
Protokoll 2015-06-15

Kommunfullmäktige

Tid
Starttid  18:30  Sluttid:20:00
Plats
Linden  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Wendla Thorstensson (C)
Peter Sahlqvist (C)
Astrid Söderquist (C)
Conny Boman (C)
Annica Zetterholm (C)
Liselotte Laurén (C)
Håkan Söderman (M), §§21-22, §§24-31
John Hägglöf (M)
Linnéa Hägglöf (M)
Jonas Hellberg (M)
Jonas Hansen (KD)
Pia-Lotta Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Andersson (S)
Lennart M Pettersson (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Michael Larsson (S)
Mikael Bergdahl (S)
Gunilla Pihlblad (S)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
Stefan Johansson (SD)
Fredrik Steckl (SD)
Ulla Kristina Fintling (C) ersätter Charlotta Englund (C)
Rasmus Larsson (C) ersätter Kent Runesson (C)
Christina Haraldsson-Pålsson (M), §23 ersätter Håkan 
Söderman (M)
Sören Fagerstedt (KD) ersätter Ulrika Ingvarsson (KD)
Elin Nilsson (FP) ersätter Eva Blomqvist (FP)
Kenneth Hagström (S) ersätter Ewonne Granberg (S)
Yvonne Hagström (S) ersätter Minette Svensson (S)
Olle Leijonborg (FL) ersätter Kerstin Leijonborg (FL)
Maria Larsson (FL) ersätter Johnolov Ohlsson (FL)
Britt Åhsling (M), ordförande
Amanda Höjer (C), vice ordförande
Jette Bergström (S), 2:e vice ordförande

Gun-Britt Grimsell (C)
Eva Bonnevier (C)
Lena Fagerstedt (KD)
Anne-Charlotte Kämpe-Larsson (FP)
Mait Edlund (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Per-Åke Fransson (V)
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Protokoll 2015-06-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Övriga
Peter Warman , Ekonomichef, §26

Ordförande
Britt Åhsling

Justerare
Conny Boman
Michael Larsson

Nämndsekreterare
Gustav Olofsson
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Protokoll 2015-06-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2015-06-15

Datum för anslags uppsättande 2015-06-23 Datum för anslags nedtagande 2015-07-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2015-06-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§21 Val av justerare

§22 Förändring av Bestämmelser om arvoden och ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda.

§23 Beslut om förfrågningsunderlag för boende för ensamkommande flyktingbarn
§24 Reglemente för Krisledningsnämnden
§25 Finanspolicy för Lekebergs kommun
§26 Prognos 1 2015 för Lekebergs kommun
§27 Årsredovisning Nerikes Brandkår
§28 Anmälan av nytt medborgarförslag om Street skate park
§29 Anmälan av nytt medborgarförslag om ny lokal för kommunarkivet
§30 Motion - Marknadsplats för lokala småföretagare och entreprenörer
§31 Informationsärende - Besvarat medborgarförslag angående ordet brukare
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Protokoll 2015-06-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 21 - Val av justerare

Ärendebeskrivning
Justering av protokoll sker kl 10.00 måndagen den 22 juni i sammanträdesrummet Multen i 
kommunhuset i Fjugesta.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer Conny Boman (C) och Ewonne Granberg (S) till justerare med 
Annica Zetterholm (C) och Michael Larsson (S) som ersättare.

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Conny Boman (C) och Michael Larsson (S) till justerare med 
Annica Zetterholm (C) och Anette Andersson (S) som ersättare.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2015-06-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 22 - Förändring av Bestämmelser om arvoden och ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda. (KS 14-218)

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen tog beslut på sammanträdet 2015-06-02 om att föreslå 
kommunfullmäktige att göra en förändring i Bestämmelser om arvoden och ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda.

Kommunstyrelsen vill att en mening i bestämmelserna under punkt 2:18 stryks, det gäller 
meningen ”ersättning för förlorad arbetsförtjänst utöver 40 % beslutas av nämnd/styrelse, 
om speciella skäl föreligger”.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige stryker under punkt 2:18 bort meningen ”ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst utöver 40 % beslutas av nämnd/styrelse, om speciella skäl föreligger” ur 
Bestämmelser om arvoden och ekonomisk ersättning till förtroendevalda

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden

John Hägglöf (M) yrkar att under punkt 1.1 ändras till; Sammanträdesarvode utgår till 
förtroendevalda. (...) förtroendevalda med 40 % eller mer får inte sammanträdesarvode

Lennart M Pettersson (S), Kjell Edlund (S) yrkar bifall till både kommunstyrelsens förslag med 
John Hägglöfs (M) tilläggsyrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige

1. stryker under punkt 2:18 bort meningen ”ersättning för förlorad arbetsförtjänst utöver 40 
% beslutas av nämnd/styrelse, om speciella skäl föreligger” ur Bestämmelser om arvoden 
och ekonomisk ersättning till förtroendevalda

2.  ändrar under punkt 1.1 till; Sammanträdesarvode utgår till förtroendevalda. (...) 
förtroendevalda med 40 % eller mer inte får sammanträdesarvode

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2015-06-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Ewa Lindberg, kommundirektör

Gustav Olofsson, administrativ chef

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förändring av Bestämmelser om arvoden och ekonomisk ersättning till 

förtroendevalda
 Bestämmelser om arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Lekebergs 

kommun
 §103 Yrkande om förlorad arbetsinkomst då särskilda skäl föreligger
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Protokoll 2015-06-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 23 - Beslut om förfrågningsunderlag för boende för 
ensamkommande flyktingbarn (KS 15-385)

Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet så har Kultur- och bildningsnämnden ansvar för 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.

Arbetutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Jäv

Håkan Söderman (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet

Kjell Edlund(S) och Anette Andersson(S) deltar inte i beslutet

Kommunstyrelsens behandling

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.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

8



Protokoll 2015-06-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Jäv

Håkan Söderman (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet

Reservationer

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.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden

Anette Andersson (S), Margerta Carlsson (V, Lennart M Pettersson (S), Olle Lejonborg 
(FL) yrkar återremiss med motiveringen att det saknas kunskap och ordentligt utredning om 
konsekvenserna av att bedriva HVB hem i kommunal regi jämfört med privat regi.

Fredrik Steckl (SD) yrkar bifall till återremiss med tillägget att utredningen saknar svar på 
frågor kring säkerhet.

Annica Zetterholm (C), Wendla Thorstensson (C), Elin Nilsson (FP), Jonas Hellberg 
(M) och John Hägglöf (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer beslut idag mot återremiss och finner efter votering med 18 för beslut 
idag och 16 emot att återremiss vinner enligt reglerna för minoritetsåterremiss.

Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med motiveringen att det saknas kunskap och 
ordentligt utredning om konsekvenserna av att bedriva HVB-hem i kommunal regi jämfört 
med privat regi.

Paragrafen är justerad

   
Jäv

Håkan Söderman (M) anmäler jäv.
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Protokoll 2015-06-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Kultur- och bildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om förfrågningsunderlag för boende för ensamkommande 

flyktingbarn
 Förfrågningsunderlag boende för ensamkommande flyktingbarn  Lekeberg kommun
 §109 Beslut om förfrågningsunderlag för boende för ensamkommande flyktingbarn
 §75 Beslut om förfrågningsunderlag för boende för ensamkommande flyktingbarn
 §56 Förfrågningsmaterial boende för ensamkommande flyktingbarn Lekebergs kommun
 Verksamhetsplan för Lekebergs kommuns mottagande av ensamkommande barn och unga
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunfullmäktige 2015-06-15

Voteringslista: §23
Ärende: Beslut om förfrågningsunderlag för boende för ensamkommande flyktingbarn,  KS 15-385

Voteringslist(or)
Votering

Ledamot Ja Nej Avstår
Wendla Thorstensson(C), ledamot X
Peter Sahlqvist(C), ledamot X
Astrid Söderquist(C), ledamot X
Conny Boman(C), ledamot X
Annica Zetterholm(C), ledamot X
Liselotte Laurén(C), ledamot X
John Hägglöf(M), ledamot X
Linnéa Hägglöf(M), ledamot X
Jonas Hellberg(M), ledamot X
Jonas Hansen(KD), ledamot X
Pia-Lotta Frohman(MP), ledamot X
Kjell Edlund(S), ledamot X
Anette Andersson(S), ledamot X
Lennart M Pettersson(S), ledamot X
Lars-Gunnar Forsberg(S), ledamot X
Michael Larsson(S), ledamot X
Mikael Bergdahl(S), ledamot X
Gunilla Pihlblad(S), ledamot X
Margareta Carlsson(V), ledamot X
Gerry Milton(SD), ledamot X
Stefan Johansson(SD), ledamot X
Fredrik Steckl(SD), ledamot X
Ulla Kristina Fintling(C), ersättare X
Rasmus Larsson(C), ersättare X
Christina Haraldsson-Pålsson(M), ersättare X
Sören Fagerstedt(KD), ersättare X
Elin Nilsson(FP), ersättare X
Kenneth Hagström(S), ersättare X
Yvonne Hagström(S), ersättare X
Olle Leijonborg(FL), ersättare X
Maria Larsson(FL), ersättare X
Britt Åhsling(M), ordförande X
Amanda Höjer(C), vice ordförande X
Jette Bergström(S), 2:e vice ordförande X
Resultat 18 16 0

111



Protokoll 2015-06-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 24 - 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

Kommunstyrelsen förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunfullmäktige antar reglemente för Krisledningsnämnden

Paragrafen är justerad

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Ewa Lindberg, Kommundirektör

Gustav Olofsson, administrativ chef

Jessica Kärrlander, Säkerhetskordinator

Beslutsunderlag
 §53 Reglemente för Krisledningsnämnden
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Protokoll 2015-06-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Protokoll 2015-06-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 25 - 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

Kommunstyrelsen förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

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

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Ewa Lindberg, kommundirektör

Peter Warman, ekonomichef

Beslutsunderlag
 §76 Finanspolicy för Lekebergs kommun
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Protokoll 2015-06-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Protokoll 2015-06-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 26 - 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 budgetunderskott på 3 571 000 kr. Av dem är det 
framförallt vård- och omsorgsnämnden samt kultur- och bildningsnämnden som 
prognostiserar budgetöverskridande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner prognosrapport 1 2015 för Lekebergs kommun

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner prognosrapport 1 2015 för Lekebergs kommun

Paragrafen är justerad

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Ewa Lindberg, kommundirektör

Peter Warman, ekonomichef
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Protokoll 2015-06-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 §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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Protokoll 2015-06-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 27 - 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

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Nerikes brandkårs årsredovisning och revisionsberättelse för 
år 2014.

