resultat (tkr) 1 746 -1 297 744 7 1 960

Nettoinvesteringar (tkr) 4 397 4 279 -1 673 4 263 13 904

Tillgångar (tkr) 112 779 103 878 97 654 92 275 82 616

Långfristiga skulder och avsättningar (tkr) 71 980 70 434 60 847 55 327 49 227

Eget kapital (tkr) 12 909 11 163 12 460 11 716 11 709

Soliditet (%) 11 11 13 13 14

Likviditet (tkr) 15 492 12 353 18 599 16 926 28 784

Balanslikviditet (oms.tillg./kfr skulder) (%) 241 281 249 196 178

Långfristig låneskuld (tkr) 1 930 2 910 3 933 5 468 7 227

Avsatt till pensioner (tkr) 70 050 67 524 56 914 49 859 42 000

Antal anställda - ej semestervikarier 462 465 464 465 463

Antal insatser - totalt(st) 2 450 2 478 2 537 2 579 2 546

Nettokostnad/insats (kr) 57 039 54 829 53 090 50 184 50 669

Antal förstärkningslarm (st) 478 471 406 414 525

Andel förstärkningslarm av total (%) 20 19 16 16 21

Antal automatlarm (st) 823 842 862 915 949

Andel automatlarm av total (%) 34 34 34 35 37

Antal utförda, resp. planerade tillsyner (st) 450/440 440/550 548/400 553/550 603/600

Andel utförda tillsyner av planerade (%) 102 80 137 101 101

Fem år i sammandrag
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Kommunalförbundet Nerikes Brandkår
Revisorerna

Kommunfullmäktige i 
Örebro kommun  Kumla kommun   Laxå kommun   Lindesbergs kommun
Hallsbergs kommun  Lekebergs kommun  Askersunds kommun  Nora kommun

Revisionsberättelse för år 2014
Vi har utsetts av förbundsmedlemmarna att granska den verksamhet som bedrivits av direktionen under år 2014.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets re-
visionsreglemente. 

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan”Revisorernas redogörelse”och 
därtill fogade bilagor nr 2-5. I revisorernas redogörelse framgår revisorernas ekonomi, förvaltning och admininistration.

Vi bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt, i allt väsentligt, tillfreds-
ställande sätt.

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.

Vi bedömer att det i förbundets budget 2014 och verksamhetsplan 2015-2016 samt årsredovisning 2014 angetts verksamhetsmål 
och riktlinjer som är kopplade till begreppet ”god ekonomisk hushållning”. Man har beskrivit sju verksamhetsmål, men ett av målen 
har inte åsatts något mätetal varför det är svårt att objektivt bedöma om måluppfyllelse uppnåtts. Enligt beskrivning i årsredovis-
ningen framgår att två av dessa verksamhetsmål, kopplade till begreppet ”god ekonomisk hushållning”, inte uppfyllts. Dessa är rela-
terade till ”Operativ planering” och avser larmtider. Då detta främst är förhållanden som påverkas av SOS Alarm bör det övervägas 
om dessa mål fortsättningsvis är lämpliga för bedömning av om verksamheten bedrivits med ”god ekonomisk hushållning”. Av de 
fyra finansiella målen som kopplats till begreppet ”god ekonomisk hushållning” har tre uppfyllts medan målet om avkastning på 
finansiella placeringar inte uppfyllts. Det nuvarande finansiella läget med mycket låga räntenivåer gör det svårt att erhålla högre 
avkastning utan att samtidigt öka risken. Vi rekommenderar att alla fastställda mål ska åsättas mätetal för att en objektiv utvärdering 
ska kunna göras avseende måluppfyllelse samt att övervägande sker om målen för larmtider är relevanta i samband med Nerikes 
Brandkårs verksamhetsuppföljning. 

Vi tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning för 2013 godkänns.

Örebro 2015-03-09

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: Revisorernas redogörelse och De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (nr 2-5) 

Ove Österberg

Birgitta HultinBjörn Hagberg Anders Johansson

Lars Billström Bo BjörnJan Rohlén

Revisionsberättelse
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Kontaktuppgifter

info@nerikesbrandkar.se    I     www.nerikesbrandkar.se

Postadress Besöksadress Telefon Fax

Box 336 00 Nastagatan 10A 019-20 86 50 019-20 86 55 
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Protokollsutdrag 2015-05-04

Kommunfullmäktige KS 2015/168

_____________________________________________________________________________________

Justeringssign Utdragsbestrykande

Kommunfullmäktige 2015-05-04 § 50 Dnr KS 2015/168

Årsredovisning och revisionsberättelse 2014 - Nerikes Brandkår

Ärendebeskrivning
Nerikes Brandkår har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 2014. 
Enligt bestämmelserna i kommunallagen har fullmäktige i respektive medlemskommun 
att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Nerikes brandkårs årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2014.

Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag
Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Nerikes brandkårs årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2014.

_____
Expediering
Askersunds kommun
Hallsbergs kommun
Laxå kommun
Lekebergs kommun
Lindesbergs kommun
Nora kommun
Örebro kommun
Nerikes brandkår
Ekonomichef Johan Hultgren
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2015-05-18 1 (1)

SKL kongress

Till fullmäktige i kommuner, landsting och regioner

Information om SKL:s ordinarie kongress
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, genomför sin ordinarie kongress i 
Karlstad den 11-12 november 2015. Den 10 november arrangerar 
partigrupperna möten i Karlstad inför kongressen.

På kongressen samlas de 451 ombud som är valda av fullmäktige i kommuner, 
landsting och regioner för att representera sitt län. 

Den 17 juni kommer kommuner, landsting och regioner samt kongressens 
ombud att få ta del av ett förslag till inriktningsdokument för SKL:s 
verksamhet den kommande mandatperioden. Kommuner, landsting och 
regioner samt ordinarie ombud kan därefter lämna motioner till kongressen. 
Senast den 4 september ska motioner vara SKL tillhanda.

Ordinarie ombud kan även ställa interpellationer till SKL:s ordförande. Dessa 
ska ha inkommit till SKL senast den 20 oktober.

För mer information om kongressen: www.skl.se/kongress

Kontaktperson hos SKL: Linda Tidekrans Möller, projektledare för SKL:s 
kongress, telefon 08-452 75 83, linda.tidekransmoller@skl.se
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Protokoll 2015-05-19

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 60 - Motion öppna sammanträden (KUB 14-442)

Ärendebeskrivning 
Inkommen handling från kommunfullmäktige.

Ärendets behandling i arbetsutskottet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar att ärendet tas med som beslutsärende till kommande nämnd.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar enligt Håkan Södermans yrkande och överlämnar ärendet för beslut 
till kommande nämnd.

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden prövar öppna sammanträden från och med första 
sammanträdet hösten 2015.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag KF § 108 - Motionssvar öppna sammanträden
 Komunstyrelsens yttrande - motion om öppna nämndsammanträden
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Protokoll 2015-05-19

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 59 - Sahlefeldska skolfonden - användning av kvarvarande 
medel (KUB 15-80)

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen Dalarnas län har beslutat /(2014-06-27 Dnr 206-7329-2014) att Lekebergs 
kommun har tillstånd att förbruka tillgångarna i Sahlefeldtska skolfonden. Tillgångarna ska 
förbrukas för det ändamål de är bestämda, eller för ett ändamål som så nära som möjligt 
motsvarar detta ändamål. Med anledning av förändrade regler för stiftelser fr o m 2016 bör 
Lekebergs kommun förbruka samtliga tillgångar under år 2015.

Förslag till beslut
Lekebergs kommun överlåter tillgångarna i Sahlefeldtska skolfonden till föreningen 
Kräcklingebygdens Vänner. Medlen ska huvudsakligen användas för barn- och 
ungdomsverksamhet inom olika områden som i möjligaste mån anknyter till andemeningen i 
fondens ursprungliga ändamål.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Lekebergs kommun överlåter tillgångarna i Sahlefeldtska skolfonden till föreningen 
Kräcklingebygdens Vänner. Medlen ska huvudsakligen användas för barn- och 
ungdomsverksamhet inom olika områden som i möjligaste mån anknyter till andemeningen i 
fondens ursprungliga ändamål.

