
Protokoll 2015-09-08

Kommunstyrelsen

Tid
Mötestid  13:00-16:15 
Plats
Sammanträdesrummet Multen  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande) §§116-
125, §127, §§129-136
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (FP) §§116-124, §§126-136
Pia-Lotta Frohman (MP)
Anette Andersson (S)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C) ersätter Kent Runesson (C)
Diana Olsén (C) §§125-126, §128 ersätter Elin 
Nilsson (FP)

Diana Olsén (C) §§116-124, §127, §§129-136
Mikael Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL)

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Mats Turesson (T.f teknisk chef) §123
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Britt Åhlsing (Adjungerad)
Tony Larsson-Malmberg §126

Ordförande
Wendla Thorstensson
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Justerare
Kjell Edlund

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-09-08

Datum för anslags uppsättande 2015-09-10 Datum för anslags nedtagande 2015-10-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Ärendelista
§116 Val av justerare
§117 Information från nämnder, styrelser och bolag.
§118 Prognosrapport 2 (delårsbokslut) 2015 för kommunstyrelsen
§119 Prognosrapport 2 (delårsbokslut) 2015 för Lekebergs kommun
§120 Förlängning av folkhälsoavtal
§121 Riktlinje och anvisningar för finansförvaltning (ARF)
§122 Undertecknande av handlingar (firmatecknare)
§123 Gatunamn och adresser inom Lekeberg Vreta 2:11>1 och 1:38
§124 Tilldelningsbesked för entreprenad Va-verksamhetsområdet Kvistbro
§125 Ej verkställda beslut kvartal ett - 2015
§126 Beslut om förfrågningsunderlag för boende för ensamkommande flyktingbarn

§127 Frister för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6) inom 
Nerikes Brandkår

§128 Återrapportering av uppdrag - Felaktig ersättning till kommunalråd
§129 Utökning av Taxe- och avgiftsnämnden med Vingåkers kommun
§130 Medborgarförslag kring ny arkivlokal
§131 Svar på motion kring träd på kyrkvägen

§132 Svar på motion Upprustning vid återvinningsstation och området vid nya macken i 
Mullhyttan

§133 Svar på motion om allergipolicy
§134 Svar på motion om belysningen vid elljusspåret i Mullhyttan
§135 Redovisningen av fattade delegationsbeslut
§136 Meddelanden
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§116- Val av justerare

Ärendebeskrivning
Förslag till justering är kl 16.00 onsdag den 9 september.

Beslut
Kommunstyrelsen väljer Kjell Edlund (S) som justerare och Jette Bergström (S) som ersättare.

Paragrafen är justerad
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§117- Information från nämnder, styrelser och bolag.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Paragrafen är justerad
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§118 - Prognosrapport 2 (delårsbokslut) 2015 för 
kommunstyrelsen (KS 15-498)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en delårsrapport (januari-juli) som innehåller en 
beskrivning över verksamheternas arbete, nuläge och prognos för kommunstyrelsens mål samt en 
uppföljning samt prognos för ekonomin.

Kommunstyrelsen prognosisterar att uppnå fem av målen, elva nås delvis och tre inte alls med 
nuvarande resurser. 

Kommunstyrelsen som helhet prognosisterar ett noll resultat men måltidsenheten gör ett underskott 
på 800 tkr. Förvaltningen har tagit fram förslag på att sänka ambitionsnivån kring ekologiska 
livsmedel för att sänka underskottet med konsekvensen att måluppfyllelsen minskar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. godkänner prognosrapport 2 (delårsbokslut) 2015 för kommunstyrelsen
2. slutar köpa in ekologiska livsmedel under resterande 2015, 
3. ger förvaltningen i uppdrag att arbeta för en budget i balans.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar till kommunstyrelsen för beslut 

Beslut
Kommunstyrelsen 
1. godkänner prognosrapport 2 (delårsbokslut) 2015 för kommunstyrelsen
2. slutar köpa in ekologiska livsmedel under resterande 2015, 
3. ger förvaltningen i uppdrag att arbeta för en budget i balans.