Paragrafen är justerad

Expedieras till 
Nerikes Brandkår

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Nerikes Brandkår
 Nerikes Brandkår - årsredovisning 2014
 §78 Årsredovisning Nerikes Brandkår
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Protokoll 2015-06-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 28 - Anmälan av nytt medborgarförslag om Street skate park (KS 
15-364)

Ärendebeskrivning 
Lekebergs kommun har fått in ett medborgarförslag från Jonathan Helge, Oliver Tärnqvist, 
Zackarias Nielsen och Elias Lenartsson om att kommunen borde bygga ett område med en 
Street Skatepark, en allmän graffitivägg samt möjlighet att köra radiostyrda bilar och 
flygplan.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Paragrafen är justerad

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Street skate park
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Protokoll 2015-06-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 29 - Anmälan av nytt medborgarförslag om ny lokal för 
kommunarkivet (KS 15-400)

Ärendebeskrivning 
Lekebergs kommun har fått in ett medborgarförslag från Rasmus Axelsson där han förslår att 
kommunen utreder möjligheten att flytta kommunarkivet till en ny lokal som han uppger 
skulle vara mer lämplig än den nuvarande.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Paragrafen är justerad

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Ny lokal för kommunarkivet
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Protokoll 2015-06-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 30 - Motion - Marknadsplats för lokala småföretagare och 
entreprenörer (KS 15-440)

Ärendebeskrivning 
Den socialdemoktratiska gruppen har inkommit med en motion där man förslår att 
kommunen utreder möjligheten till att vid vissa tillfällen erbjuda lokala entrepenörer en 
plats på torget för torghandel utan att erlägga någon avgift och möjligheten till torghandel 
marknadsförs bättre på kommunens hemsida.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Fwd: Marknadsplats för lokala småföretagare och entreprenörer (1/2)
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Protokoll 2015-06-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 31 - Informationsärende - Besvarat medborgarförslag angående 
ordet brukare (KS 14-286)

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige uppdrog på sammanträdet 2014-09-18 till Vård- och omsorgsnämnden 
att besvara ett medborgarförslag ställt av Kerstin Pettersson om att ersätta ordet brukare.

Vård- och omsorgsnämnden antog svar på medborgarförslaget på sitt sammanträde 2014-
12-08 och kommunfullmäktige får nu svaret för kännedom.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag angående ordet "brukare"
 Svar på medborgarförslag gällande ordet "brukare" för våra sjuka och dementa
 Protokollsutdrag VON §103 2014-12-08
 Protokollsutdrag 2014-09-18 §87
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Val av justerare

§21
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Förändring av Bestämmelser 
om arvoden och ekonomisk 

ersättning till förtroendevalda.

§22

KS 14-218
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Tjänsteskrivelse 2015-06-05 1 (1)

Dnr: KS 14-218

Tjänsteskrivelse - Förändring av Bestämmelser om 
arvoden och ekonomisk ersättning till förtrendevalda.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tog beslut på sammanträdet 2015-06-02 om att föreslå 
kommunfullmäktige att göra en förändring i Bestämmelser om arvoden och 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda. 
Kommunstyrelsen vill att en mening i bestämmelserna under punkt 2:18 stryks, det 
gäller meningen ”ersättning för förlorad arbetsförtjänst utöver 40 % beslutas av 
nämnd/styrelse, om speciella skäl föreligger”. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige stryker under punkt 2:18 bort meningen ”ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst utöver 40 % beslutas av nämnd/styrelse, om speciella skäl föreligger” 
ur Bestämmelser om arvoden och ekonomisk ersättning till förtroendevalda 

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef
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Policy
Program

Plan
Riktlinje

Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 2014-06-11
Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Administrativ chef
Diarienummer: KS 14-218 >Regler

Bestämmelser om arvoden och 
ekonomiska ersättningar till för-

troendevalda i Lekebergs 
kommun
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Regler 2 (18)

Lekebergs styrdokument
Policy – Normerande dokument som klargör Lekebergs kommuns hållning
Program – Dokument som klargör inriktning och metoder för att nå Lekebergs kommuns mål
Plan – Innehåller en tydlig beskrivning vad som ska göras och när det ska göras
Riktlinje – Rekommenderat sätt att agera 
Regler – Absolut gräns och ska-krav  

Innehållsförteckning

1.1 Sammanträdesarvoden 4

1.2 Förlorad arbetsförtjänst 4

1.3 Gruppmöten 4

1.4 Utbildningsdagar 4

1.5 FASTA ÅRSARVODEN 4

1.6 Kommunstyrelsen 4

1.7 Vård- och omsorgsnämnd 5

1.8 Kultur- och bildningsnämnd 5

1.9 Byggnämnd/Miljönämnd 5

1.10 Kommunfullmäktige 5

1.11 Revisorer 5

1.12 Valnämnd 5

1.13 Överförmyndaren 6

1.14 Styrelsen för LekebergsBostäder AB och Lekebergs kommunala fastighets 
AB 6

1.15 Resekostnadsersättning vid sammanträden och protokolljustering 6

2 Kommentarer till bestämmelser om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda. 7

2.1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 7

2.2 Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar 8

2.2.1 Partigruppsmöten 8

2.2.2 Utbildning, information m m 8

2.3 Förlorad arbetsinkomst 9

2.3.1 Definition av begreppet arbetsinkomst 9

2.3.2 Maximigräns för ersättning 9

2.3.3 Inkomstbortfall för egna företagare 9

2.3.4 Kombination av eget företag och anställning 10

2.3.5 Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar 10

27



Regler 3 (18)

2.3.6 Ersättningsberättigad tid 10

2.3.7 Intyg om förlorad arbetsinkomst 10

Alternativ 1 10

Alternativ 2 11

2.3.8 Anställd hos kommunen 11

2.3.9 Egna företagare 11

2.4 Förlorad pensionsförmån 12

2.5 Förlorad semesterförmån 12

2.6 Ersättning för förlorad ersättning från arbetslöshetskassa 12

2.7 Särskilda arbetsförhållanden mm 12

2.8 Årsarvode 13

2.9 Begränsat arvode 13

2.10 Arvode för sammanträde m m 13

2.11 Kommunal pension 13

2.12 Arvode för borgerlig begravnings-, vigselförrättning samt namngivning. 14

2.13 Resekostnader 14

2.14 Barntillsynskostnader 14

2.15 Övriga kostnader 14

2.16 Hur man begär ersättning 15

2.17 Preskriptionstider mm 15

2.18 Övriga bestämmelser 16

2.19 Tolkning 16

2.19.1 Försäkringar 16

3 Kommentarer om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda med hel – eller 
deltidsuppdrag (kommunalråd och partiföreträdare). 17

3.1 Inledning 17

3.2 Omfattning och benämning 17

3.3 Arvode 17

3.4 Reseersättning 18

3.5 Försäkringar 18

3.6 Pension 18

28



Regler 4 (18)

1.1 Sammanträdesarvoden
Procent av kommunstyrelsens ordförandes månadsarvode.

Grundarvode (för första timman)      0,67 %1 (endast ett per dag)
Timarvode               0,21 %1

Förlorad arbetsförtjänst                                   Enligt vad som föreskrivs i 3 §
Timarvode för barnpassningskostnad                0,21 %1 
Arvode för kommunfullmäktige                0,45 % 1
Justering av kommunfullmäktiges protokoll                0,67 % 1

Sammanträdesarvode utgår ej till förtroendevalda med fast månadsarvode.

1 Procent av kommunstyrelsens ordförandes månadsarvode, se sid 12 2.8.

1.2 Förlorad arbetsförtjänst
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår med högst 1/165 av KS ordförandes
månadsarvode per timme eller med högst 1/165 av KS ordförandes månadsarvode
x 8 per dag. Detta ska styrkas genom intyg enligt 3 § i kommentarer till dessa 
bestämmelser.
Blankett för detta tillhandahålls av kommunen.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår ej för gruppmöten i anslutning till 
kommunfullmäktige/nämndsammanträden.

1.3 Gruppmöten
För gruppmöten före fullmäktige, nämnd eller styrelse utgår timarvode för maximalt 
3 timmar med 0,21 % av KSO/h samt reseersättning.

1.4 Utbildningsdagar
Utbildningsanslaget för partierna, fördelas på besatta mandat i kommunfullmäktige 
och respektive parti från och med 1 oktober 2014. Utbildningsanslaget är 5 500 
kronor/år/mandat.

Varje parti förfogar över sina utbildningsdagar. Utbildningsdagar får inte tas i 
anspråk, då uppdrag för nämnd fullgörs.

1.5 FASTA ÅRSARVODEN
Till de med fasta årsarvoden utbetalas ej sammanträdesarvode.

1.6 Kommunstyrelsen
Procent av Kommunstyrelsens ordförandes månadsarvode, för närvarande (2013-11-
01) = 44 850 kr.

KS ordförande*                      100 %
KS 1:e vice ordförande* 20 %
KS 2:e vice ordförande* 50 % 
Ledamot arbetsutskottet 10 %
Folkhälsoutskottet, ordförande 5 %
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* Fast arvode för kommunstyrelsens arbetsutskott (inkl uppdrag i Lekebergs 
Kommunala Holding AB) ingår. Kommunstyrelsens arbetsutskott består av 
kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande, samt 
ytterligare två ledamöter.

För kommunstyrelsens ordförande samt 2:e vice ordförande utgår inga samman-
trädesersättningar eller ersättningar för förlorad arbetsförtjänst.

1.7 Vård- och omsorgsnämnd
Ordförande* 40 % 
1:e vice ordförande  10 % 
2:e vice 15 % 
Jourarvode fördelas enligt beslut i 1 % 
nämnden. Gäller ej ordföranden.