Beslut
Lekebergs kommun överlåter tillgångarna i Sahlefeldtska skolfonden till föreningen 
Kräcklingebygdens Vänner. Medlen ska huvudsakligen användas för barn- och 
ungdomsverksamhet inom olika områden som i möjligaste mån anknyter till andemeningen i 
fondens ursprungliga ändamål.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Ekonomi
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Protokoll 2015-05-19

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förslag till användning av kvarvarande medel ur Sahlefeldtska skolfonden
 Protokollsutdrag KUB au - §92 Sahlefeldtska skolfonden - användning av kvarvarande medel
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Tjänsteskrivelse 2015-05-13 1 (2)

Dnr: KUB 15-80

Tjänsteskrivelse – Förslag till användning av 
kvarvarande medel ur Sahlefeldtska skolfonden

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen Dalarnas län har beslutat /(2014-06-27 Dnr 206-7329-2014) att 
Lekebergs kommun har tillstånd att förbruka tillgångarna i Sahlefeldtska 
skolfonden. Tillgångarna ska förbrukas för det ändamål de är bestämda, eller 
för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta ändamål. Med 
anledning av förändrade regler för stiftelser fr o m 2016 bör Lekebergs 
kommun förbruka samtliga tillgångar under år 2015.

Bakgrund
Sahlefeldtska skolfonden är över 20 år gammal (ursprung från 1800-talets 
början) och har till ändamål att den årliga avkastningen ska användas för 
sådant undervisningsändamål som inte åligger kommunen att tillgodose med 
utdebiterade medel, företrädesvis till:

a) stipendier för fortsatt utbildning efter genomgången obligatorisk skola åt 
barn från området för förutvarande Kräcklinge kommun

b) premier åt barn vid skola inom nyss nämnda område

c) bidrag till studieresor för barn från samma område

d) för något annat sådana barn avseende skoländamål exempelvis för 
skolbiblioteks räkning.

Stiftelsen har inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste 5 åren. 
Dessutom har värdet av tillgångarna de tre senaste räkenskapsåren 
understigit ett gränsbelopp motsvarande tio gånger det då gällande 
prisbasbeloppet. 

Det förvaltade kapitalet uppgick 31/12 2013 till 119.327 kr och stiftelsens 
avkastning uppgick samma år till 297 kr. Stiftelsen saknar skulder.

Av tillgängliga handlingar framgår att stiftelsens avkastning inte är tillräcklig 
för att främja ovan nämnda ändamål. Då även övriga kriterier enligt 6 kap. 5§ 
stiftelselagen anses uppfyllda medges tillstånd att förbruka stiftelsens 
tillgångar vartill de är bestämda, eller för ett ändamål som så nära som möjligt 
kan bedömas motsvara ändamålet.
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Tjänsteskrivelse 2015-05-13 2 (2)

Dnr: KUB 15-80

Analys
Skolfondens ursprungliga ändamål har stark geografisk koppling till Kräcklinge 
och målgruppen barn och ungdomar. Användande i enlighet med tidigare 
olika ändamål är närmast omöjligt att tillämpa idag. Ett tänkbart alternativ är 
att medlen överlåts till aktör med god förankring i och stor betydelse för 
kräcklingebygden och som dessutom har har en välorganiserade verksamhet 
med aktiviteter för målgruppen barn och ungdomar i trakten.

Den relativt nybildade föreningen Kräcklingebygdens vänner uppfyller ovan 
nämnda funktion och har redan och gott samarbete i olika former med 
Lekebergs kommun. Föreningen driver sedan förra året f d församlingsgården 
vid Kräcklinge kyrka som lokalt kulturcentrum med årligt program och 
aktiviteter för alla målgrupper, varav barn och ungdomar utgör en betydande 
del. Föreningen tar dessutom ett stort egenansvar för skötsel, drift och 
fastighetsförvaltning av lokaler och intilliggande miljö. Verksamheten är av 
stor betydelse för ortens utveckling, attraktionskraft, samt ökad inflyttning av 
bl a barnfamiljer. Ett grund-kapital för nödvändiga investeringar i lokalen, 
teknisk/pedagogisk utrustning och produktion av olika program mm skulle ge 
föreningen trygghet och större möjligheter att utöka utbudet för den aktuella 
målgruppen.  

Förslag till beslut
Lekebergs kommun överlåter tillgångarna i Sahlefeldtska skolfonden till 
föreningen Kräcklingebygdens Vänner. Medlen ska huvudsakligen användas 
för barn- och ungdomsverksamhet inom olika områden som i möjligaste mån 
anknyter till andemeningen i fondens ursprungliga ändamål.

LEKEBERGS KOMMUN

Lars Skoghäll

Kultur- och fritidschef
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