* Jourarvode ingår.

1.8 Kultur- och bildningsnämnd
Ordförande* 40 % 
1:e vice ordförande  10 % 
2:e vice 15 % 
Jourarvode fördelas enligt beslut i 2 % 
nämnden. Gäller ej ordföranden.

* Jourarvode ingår.

1.9 Byggnämnd/Miljönämnd  
Ordförande 15 %
Presidieledamot  7 %

1.10 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges ordförande 5 %
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 2 %
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 3 %

1.11 Revisorer
Ordförande 5 %
Vice ordförande 3 %
Revisor 2 %

1.12 Valnämnd 
Ordförande 2 %
Vice ordförande  1 %
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1.13 Överförmyndaren
12,5 %

1.14 Styrelsen för LekebergsBostäder AB och Lekebergs 
kommunala fastighets AB

Gäller från och med bolagsstämman 2015 till och med bolagsstämman 2019. 
Motsvarande 50 % av KS-ordförandens heltidsarvode utgår till styrelsen Lekebergs 
Bostäder AB inklusive styrelsen för Lekebergs Kommunala fastighets AB för 
fördelning inom styrelsen.

1.15 Resekostnadsersättning vid sammanträden och 
protokolljustering

Reseersättning utgår med den skattefria statliga delen.

Ovanstående belopp för arvoden och ersättningar justeras årligen per den 1 januari 
med det procenttal som motsvarar justeringen av arvodet för uppdrag som 
kommunstyrelsens ordförande. Avrundning sker till närmast högre respektive lägre 
krontal. Se vidare Kommentarer om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 
med hel – eller deltidsuppdrag (kommunalråd och partiföreträdare).
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2 Kommentarer till bestämmelser om ekonomiska 
förmåner till förtroendevalda.

2.1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Bestämmelserna gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder, 
utskott och beredningar samt revisorer och revisorsersättare. Till uppdrag som 
omfattas av bestämmelserna räknas också uppdrag som kommunalråd och 
partiföreträdare.

Bestämmelserna ska tillämpas för de ledamöter som kommunen utser för 
styrelseuppdrag i av Lekebergs kommun helägda bolag.

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller en betydande del av heltid 
har enligt kommunallagen inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst eller 
förlorade pensions– och semesterförmåner. Förtroendevalda som fullgör uppdrag på 
heltid eller minst 40 procent av heltid omfattas därför inte av bestämmelserna om 
ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån, förlorad 
semesterförmån och förlorad ersättning från arbetslöshetskassa.
Undantag kan ske enligt vad som föreskrivs i 18 §

Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 procent av heltid har 
inte rätt till sammanträdes- eller förrättningsersättning. Detta gäller oavsett om 
sammanträdet eller förrättningen sker på dag- eller kvällstid.

Ledamöter och ersättare som företräder nyttjarna i lokala styrelser i skolan och andra 
självförvaltningsorgan har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad 
semester- och pensionsförmån samt ersättningar för kostnader enligt 
bestämmelserna. Däremot har man inte rätt till sammanträdes- och 
förrättningsarvode. Detta gäller oavsett om sammanträdet eller förrättningen sker på 
dag- eller kvällstid.
Rätten till ekonomiska förmåner upphör när förtroendeuppdraget upphör.

Syftet med ersättningsbestämmelserna är att ge de förtroendevalda ekonomisk 
ersättning i skälig omfattning för deras uppdrag.

Det är varje förtroendevalds ansvar att hålla sig informerad om dessa bestämmelser 
och att lämna de underlag och uppgifter som krävs för att bestämmelserna ska kunna 
tillämpas på ett korrekt sätt. Den förtroendevalde ska genom sin signatur eller 
namnteckning vidimera sina yrkanden och bekräfta att lämnade uppgifter är riktiga.

Förtroendevald för Lekebergs kommun har rätt till barnomsorg samt fritids enligt 
gällande regler och öppettider som finns reglerade enligt beslut i Kultur- och 
bildningsnämnd.  För deltagande i under § 2 uppräknade uppdrag. 
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I ordförandens uppdrag ingår att bestyrka att de uppgifter som lämnats i 
utbetalningsunderlag uppfyller kraven för utbetalning av ersättning enligt 
ersättningsbestämmelserna.
Ersättningsanspråk från ordföranden bestyrks på motsvarande sätt av vice 
ordförande.

2.2 Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar
Rätten till ersättning gäller tjänstgörande ledamöter samt närvarande ersättare. Rätt 
till ersättning gäller också för förtroendevald, som med stöd av 6 kap 19 § KL, kallats 
att närvara vid sammanträde för att lämna upplysningar vid

a. sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, 
kommunstyrelsen och övriga nämnder, styrelse- och nämndutskott, 
nämndberedningar liksom revisorernas sammanträden,

b. sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och 
arbetsgrupper.

c. partigruppsmöten inför i a redovisade sammanträden,
d. konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, 

studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har 
ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget,

e. förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation 
eller annan motpart till kommunen,

f. överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör,

g. sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ,
h. presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott. 

Presidiemöte som ej protokollförts ska anmälas till nästkommande 
sammanträde i respektive organ,

i. besiktning eller inspektion
j. överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
k. fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag,
l. av partierna eller partigrupperna anordnade hel- eller 

halvdagssammanträden till högst det antal som kommunfullmäktige beslutar. 
Antalet hel- eller halvdagssammanträden gäller per uppdrag.

m. Annat uppdrag som kommunalt förtroendevald efter särskilt beslut i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd. 

2.2.1 Partigruppsmöten
Här avses inte partigruppmöten i största allmänhet utan endast de förberedande 
möten som hålls inför ett kommande sammanträde i nämnd eller styrelse. Arvode 
utgår för maximalt 3 timmar samt reseersättning till de förtroendevalda som är 
ledamöter eller ersättare i den aktuella nämnden eller styrelsen.

2.2.2 Utbildning, information m m 
Deltagande i konferens, informationsmöte, studiebesök och motsvarande är en 
ersättningsberättigad förrättning om konferensen etc. har ett direkt samband med 
förtroendeuppdraget och deltagandet sker på uppdrag av eller har godkänts av 
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nämnden. Kan uppdrag eller godkännande inte ske i förväg ska deltagande 
godkännas i efterhand för att berättiga till ersättning. I sådant fall gäller också 
bestämmelserna om ersättning för uppkomna kostnader, t ex resekostnader. En 
förutsättning för att ersättningsbestämmelserna ska gälla är dock att den aktivitet 
det är fråga om inte ersätts på annat sätt, t ex genom det kommunala partistödet. 

2.3 Förlorad arbetsinkomst
Allmänt Reglerna om ersättning för förlorad arbetsinkomst ansluter till vad som 
anges i kommunallagen. Enligt denna är det obligatoriskt för kommunerna att ge 
sådan ersättning om den förtroendevalde själv begär det. Enligt lagen ska även 
förlust av semesterförmåner och pensionsförmåner ersättas. Det bör noteras att 
ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå vid sidan av de arvoden som i övrigt 
utgår för sammanträde eller förrättning enligt dessa bestämmelser. Sammanträdes– 
och förrättningsarvode utgör ersättning för det arbete som det politiska uppdraget 
medför och är inte till någon del avsett att utgöra kompensation för t ex förlorad 
arbetsinkomst. 

Det är viktigt att betona att ersättning för förlorad arbetsinkomst förutsätter att 
vederbörande verkligen fått vidkännas ett löneavdrag eller en inkomstförlust på 
grund av uppdraget.

En förtroendevald som medvetet lämnar felaktiga uppgifter gör sig skyldig till 
brottslig handling.

2.3.1 Definition av begreppet arbetsinkomst
Med arbetsinkomst avses kontant lön eller inkomst av rörelse eller 
jordbruksfastighet. En förutsättning för att ersättning ska kunna betalas är att den 
förtroendevalde kan påvisa att han verkligen har förlorat arbetsinkomst på grund av 
uppdraget.
Den som är passiv ägare till jordbruksfastighet eller till företag kan inte i något fall 
anses förlora arbetsinkomst från fastigheten eller rörelsen genom ett kommunalt 
förtroendeuppdrag.
Eventuellt utebliven inkomst av kapital eller av tillfällig förvärvsverksamhet kan inte 
heller åberopas som grund för att få ersättning. Uteblivet arvode från annat politiskt 
uppdrag ger givetvis inte heller rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

2.3.2 Maximigräns för ersättning
Ersättning för förlorad arbetsinkomst har maximerats per timme till 1/165 av 
månadsarvodet till kommunstyrelsens ordförande.
Maximibeloppen justeras för varje kalenderår utifrån arvodesnivån för kommunalråd 
per den 1 januari respektive år. 

Observera att reglerna om maximiersättning gäller också för egna företagare.

2.3.3 Inkomstbortfall för egna företagare
Vid bedömningen av inkomstbortfall för egna företagare ska den hos 
försäkringskassan registrerade inkomsten av annat förvärvsarbete vara vägledande. 
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Vid beräkning av dagbeloppet delas årsinkomsten med 260, vilket är antalet 
arbetsdagar under ett år. 
Inkomsten per timme får man genom att dividera dagbeloppet med 8.
När det gäller författare, konstnärer, frilandsjournalister m. fl är det ofta svårt att 
finna ett klart samband mellan inkomstförlusten och förtroendeuppdraget, särskilt 
om vederbörande får sina inkomster från uppdragsverksamhet och inte har F-
skattesedel. Någon inkomst av annat förvärvsarbete finns då inte registrerad hos 
försäkringskassan. Inkomsterna från uppdragen räknas nämligen som inkomst av 
anställning, trots att ett anställningsförhållande inte föreligger mellan utbetalaren 
och den som får ersättningen. Även i sådana fall finns möjlighet att få ersättning för 
förlorad arbetsinkomst.
Vägledande för bedömning av ersättningen bör i dessa fall vara den hos 
försäkringskassan registrerade inkomsten av anställning på grund av 
uppdragsverksamhet. Det bör därutöver kunna göras troligt att en inkomstförlust 
verkligen har uppstått. Deltagande i ett enstaka sammanträde kan i regel inte anses 
förorsaka ett sådant avbräck i en uppdragsverksamhet att det går att tala om en reell 
inkomstförlust. Är förtroendeuppdraget mera omfattande kan det däremot inkräkta 
på vederbörandes möjligheter att lägga ned tid på sin uppdragsverksamhet i sådan 
utsträckning att den blir lidande.

2.3.4 Kombination av eget företag och anställning
Svårigheter kan också uppstå då en förtroendevald har en kombination av inkomst av 
anställning och av egen verksamhet. Gäller det smärre bisysslor av uppdragskaraktär 
eller intäkter på grund av hobbyverksamhet kan ersättning för förlorad 
arbetsinkomst inte komma ifråga. Om en deltidsanställning kombineras med egen 
verksamhet av påtaglig betydelse för den förtroendevaldes försörjningssituation, får 
dock betraktelsesättet bli ett annat. Ersättning kan då, förutom för förlorad inkomst i 
anställningen, också utgå för förlorad inkomst i den egna verksamheten. Underlag 
och intyg ska lämnas både enligt vad som gäller för inkomst av anställning och för 
egen verksamhet.

2.3.5 Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår endast vid sammanträde eller förrättning 
som berättigar till sammanträdes-/ förrättningsarvode enligt 2 § i bestämmelserna 
om ersättning till förtroendevalda.

2.3.6 Ersättningsberättigad tid
Förutom tiden som åtgår för själva sammanträdet/förrättningen kan ersättning utgå 
för restid och praktiska förberedelser, t ex omklädnad.

2.3.7 Intyg om förlorad arbetsinkomst
Förtroendevald som är anställd hos annan än Lekebergs kommun ska genom intyg 
från arbetsgivare styrka inkomstförlusten. Två alternativa rutiner får tillämpas för att 
styrka inkomstförlust i anställning. Den förtroendevalde väljer vilken rutin han/hon 
vill tillämpa och anmäler sitt val till nämnden.

Alternativ 1
Detta alternativ består av två delar:
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a) Intyg för beräkning av ersättningsbelopp per dag eller timme
Den förtroendevalde lämnar uppgift om vilket löneavdrag som hans arbetsgivare gör 
vid frånvaro för förtroendeuppdrag. Uppgifterna intygas av den förtroendevalde och 
arbetsgivaren på särskilt fastställd blankett. Intyget inlämnas till nämndens 
sekreterare i början av varje mandatperiod och därefter så snart 
inkomstförhållandena ändras.

b) Intyg över gjorda löneavdrag
Den förtroendevalde ska, utöver ovan angivet intyg, minst en gång per halvår (senast 
under januari och augusti månad efter utbetalningen) lämna intyg från sin 
arbetsgivare som visar vilka avdrag som under aktuell period har gjorts för ledighet 
för förtroendeuppdraget. Kopia av lönespecifikation eller kontrolluppgift godtas som 
intyg om det av dessa framgår med vilket sammanlagt belopp som löneavdrag gjorts 
för ledighet för förtroendemannauppdrag.
I annat fall godtas annat av arbetsgivaren särskilt utfärdat intyg över gjorda avdrag 
för ledighet för förtroendemannauppdrag.

Om det vid avstämningsperiodens slut visar sig att den förtroendevalde erhållit 
ersättning för förlorad arbetsinkomst som överstiger gjorda avdrag ska rättelse ske 
genom att det för mycket erhållna beloppet återbetalas.

Alternativ 2
Förtroendevald som väljer detta alternativ ska fortlöpande per månad eller per 
sammanträde/förrättning genom intyg från arbetsgivare styrka för vilken tid och med 
vilket belopp som löneavdrag har gjorts. Utbetalning av ersättning för förlorad 
arbetsinkomst sker då utifrån detta underlag. Något ytterligare intyg härutöver som 
styrker förlorad arbetsinkomst behöver inte lämnas av den som väljer detta 
alternativ.

2.3.8 Anställd hos kommunen
För förtroendevalda som är anställda hos kommunen bör, i stället för förlorad arbets-
inkomst, ledighet med lön beviljas enligt 30 § AB 98. Ersättning ska även betalas för 
förlorade förmåner, OB-ersättning och dylikt. Detta innebär att vederbörande ska 
begära ledighet med lön för deltagande i sammanträde eller förrättning. Kostnaden 
för den bibehållna lönen får då via lönerapportering styras till rätt kostnadsställe, det 
vill säga till den nämnd för vilken uppdraget utförs. På sammanträdesuppgiften 
respektive förrättningsräkningen anges att den förtroendevalde är anställd i 
kommunen.

2.3.9 Egna företagare
Förtroendevald som är egen företagare ska på särskilt intyg lämna uppgifter om 
beräknad årsinkomst. De lämnade uppgifterna ska styrkas med intyg från 
försäkringskassa om registrerad inkomst av annat förvärvsarbete.

Den förtroendevalde är också skyldig att lämna de uppgifter i övrigt om sin rörelse 
och omständigheterna kring inkomstförlusten som ordföranden anser sig behöva för 
att bedöma skäligheten i yrkandet. Sådana uppgifter kan gälla aktuell inkomst av 
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näringsverksamhet, varaktigheten av verksamheten, behov att anlita ersättare, 
inskränkning i öppethållandetider, avstående av uppdrag etc.
Egna företagare, vilka driver sin verksamhet i fåmansföretag, kan vara såväl ensam 
företagare till ett aktiebolag, som dess ende anställde. Företagaren får då själv 
bestämma och intyga sitt löneavdrag i anställningen. Skulle uppgifterna i 
arbetsgivarintyget ifrågasättas, exempelvis vid en juridisk process, har vederbörande 
bevisbördan för att uppgifterna i intyget är korrekta.

Anmälan av ersättningsanspråk

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska normalt ske vid sammanträdet. 
Intyg om förlorad arbetsinkomst ska lämnas till nämndens sekreterare eller 
ordförande i början av varje mandatperiod och därefter så snart en ändring sker i 
inkomstförhållandena.
Se närmare anvisningar om blanketter mm under paragraf 16” Hur man begär 
ersättning”.

2.4 Förlorad pensionsförmån
Ersättning för förlorad arbetsersättning räknas upp med tre och en halv procent och 
betalas ut till den förtroendevalde för förlorad pensionsrätt.

2.5 Förlorad semesterförmån
Löneavdrag för tjänstledighet medför inte alltid bortfall av semesterförmåner. En 
förtroendevald som vill begära ersättning för förlorad semesterförmån måste därför 
genom ett arbetsgivarintyg kunna visa att semesterlön har förlorats och hur stor 
förlusten är. Detta sker lämpligen vid intjänandeårets slut genom att ansökan om 
ersättning och arbetsgivarintyg lämnas till nämndens sekreterare som efter 
godkännande av ordföranden vidarebefordrar ansökan till lönekontoret.

2.6 Ersättning för förlorad ersättning från arbetslöshetskassa
Förtroendevald som på grund av sina kommunala uppdrag går miste om 
arbetslöshetsersättning har rätt till ersättning för styrkta förluster. Den som förlorar 
förmåner från arbetslöshetsförsäkring ska lämna intyg från utbetalaren som visar 
vilken tid som förlusten avser och vilket belopp som har förlorats. Med ersättning 
från arbetslöshetskassa jämställs andra arbetsmarknads-

politiska stödformer som avser att ersätta arbetsinkomst, t ex utbildningsbidrag.

2.7 Särskilda arbetsförhållanden mm
Förutom tiden för själva sammanträdet eller förrättningen kan ersättning enligt 3-6 
§§ utgå för restid, omklädning mm. Hänsyn får tas till att det i vissa yrken, t ex inom 
vård och industri kan vara svårt att återgå i arbetet mitt under ett arbetspass eller att 
tjänstgöra nattpass som direkt föregår eller följer på ett heldagssammanträde eller 
förrättning. Det får i dessa fall accepteras att ersättningen för förlorad arbetsinkomst 
överstiger tiden för fullgörande av det kommunala uppdraget. 
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2.8 Årsarvode
Årsarvoden till ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och 
partiföreträdare i fullmäktige, styrelser och nämnder fastställs av 
kommunfullmäktige. Arvodena utgår i procent av arvodet till kommunstyrelsens 
ordförande.
Även uppdrag som kommunalråd och partiföreträdare omfattas i tillämpliga delar av 
bestämmelserna om årsarvoden. Kommunalråd och partiföreträdare har dock mer 
anställningslika förhållanden än övriga förtroendevalda med årsarvode, varför de 
villkor som ska tillämpas i deras fall kommenteras i särskild bilaga.

2.9 Begränsat arvode
Med begränsat arvode avses de årsarvoden som kommunfullmäktige fastställt för 
ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och partiföreträdare. Dessa 
årsarvoden utgör kompensation för de allmänna uppgifter som ingår i uppdraget. 
Härutöver har förtroendevald med begränsat årsarvode rätt till ersättning för 
sammanträden och förrättningar enligt samma förutsättningar som gäller för 
förtroendevalda utan årsarvode, med hänsyn tagen till eventuell begränsning enligt 
18 §.  De sammanträden och förrättningar som anges under § 2 i 
ersättningsbestämmelserna utgör en uttömmande uppräkning av vilka 
sammanträden och förrättningar som grundar rätt till ersättning. Några andra 
sammanträden eller förrättningar kan inte åberopas för ersättning i form av arvode 
eller förlorad arbetsinkomst.

2.10  Arvode för sammanträde m m 
Paragrafen reglerar under vilka förutsättningar och i vilken omfattning arvode utgår 
för sammanträde respektive förrättning.

Till dagtidssammanträden räknas sammanträden/förrättningar som påbörjats före 
klockan 17.00.

Till kvällssammanträden räknas sammanträden/förrättningar som påbörjats klockan 
17.00 eller senare.

Sammanträden/förrättningar ersätts för den första timman med ett grundarvode. 
För varje därpå följande timme av vilken utnyttjats minst 30 minuter utgår ett 
timarvode.

Maximalt kan för heldagssammanträde utgå ett grundarvode för den första timman 
och fem timarvoden. Om den förtroendevalde förutom dagsammanträdet dessutom 
deltar i ett därpå följande kvällssammanträde höjs arvodestaket med tre timarvoden 
för kvällssammanträde.

2.11 Kommunal pension   
Heltids- och deltidsengagerade förtroendevalda med uppdrag som omfattar minst 40 
procent av heltid omfattas av det kommunala pensionsreglementet för 
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förtroendevalda (POF/OBF). De uppdrag det här är fråga om är förtroendevalda med 
uppdrag som kommunalråd.

2.12  Arvode för borgerlig begravnings-, vigselförrättning samt 
namngivning.

Borgerlig begravnings- vigselförrättning samt namngivning ger inte rätt till ersättning 
för förlorad arbetsinkomst. 
Arvode utgår med 2x grundarvodet för sammanträdesarvoden per förrättning 
inklusive ev. förberedelsetid och restid. Arvoden för borgerlig vigsel eller 
partnerskapsförrättning fastställs och utbetalas av Länsstyrelsen. 
Ersättning för resekostnader vid i denna paragraf uppräknade förrättningar utgår 
endast för resor inom Lekebergs Kommuns gränser, belopp enligt vad som framgår 
enligt 13 §.

2.13 Resekostnader
Ersättning för resekostnader ersätts med den skattefria delen enligt samma grunder 
som gäller för kommunanställda. Resekostnadsersättning utgår endast om 
reseavståndet är minst sex kilometer enkel väg och för maximalt 50 kilometer enkel 
väg.

Hållpunkter för beräkning av ersättning är den förtroendevaldes permanenta bostad 
respektive arbetsplats.

Vid vistelse i tillfällig bostad eller arbetsplats maximeras ersättningen till vad som 
skulle ha utgått vid permanenta förhållanden. Ersättning utgår enbart för resor som 
orsakats av sammanträdet eller förrättningen. Arbetsresor som oavsett 
sammanträdet eller förrättningen ändå skulle ha företagits ersätts inte. Det bör i 
möjligaste mån undvikas att kommunen får högre kostnader än nödvändigt. I sådana 
fall kan den förtroendevalde välja att kalla in ersättare.

2.14 Barntillsynskostnader
Förtroendevald som på grund av sammanträde eller förrättning enligt 2 § har haft 
extra kostnader för barnpassning har rätt till ersättning med det belopp per timme 
som kommunfullmäktige fastställer, för det antal timmar som barnpassning krävts. 
Ersättning utgår inte om tillsynen har utförts av person som tillhör den 
förtroendevaldes hushåll.

Ersättning för barnpassning kan inte utgå för samma tid som den förtroendevalde 
uppbär ersättning för förlorad arbetsinkomst. Eller under den tid då den 
förtroendevalde nyttjat kommunal barnomsorg (vårdnadsbidrag, förskola, fritids eller 
annan form av pedagogisk omsorg).

2.15 Övriga kostnader
Förtroendevald som har haft andra kostnader för fullgörande av uppdraget kan ha 
rätt till ersättning om han kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.
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Exempel på ersättningsberättigade kostnader kan vara de särskilda kostnader som en 
handikappad förtroendevald har p g a uppdraget. Det kan t ex gälla kostnader för 
resor, ledsagare, tolk och hjälp med inläsning av handlingar.

Ett annat exempel på kostnader som kan vara ersättningsgrundande är de kostnader 
som en lantbrukare kan åsamkas ge att han nödgas anlita avbytare eller annan extra 
mjölkningspersonal.

Skulle mycket stora kostnader befaras uppstå ska vederbörande förtroendeman i 
förhand fråga ordförande.

I samtliga fall gäller att ersättning inte utgår om den förtroendevalde haft rimliga 
möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra 
att kostnaderna uppkom.

2.16  Hur man begär ersättning
Den förtroendevalde ska styrka sina förluster och kostnader för att få ersättning för:
- förlorad arbetsinkomst, § 3 
- förlorad semesterförmån, § 5
- förlorad ersättning från arbetslöshetskassa, § 6
- förlorad arbetsinkomst, förmån eller ersättning p g a särskilda arbetsförhållanden, § 
7
- resekostnader, § 13
- barntillsynskostnader, § 14
- övriga kostnader, § 15

Ersättningar utbetalas efter yrkande från den förtroendevalde. Ersättningarna 
utbetalas till den förtroendevalde, inte till annan person som den förtroendevalde 
anlitat t ex för barntillsyn.
Barntillsynskostnader och övriga kostnader ska styrkas genom kopia på kvitto över 
gjorda utbetalningar eller annat utbetalningsunderlag som kan godkännas.

Utbetalning sker först när intyg enligt anvisningarna nedan och andra underlag som 
styrker kostnader har inlämnats. Intyg och övriga underlag lämnas till nämndens 
sekreterare som ser till att ordföranden får dem för bestyrkande innan utbetalning 
sker. Ordförandens uppgifter, räkningar etc. ska bestyrkas av vice ordföranden. 
Särskilda blanketter har tagits fram för rapportering av sammanträde/förrättning, 
intyg om förlorad arbetsinkomst och intyg om förlorad ersättning från 
arbetslöshetskassa.

Av kommunen anvisade blanketter ska användas.

2.17  Preskriptionstider mm
I bestämmelserna har angivits vissa preskriptionstider. Dessa tidsfrister har satts för 
att alla förtroendevalda oberoende av anställningsförhållanden, löneform, 
pensionsbestämmelser etc. ska ha möjligheter att få fram underlag för yrkanden om 
ersättning. Huvudregeln är dock att yrkande om reseersättning, förlorad 
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arbetsinkomst etc. sker direkt via blanketten för sammanträde/förrättning även om 
intyg och kvitton över kostnader inte kan lämnas förrän vid en senare tidpunkt.

2.18  Övriga bestämmelser
Kommunalråd eller förtroendevald med arvode motsvarande 40 % eller mer av 
heltid, har inte rätt till sammanträdes- och förrättningsarvode på dagtid, ersättning 
för förlorad arbetsinkomst och förlorad semesterförmån. 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utöver 40 % beslutas av respektive 
nämnd/styrelse, om speciella skäl föreligger. Se vidare vad som framgår under 
punkten fasta årsarvoden.

Förtroendevald som omfattas av det kommunala pensionsreglementet för 
förtroendevalda har heller inte rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån.

2.19  Tolkning
Kommunstyrelsen har beslutanderätten i samtliga frågor rörande tolkning och 
tillämpning av bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda.

2.19.1 Försäkringar
Förtroendevald enligt dessa bestämmelser omfattas av trygghetsförsäkring vid 
arbetsskada-TFA- KL – enligt särskilda försäkringsvillkor. Försäkringen gäller olycksfall, 
färdolycksfall eller arbetssjukdom i samband med den förtroendevaldes uppdrag i 
uppdraget för kommunen.
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3 Kommentarer om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda med hel – eller deltidsuppdrag 
(kommunalråd och partiföreträdare).

3.1 Inledning
För förtroendevalda med heltidsuppdrag eller deltidsuppdrag omfattande minst 40 
procent av heltid gäller särskilda bestämmelser som fastställts av 
kommunfullmäktige beträffande bl a arvodesbelopp och pensionsvillkor. 
Bestämmelserna om ekonomiska förmåner till förtroendevald gäller också i 
tillämpliga delar för denna grupp förtroendevalda.
I det följande kommenteras de sammantagna bestämmelser och administrativa 
rutiner som gäller för förtroendevalda med heltids- eller deltidsuppdrag omfattande 
minst 40 procent av heltid.

3.2 Omfattning och benämning
Kommunfullmäktige fastställer omfattningen av kommunalrådsresurser och 
partiföreträdareresurs som tilldelas partierna.

Om kommunalråd med deltidsuppdrag förenar detta med annat årsarvoderat 
uppdrag utökas tjänstgöringsgraden i motsvarande mån upp till högst heltid.

3.3 Arvode
Månadsarvode utgår till KS ordförande.
För kommunalråd med uppdrag mindre än heltid justeras arvodet i motsvarande 
grad.

Kommunalrådens och alla övriga fasta arvoden ska följa utvecklingen för ledamöter i 
Sveriges riksdag. Ersättning till kommunstyrelsens ordförande utgår med 75 % av 
riksdagsledamotsarvodet i Sveriges riksdag.

Kommunalråd och partiföreträdare med sysselsättningsgrad 0, 4 eller högre har rätt 
till årsarvode enligt särskilt beslut. 

Årsarvoderad förtroendevald har rätt till ledighet motsvarande vad som skulle ha 
gällt enligt kommunens semesterbestämmelser utan att arvodet reduceras. 
Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullföljas.

För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad 
att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger två månader ska arvodet minskas i 
motsvarande mån.

Avgår förtroendevald, som äger rätt att uppbära årsarvode, under tjänstgöringstiden, 
fördelas arvodet mellan den avgående och den tillträdande i förhållande till den tid 
var och en av dem innehaft uppdraget.
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3.4 Reseersättning
För förrättningar har kommunalråd och partiföreträdare rätt till resekostnader och 
traktamente enligt samma grunder som gäller för kommunanställda.

3.5 Försäkringar
För kommunalråd och partiföreträdare med tjänstgöringsgrad på heltid eller minst 40 
procent av heltid tecknas tjänstegrupplivförsäkring hos Kommunernas Försäkrings AB 
(KFA).

3.6 Pension
Kommunfullmäktige har antagit ett pensionsreglemente för förtroendevalda i 
Lekebergs kommun- PRF- KL . Pensionsreglementet är avsett att tillämpas för 
kommunalråd eller partiföreträdare med uppdrag på heltid eller minst 40 procent av 
heltid. Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra till kommunstyrelsen att 
förteckna vilka förtroendevalda som omfattas av pensionsreglementet.  Se särskilt 
beslut.
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Kommunstyrelsen

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

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Wendla Thorstensson (C), ordförande
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), ersättare
John Hägglöf (M) ersätter Håkan Söderman (M), 
vice ordförande
Mikael Bergdahl (S), ersättare

Diana Olsén (C)
Pelle Widlund (M)

Övriga
Magnus Stensson, Utredningssekreterare
Ewa Lindberg, Kommundirektör
Gustav Olofsson, Administrativ chef

Ordförande
Wendla Thorstensson

Justerare
Kjell Edlund
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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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§ 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

   
Håkan Söderman (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet samt beredningsprocessen av 
ärendet.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Yrkande om förlorad arbetsinkomst då särskilda skäl föreligger
 Yrkande om förlorad arbetsinkomst
 Bestämmelser om arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Lekebergs 

kommun
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Beslut om 
förfrågningsunderlag för 

boende för ensamkommande 
flyktingbarn

§23

KS 15-385
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Tjänsteskrivelse 2015-06-05 1 (1)

Dnr: KS 15-385

Tjänsteskrivelse - Beslut om förfrågningsunderlag för 
boende för ensamkommande flyktingbarn 

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. 

Bakgrund
Lekebergs kommun har tecknat en överenskommelse med Migrationsverket 
angående mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Lekebergs kommun 
vill skapa bra förutsättningar för barnen att integreras i samhället. En viktig 
del i det arbetet är att ge barnen ett tryggt boende och man har därför tagit 
fram ett förfrågningsmaterial gällande upphandling av boende för 
ensamkommande flyktingbarn.

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

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef
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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.

55



5

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  
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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?   

58



8

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?   
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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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Protokoll 2015-06-02

Kommunstyrelsen

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

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Wendla Thorstensson (C), ordförande
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), ersättare
John Hägglöf (M) ersätter Håkan Söderman (M), 
vice ordförande
Mikael Bergdahl (S), ersättare

Diana Olsén (C)
Pelle Widlund (M)

Övriga
Magnus Stensson, Utredningssekreterare
Ewa Lindberg, Kommundirektör
Gustav Olofsson, Administrativ chef
Tony Malmberg Larsson, Samordnare Ensamkommande barn

Ordförande
Wendla Thorstensson

Justerare
Kjell Edlund
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Protokoll 2015-06-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Nämndsekreterare
Magnus Stensson
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Protokoll 2015-06-02

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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Protokoll 2015-06-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 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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Protokoll 2015-06-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

   
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
 Tjänsteskrivelse - Beslut om förfrågningsunderlag för boende för ensamkommande 

flyktingbarn
 §56 Förfrågningsmaterial boende för ensamkommande flyktingbarn Lekebergs kommun
 Förfrågningsunderlag boende för ensamkommande flyktingbarn  Lekeberg kommun
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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
Kjell Edlund (S), vice ordförande
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 

§ 75 - 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

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

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

Kjell Edlund(S) och Anette Andersson(S) deltar inte i beslutet

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om förfrågningsunderlag för boende för ensamkommande 
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Protokoll 2015-05-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

flyktingbarn
 §56 Förfrågningsmaterial boende för ensamkommande flyktingbarn Lekebergs kommun
 Förfrågningsunderlag boende för ensamkommande flyktingbarn  Lekeberg kommun
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Protokoll 2015-05-19

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 56 - Förfrågningsmaterial boende för ensamkommande 
flyktingbarn Lekebergs kommun (KUB 15-196)

Ärendebeskrivning 
Lekebergs kommun har tecknat en överenskommelse med Migrationsverket angående 
mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Lekebergs kommun vill skapa bra 
förutsättningar för barnen att integreras i samhället. En viktig del i det arbetet är att ge 
barnen ett tryggt boende och man har därför tagit fram ett förfrågningsmaterial gällande 
upphandling av boende för ensamkommande flyktingbarn.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar förfrågningsunderlag boende för ensamkommande 
flyktingbarn Lekebergs kommun.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Jäv

Ordförande Håkan Söderman (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet. Vice ordförande Annica Zetterholm (C) träder in som ordförande.

Yrkanden

Anette Andersson (S) yrkar att en utredning gällande i vilken driftsform boendet ska drivas 
genomförs, då vi anser att ärendet är av stor principiell art så anser vi inte att frågan ska 
avgöras i nämnden utan avgöras i kommunfullmäktige.

Annica Zetterholm (C) gör ett tilläggsyrkande enligt nedan:

"Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott beslutar enligt förslag. Samt föreslår nämnden 
göra detsamma, samt att nämnden föreslår kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige 
göra detsamma.

Samt att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt Kultur- och bildningsnämnden att besluta 
anta det anbud som vinner i enlighet med fastställt förfrågningsunderlag.

Justering av tider i frågningsunderlaget görs enligt följande: 

1.2.7 anbud ska inkomma senast 2015-07-31

1.2.8 anbud ska vara bindande till 2015-11-30
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Protokoll 2015-05-19

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

1.2.9 anbudsöppning ska ske 2015-08-03"

Propositionsordning

Vice ordförande Annica Zetterholm (C) ställer Anette Anderssons (S) yrkande mot Annica 
Zetterholms (C) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Annica 
Zetterholms (C) tilläggsyrkande.

Arbetsutskottets förslag till beslut

"Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott beslutar enligt förslag. Samt föreslår nämnden 
göra detsamma, samt att nämnden föreslår kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige 
göra detsamma.

Samt att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt Kultur- och bildningsnämnden att besluta 
anta det anbud som vinner i enlighet med fastställt förfrågningsunderlag.

Justering av tider i frågningsunderlaget görs enligt följande: 

1.2.7 anbud ska inkomma senast 2015-07-31

1.2.8 anbud ska vara bindande till 2015-11-30

1.2.9 anbudsöppning ska ske 2015-08-03"

Reservationer

Anette Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Beslut
Jäv

Ordförande Håkan Söderman (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet. Vice ordförande Annica Zetterholm (C) träder in som ordförande.

Yrkanden

Anette Andersson (S) yrkar att en utredning gällande i vilken driftsform boendet ska drivas 
genomförs och att ärendet avgörs i kommunfullmäktige.

Annica Zetterholm (C) yrkar att

Kultur och bildningsnämnden
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Protokoll 2015-05-19

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

1. justerar förfrågningsunderlaget enligt följande

a. 1.2.7 anbud ska inkomma senast 2015-07-31

b. 1.2.8 anbud ska vara bindande till 2015-11-30

c. 1.2.9 anbudsöppning ska ske 2015-08-03

2. föreslår kommunfullmäktige anta förfrågningsunderlag ”boende för ensamkommande 
flyktingbarn i Lekebergs kommun” och delegerar till kultur- och bildningsnämnden att teckna 
avtal med det vinnande företaget. 

Propositionsordning

Vice ordförande Annica Zetterholm (C) ställer Anette Andersson (S) yrkande mot Annica 
Zetterholms (C) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Annica Zetterholms (C) 
yrkande.

Beslut

Kultur och bildningsnämnden

1. justerar förfrågningsunderlaget enligt följande

a. 1.2.7 anbud ska inkomma senast 2015-07-31

b. 1.2.8 anbud ska vara bindande till 2015-11-30

c. 1.2.9 anbudsöppning ska ske 2015-08-03

2. föreslår att kommunfullmäktige antar förfrågningsunderlag ”boende för ensamkommande 
flyktingbarn i Lekebergs kommun” och delegerar till kultur- och bildningsnämnden att teckna 
avtal med det vinnande företaget. 

Ärendet anses omedelbart justerat.

   
Deltar inte i beslutet

Anette Andersson (S), Ing-Britt Karlsson (S), Berth Karlsson (S) och Anna Wiktorsson (S) 
deltar inte i beslutet då det strider mot kommunallagen.
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Protokoll 2015-05-19

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - förfrågningsmaterial boende för ensamkommande flyktingbarn Lekebergs 

kommun
 Förfrågningsunderlag boende för ensamkommande flyktingbarn  Lekeberg kommun
 Protokollsutdrag - KUB au §83 Förfrågningsmaterial boende för ensamkommande 

flyktingbarn Lekebergs kommun
 Protokollsutdrag KUB au - §111 Förfrågningsmaterial boende för ensamkommande 

flyktingbarn Lekebergs kommun
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Bilaga 1

VERKSAMHETSPLAN
FÖR LEKEBERGS KOMMUNS MOTTAGANDE 

AV ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGA
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Inledning
Lekebergs kommun har tagit beslut om mottagande av ensamkommande barn och unga. 
Ansvaret för mottagandet ligger på Kultur- och bildningsnämnden som är Lekeberg kommuns 
socialnämnd när det gäller ärenden som rör barn och ungdom. Ansvaret på förvaltningsnivå 
ligger på Barn- och familjeenheten.

Antalet ensamkommande barn och unga som kommer till Sverige har ökat stadigt och för 2015 
beräknas ca 7800 barn och unga att anlända till Sverige. Lekebergs kommun har tecknat 
överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn från 
och med 2014-08-01. Ny överenskommelse med anledning av det ökande antalet 
ensamkommande barn och unga har tecknats med Migrationsverket från och med 20150201. 
Migrationsverket har också fått utökad rätt att anvisa ensamkommande barn och unga till 
kommuner utan överenskommelse sedan 2014-01-01. Mot den bakgrunden är det nödvändigt 
att det finns en verksamhetsplan avseende mottagande av ensamkommande asylsökande barn 
och unga.

Syfte
Denna verksamhetsplan utgör ett komplement till den lagstiftning och de förordningar mm som 
finns inom ämnesområdet och ska tydliggöra de ambitioner som Lekebergs kommun har i 
mottagandet av ensamkommande barn och unga. Verksamheten skall sedan utforma 
nödvändiga handlingsplaner och rutiner utifrån denna verksamhetsplan. 

Mål
Övergripande mål för Lekebergs mottagande av ensamkommande barn och unga är att 
samhällets insatser för dessa under den första tiden de vistas i Sverige ska ge dem en start som 
möjliggör för dem att de kan försörja sig och bli delaktiga i samhällslivet. Det ska ske genom 
att de har en grundläggande känsla av att livet är ordnat, förutsägbart och begripligt när de går 
in i vuxenlivet, att de har möjligheter att hantera det som händer i livet samt att de känner att 
livet är viktigt och det finns plats för dem i det.

Verksamhetens mål ska vara att ensamkommande barn och unga ska få största möjliga 
möjlighet till personlig utveckling genom att ta del av det utbud som Lekebergs kommun med 
omnejd kan tillhandahålla i form av skola, arbetsmarknad och föreningsliv. Ett tryggt boende 
med god omsorg, som kan hjälpa till att lotsa dem in i det svenska samhället, är av storbetydelse, 
liksom tillgången till internet. De ska också ges möjlighet att ha kontakt med kamrater, 
myndigheter, kulturinstitutioner och media. 

Detta ska uppnås genom att:
 Alla barn som kommer till Lekeberg ska känna sig välkomna
 Alla barn ska känna sig trygga
 Alla barn ska ges möjligheter att vidmakthålla och utveckla god hälsa
 Alla barn ska ha möjlighet till skolgång utifrån sina förutsättningar
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 Alla barn ska ges möjlighet att växa upp till självständiga individer som bidrar till 
samhällets utveckling

En mycket viktig resurs för att genomföra dessa mål är tillgång till bra boende i centralorten. 
Därför är det angeläget att lokaler för ett HVB (instituion för vård eller boende) för 
ensamkommande barn och unga tillskapas i kommunen snarast.

Verksamhetens inriktning
Migrationsverkets anvisning av ett ensamkommande asylsökande barn är att betrakta som en 
anmälan enligt 14 kap. 1 § 2 st SoL. Kommunen ansvarar för att en barnavårdsutredning görs. 

Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn regleras av ett antal olika lagar, och ett antal 
olika myndigheter och organisationer har ansvar för olika delar i mottagandet. Alla aktörer som 
kommer i kontakt med ett enskilt barn bör samverka för att ge barnet det stöd det behöver och 
har rätt till. Det är kommunens ansvar att utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och 
placering i lämpligt boende, utse god man alternativt förvaltare och se till att barnet får tillgång 
till skolundervisning. Även asylsökande barn som övergivits av sina föräldrar efter att familjen 
kommit till Sverige, är kommunens ansvar.

Socialtjänsten skall se till att barnet får det stöd det behöver. Som utredare av asylsökande 
ensamkommande barn ska man utgå från att barnet befinner sig i en krissituation och att det 
behöver emotionellt stöd från en stabil vuxen. Bland annat skall en vårdplan och en 
genomförandeplan upprättas. När det gäller vårdplan ska den även omfatta en 
introduktionsplan/etableringsplan som tar upp på vilket sätt socialtjänsten och HVB-
hemmet/familjehemmet ska underlätta barnets/ungdomens integration i det svenska samhället. 
De som ser till att planen följs är flyktingbarnet, den gode mannen/särskilt förordnade 
vårdnadshavaren, socialsekreteraren, HVB-hemmet/familjehemmet, vårdpersonal samt 
skolpersonal.

Enligt Barnkonventionen har unga ensamkommande, precis som alla andra barn, rätt att 
uttrycka sina åsikter och bli lyssnade till. En förutsättning för att barnen ska känna sig trygga 
är att de kan kommunicera och bli förstådda. Därför bör det finnas tillgång till utbildade tolkar 
när behov uppstår. 

Varje barn skall ankomsten till Lekebergs kommun få ett så kallat startpaket innehållande: 
• för årstiden nödvändiga kläder (om barnet inte har detta redan vid ankomsten)
• hygienartiklar
• skriftlig information om Sverige, kommunen och mottagandet, samt en ordlista på 
hemspråket, om sådant finns att tillgå.
Observera att som asylsökande får barnen ersättning utifrån Lagen om mottagande av 
asylsökande. Om barnet behöver kläder, glasögon etcetera så är det under denna lag man söker. 
Gode mannen söker direkt till Migrationsverket. Om socialtjänsten går in och beviljar bistånd 
under denna tid är dessa kostnader inte möjliga att återsöka.
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Enligt SFS 2005:429 Lag om god man för ensamkommande barn ska varje barn (ska) snarast 
möjligt få en god man, en person som är deras förmyndare och vårdnadshavare om det inte är 
uppenbart obehövligt. Då barnet får uppehållstillstånd avslutas godmanskapet och i stället ska 
en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Uppdraget för den gode mannen respektive den 
särskilt förordnade vårdnadshavaren upphör helt när barnet fyller 18 år. Socialtjänsten ska 
samarbeta med gode mannen och göra honom eller henne delaktig i planering och utförande.

Barnet behöver snabbt få en fullständig hälsoundersökning. Migrationsverket ska erbjuda alla 
ensamkommande en kostnadsfri hälsoundersökning. Alla asylsökande barn har rätt till hälso- 
och sjukvård inklusive barnpsykiatrisk vård och tandvård på samma villkor som övriga barn i
Sverige. Efter fyllda 18 år har den unge, om fortfarande asylsökande, enbart rätt till omedelbar 
vård och vård som inte kan anstå.

Valet av boendeform styrs alltid av det enskilda barnets behov, vilket framkommer i samband 
med socialtjänstens utredning om barnet och dess specifika behov.

På ett HVB som tar emot ensamkommande barn och unga under 18 år ska det finnas personal 
tillgänglig dygnet runt i de lokaler som verksamheten bedrivs i. Personalen ska ha sådan 
utbildning och erfarenhet som verksamheten kräver. Den personliga lämpligheten hos den som 
ska arbeta med ensamkommande barn och unga är helt avgörande. De ska också ha kunskap 
om barn med olika kulturell bakgrund och om barn som upplevt trauman. Personalen ska även 
ha god kunskap om hur man använder tolk och tolkens yrkesetik.

HVB har ansvaret för den dagliga omsorgen för barnet och ansvarar för att det sker en 
samordning kring skola, hälsovård, fritidsaktiviteter osv. Bland annat innebär det att det är HVB 
som har ansvaret för att följa med barnet till Migrationsverket och även vid en akut inläggning 
inom sjukvård, både den somatiska och psykiatriska vården. Här är det viktigt att allt sker i 
samförstånd med god man/särskilt förordnad vårdnadshavare. Det är föreståndare för HVB som 
har ansvar för att barnets behov av hälso- och sjukvård samt tandvård bevakas och att behov 
tillgodoses. Det är lämpligt att HVB i samråd med skola förvissar sig om att barnet lär sig 
simma. Fysiska krav på HVB är att det ska

 finnas ett eget rum för den enskilde (vissa vill dock dela rum).
 ha tillgång till Internet för att kunna hålla kontakt med sin familj och få information från 

hemlandet.
 erbjuda utrymmen för fritidsaktiviteter, som exempelvis TV, spel mm

Personalen ska ha kunskap om barn med olika kulturell bakgrund och om barn som upplevt 
trauman. De ska även ha god kunskap om hur man använder tolk och tolkens yrkesetik.

Att ta hand om ett ensamkommande flyktingbarn ställer andra krav på familjehemsföräldrar än 
de vanligen möter när de tar hand om placerade barn.

De så kallade privatplaceringarna likställs med andra familjehemsplaceringar. Barn som är 
privatplacerade har samma rätt till stöd som andra omhändertagna barn.
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Barnen har som alla andra barn i Sverige rätt till utbildning, oavsett om de skall stanna här eller 
återvända till hemlandet. Asylsökande barn och ungdomar har inte skolplikt, men kommunen 
har skyldighet att erbjuda lämplig plats på samma villkor som andra barn och unga i kommunen. 
Detta gäller förskola, grundskola och gymnasieskola. Kommunen ska också i görligaste mån 
erbjuda förberedelseklass (språkintroduktion), modersmålsundervisning, studiehandledning, 
extra resurser till skolan samt sommarskola.

Placeringar enligt 4 kap SoL
Att ta hand om ett ensamkommande flyktingbarn ställer andra krav på familjehemsföräldrar än 
de vanligen möter när de tar hand om placerade barn. De så kallade privatplaceringarna likställs 
med andra familjehemsplaceringar.

Vid en så kallad ebo-anvisning (ebo = eget boende) skall ett hembesök göras omgående hos 
familjen av socialjouren eller ansvarig familjehemssekreterare. En initial bedömning ska göras 
av barnets/den unges primära skyddsbehov anses vara tillgodosett. Om så inte är fallet ska en 
akut placering göras av barnet/den unge till ett tryggt boende. För att möjliggöra en utredning 
av det tilltänkta familjehemmet innan barnet/den unge placeras där, ska i största möjliga 
utsträckning en tillfällig placering göras i ett jourhem enligt 4 kap. 1 § SoL. Beslutet ska 
tidsbegränsas.

Barn/unga som har bott under en längre tid i en familj, innan vistelsen kom till kommunens 
kännedom, bör kunna få bo kvar hos familjen under det att utredningen görs av det tilltänkta 
familjehemmet, om bedömningen är att det är det bästa för barnet och att primära skyddsbehov 
är tillgodosedda. Ansvarig socialsekreterare ska i dessa fall ha en tät kontakt med familjen och 
barnet/den unge för att öka säkerheten. Beslut ska i dessa fall fattas om en tillfällig placering 
enligt 4 kap 1 § SoL. Beslutet ska tidsbegränsas till den tid som man bedömer behövs för att 
färdigställa familjehemsutredningen. 

Kommunens ansvar vid utvisningsbeslut
En avvisning av ett barn under 18 år förutsätter att det finns en betrodd mottagare i hemlandet. 
Detta kan ofta vara förknippat med stora svårigheter att hitta en sådan mottagare, vilket innebär 
att många kan tvingas leva i ovisshet i flera år. Om avvisningen inte har kunnat verkställas på 
grund av detta inom 4 år från det att beslutet vunnit laga kraft, preskriberas beslutet.

Socialtjänsten har ansvar för barnet till dess att återvändandet är verkställt och ska samarbeta 
med Migrationsverket för att underlätta processen. Detta innebär att planerad vård ska fullföljas 
fram till att avvisningen verkställs.

Kommunens ansvar efter beviljat uppehållstillstånd
Socialtjänstens direkta ansvar för den unges omvårdnad, trygghet och fostran upphör då den 
unge fyller 18 år. Den unge behöver fortsatt stöd. En planering ska göras tillsammans med den 
unge kring fortsatt boende, studier, sociala aktiviteter och eventuella behov av andra 
stödinsatser t ex vuxenstöd i form av en kontaktperson.
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Enligt föräldrabalkens bestämmelser i 7 kap.1 § har vårdnadshavare ett försörjningsansvar när 
den unge fullföljer sin skolgång upp till dess att den unge fyller 21 år. Samma bestämmelser 
ska vara utgångspunkten för ensamkommande ungdomar som beviljats uppehållstillstånd. 
Därför får socialtjänsten (i stället för föräldrarna) i dessa fall trygga dessa ungdomars 
försörjning genom att försörjningsstöd utgår under gymnasietiden. Syftet är att möjliggöra den 
unges fortsatta integrationsprocess. 

Om barnet beviljats uppehållstillstånd har socialtjänsten skyldighet att efterforska var barnets 
familjemedlemmar finns. I socialtjänstlagen stadgas att vården bör utformas så att den främjar 
barnets samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön.

När det placerade barnet fyller 18 år upphör tidigare beslut om vård i familjehem och HVB-
hem enligt SoL formellt att gälla. Den unge måste själv ansöka om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 
i form av fortsatt placering i familjehem eller på ett HVB-hem. Detta skall tydliggöras för den 
unge. 

Etableringsplan
Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197) gäller även ungdomar 
mellan 18 – 20 år som inte har föräldrar i Sverige. Detta innebär att socialtjänsten skall 
samverka med arbetsförmedlingen för att en etableringsplan kommer till stånd.

Uppföljning och utvärdering
Verksamheten ska präglas av en strävan att ständigt förbättra och förfina sitt arbete. Det ska ske 
genom kontinuerlig uppföljning av de olika insatser som genomförs. De barn och ungdomar 
som omfattas av verksamheten ska regelbundet ges möjlighet att komma till tals så att en 
systematisk utvärdering av verksamheten ur deras perspektiv kan bedrivas.

För att kunna bedöma hur barn och ungdomar i verksamheten utvecklas ska väl utprovade 
skattningsskalor användas för att det ska vara möjligt att bedöma om verksamheten bedrivs så 
att det är möjligt att nå mål för verksamheten. 

Återrapportering till nämnd
Utifrån nämndens önskemål ska den regelbundet få rapporter om verksamheten, dess 
omfattning, uppnådda resultat och en prognos om den närmaste framtiden.
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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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Finanspolicy för Lekebergs 
kommun

§25

KS 15-358
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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
Kjell Edlund (S), vice 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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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 76 - 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

1. antar Finanspolicy för Lekebergs kommun

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. antar Finanspolicy för Lekebergs kommun

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

Beslutsunderlag
 Lekebergs kommuns finanspolicy
 Tjänsteskrivelse - Finanspolicy för Lekebergs kommun
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Prognos 1 2015 för Lekebergs 
kommun

§26

KS 15-376
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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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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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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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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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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

3114



Protokoll 2015-05-18

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 Prognos 1 - 2015 Vard- och omsorgsnamnden
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Årsredovisning Nerikes 
Brandkår

§27

KS 15-354
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Tjänsteskrivelse 2015-06-05 1 (1)

Dnr: KS 15-354

Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 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.

1.1 Övergripande konsekvenser
Ärendet bedöms inte ha några effekter på för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och 
hållbarhet, mångfald och integration. 

1.2 Ekonomiska konsekvenser
Ärendet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser för Lekebergs kommun. 

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

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Gustav Olofsson
Kommundirektör Handläggare
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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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Förvaltningsberättelse

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.
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Förvaltningsberättelse

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
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Förvaltningsberättelse

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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Förvaltningsberättelse

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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Förvaltningsberättelse

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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Förvaltningsberättelse

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.
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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.
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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.
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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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Förvaltningsberättelse

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

23
140



 
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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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
Kjell Edlund (S), vice 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 

§ 78 - 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

Kommunfullmäktige godkänner Nerikes brandkårs årsredovisning och revisionsberättelse för 
år 2014.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Nerikes Brandkår
 Fwd: Nerikes Brandkår - årsredovisning 2014 (2/2)
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Anmälan av nytt 
medborgarförslag om Street 

skate park

§28

KS 15-364
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Anmälan av nytt 
medborgarförslag om ny lokal 

för kommunarkivet

§29

KS 15-400
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Motion - Marknadsplats för 
lokala småföretagare och 

entreprenörer

§30

KS 15-440
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2015-06-12

Motion

Till
     Kommunfullmäktige i Lekebergs kommun

Marknadsplats för lokala småföretagare och entreprenörer

Lekebergs kommun fyller i år 20 år och kännetecknas av att det finns en stor 
entreprenörsanda, med många små företag och enskilda personer med kreativa 
idéer.  Centralorten Fjugesta har stärkt sin roll som handelscentrum, med ett brett 
utbud av både affärer och tjänster.

Ett av de första besluten i den nya kommunen blev att tillskapa ett torg, som skulle 
bli den naturliga mötesplatsen i centrum. Tyvärr utnyttjas det inte på det sätt som 
kunde vara önskvärt. En aktiv torghandel vid vissa tillfällen skulle bidraga till att göra 
Torget mer levande. Men det verkar inte som det finns några sådana ambitioner.

Om man söker på "torghandel" på kommunens hemsida, hittar man bara information 
om att kommunen har rätt att ta ut avgift för verksamhet på offentliga platser. Det 
finns ingen marknadsföring av att det finns torgplatser, ingen prissättning eller annat 
som kan underlätta för den som vill bjuda ut sina varor på Torget.

Torget äger vi gemensamt och det kunde även bli en resurs för kommunens lokala 
entreprenörer. Några gånger i månaden kunde de få boka en torgplats utan att 
erlägga någon avgift, för att sälja och marknadsföra sina lokalproducerade varor. 
På så sätt kan kommunen uppmuntra sina lokala entreprenörer och producenter, 
samtidigt som det bidrar till ett mer levande centrum.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:

att utreda möjligheten till att vid vissa tillfällen erbjuda  lokala entreprenörer
     en plats för torghandel utan att erlägga någon avgift.

att möjligheten till torghandel marknadsförs bättre på kommunens hemsida.

För den Socialdemokratiska gruppen
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Informationsärende - Besvarat 
medborgarförslag angående 

ordet brukare

§31

KS 14-286
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2014-12-18 1 (1)

Dnr: VON 14-
142

Svar på medborgarförslag gällande begreppet brukare 
för våra sjuka och dementa.

Begreppet brukare är omdiskuterat och bör inte användas när det gäller en särskild 
grupp eller enskilda individer. 

Socialstyrelsen rekommenderar användningen av termen brukare som samlande 
begrepp för alla de som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten. 
Användningen av termen har förankrats genom en bred remiss till kommuner och 
flera brukarorganisationer. 

I samband med att Socialstyrelsen 2013 tog fram vägledningen Att ge ordet och 
lämna plats – Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och 
missbruks- och beroendevård gjordes ett terminologiarbete där det enades om 
termen brukare för detta begrepp.

Utifrån Socialstyrelsens rekommendationer anser Vård och omsorgsnämnden att 
begreppet brukare fortsätter vara samlingsnamnet på alla som får individuellt 
behovsprövade insatser från socialtjänsten, oavsett vilken typ av insatser det handlar 
om. 

Vård och omsorgsnämnden anser dock att för personer med beviljad och verkställd 
insats inom särskilt boende ska benämnas hyresgäst och att personer med beviljad 
och verkställd insats inom hemtjänsten ska benämnas hemtjänsttagare.

LEKEBERGS KOMMUN

Kent Runesson
Vård- och omsorgsnämndens ordförande
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Protokoll 2014-12-08

Vård- och omsorgsnämnden

Tid
Starttid  13:00  Sluttid:16:30
Plats
Multen  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Kent Runesson (C), ordförande
John Hägglöf (M), vice ordförande
Jette Bergström (S), 2:e vice ordförande
Kjell Bergdahl (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Christina Haraldsson-Pålsson (M)
Lennart M Pettersson (S)
Kåre Sundberg (S)
Mait Edlund (S), ersättare

Anne-Marie Nilsson (KD)
Marianne Ring (MP)

Övriga
Carina Nilsson, förvaltningschef
Linda Kirrander, nämndsekreterare
Henrik Westerling, ställföreträdande förvaltningschef

Ordförande
Kent Runesson

Justerare
Lennart M Pettersson

Nämndsekreterare
Linda Kirrander
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Protokoll 2014-12-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2014-12-08

Datum för anslags uppsättande 2014-12-16 Datum för anslags nedtagande 2015-01-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2014-12-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 103 - Svar på medborgarförslag angående begreppet "brukare" 
för våra sjuka och dementa (VON 14-142)

Ärendebeskrivning 
Medborgarförslaget angående begreppet ”brukare” för våra sjuka och dementa inkom till 
kommunen 2014-07-01. På kommunfullmäktige 2014-09-18 överlämnades 
medborgarförslaget till Vård- och omsorgsnämnden för besvarande. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår i sitt svar till kommunfullmäktige att begreppet delvis 
behålls som ett samlingsbegrepp utifrån Socialstyrelsens rekommendation men att 
begreppet nyanseras med benämningarna hyresgäst och hemtjänsttagare för specifika 
grupper.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. antar förslag till svar över medborgarförslaget angående begreppet ”brukare” för våra 
sjuka och dementa
2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat
3. överlämnar svar på medborgarförslag till kommunfullmäktige

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. antar förslag till svar över medborgarförslaget angående begreppet ”brukare” för våra 
sjuka och dementa
2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat
3. överlämnar svar på medborgarförslag till kommunfullmäktige

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. antar förslag till svar över medborgarförslaget angående begreppet ”brukare” för våra 
sjuka och dementa
2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat
3. överlämnar svar på medborgarförslag till kommunfullmäktige

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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Protokoll 2014-12-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 Svar på medborgarförslag gällande ordet "brukare" för våra sjuka och dementa
 Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag angående begreppet "brukare" för våra sjuka 

och dementa
 Medborgarförslag angående ordet "brukare"
 Protokollsutdrag KF § 87 - Anmälan om medborgarförslag gällande ordet brukare för våra 

sjuka och dementa
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