Beslutsunderlag
 Prognosrapport 2 - 2015 Kommunstyrelsen
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 2 (delårsbokslut) 2015 för kommunstyrelsen

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen
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Paragrafen är justerad
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§119 - Prognosrapport 2 (delårsbokslut) 2015 för Lekebergs 
kommun (KS 15-499)

Ärendebeskrivning
Kommunens prognosrapport 2 tillika delårsrapport innehåller en beskrivning/sammanfattning över 
utfallet för mål och ekonomi januari-juli 2014. 

En sammanfattning över dom viktigaste händelserna, uppföljning och prognos för kommunens mål 
samt nuläge och prognos för ekonomin. 

Delårsrapporten baseras på material från kommunens nämnder och bolag.

Delårsrapporten läggs ”på bordet” (i Meetings) vid kommunstyrelsens möte 8 september.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2015 för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar till kommunstyrelsen för beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2015 för Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 2 (delårsbokslut) 2015 för Lekebergs kommun
 Delårsbokslut 2015  - Lekebergs kommun
 Bilaga 1 Prognosrapport 2 - 2015 - Kommunstyrelsen
 Bilaga 2 Prognosrapport 2 - 2015 - Kultur- och bildningningsnämnden
 Bilaga 3 Prognosrapport 2 - 2015 - Vård- och omsorgnämnden
 Bilaga 4 Prognosrapport 2 - 2015 - Sydnärkes IT-nämnd

Paragrafen är justerad
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§120 - Förlängning av folkhälsoavtal (KS 15-465)

Ärendebeskrivning
Avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete mellan Askersunds kommun, Hallsbergs kommun, 
Kumla kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun och Örebro läns landsting tecknades 2012 att 
gälla t.o.m. 2015-12-31. P.g.a. bildandet av Region Örebro län och ansvarsfrågan inom regionen, 
föreslås en förlängning av gällande avtal t.o.m. 2016-12-31.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. Förlänger nuvarande folkhälsoavtal med ett år till och med år 2016,
2. samverkar i enlighet med folkhälsoavtalen i det regionala samverkansrådet samt,
3. inleder en dialog kring ett eventuellt nytt folkhälsoavtal efter år 2016

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen 
1. Förlänger nuvarande folkhälsoavtal med ett år till och med år 2016,
2. samverkar i enlighet med folkhälsoavtalen i det regionala samverkansrådet samt,
3. inleder en dialog kring ett eventuellt nytt folkhälsoavtal efter år 2016

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förlängning av folkhälsoavtal
 E-post med beslut om förlängning av folkhälsoavtal - för kännedom till 

kommunstyrelse el motsvarande
 Beslut från Region Örebro län om förlängning av folkhälsoavtal

Expedieras till 
Personalavdelningen

Region Örebro Län

Askersunds kommun

Hallsbergs kommun
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Kumla kommun

Laxå kommun

Paragrafen är justerad
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§121 - Riktlinje och anvisningar för finansförvaltning (ARF) (KS 
15-359)

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
Kommunstyrelsen antar Anvisningar och Riktlinjer för Finansförvaltning för Lekebergs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen antar Anvisningar och Riktlinjer för Finansförvaltning för Lekebergs kommun

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Riktlinje och anvisningar för finansförvaltning
 Lekebergs kommuns anvisningar och riktlinjer för finansförvaltningen (ARF)

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad

Page 12 of 423



Protokoll 2015-09-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§122 - Undertecknande av handlingar (firmatecknare) (KS 14-
630)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag gällande undertecknande av handlingar, bland 
annat firmatecknare, borgensförbindelser och årsredovisning.

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

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

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

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

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

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

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

8. undertecknande av övriga handlingar till kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson eller 
kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Söderman med kommundirektör Ewa Lindberg eller 
ställföreträdande kommundirektör Peter Brändholm som kontrasignerare.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Undertecknande av handlingar (firmatecknare)
 §10 Firmatecknare - Undertecknande av handlingar
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Expedieras till 
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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§123 - Gatunamn och adresser inom Lekeberg Vreta 2:11>1 och 
1:38 (KS 15-501)

Ärendebeskrivning
Området inom fastigheterna Vreta 2:11>1 och 1:38 m.m. utvecklas till nya bostadsområden samt 
områden för skol- och förskoleetablering.
Av denna anledning skapas nya gator som kräver namn och adresser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om namnsättning enligt följande:

Norr Vretavägen:
Ny sidogata från Golfgatan får namnet Sandbunkergatan.
Ny sidogata från Vretavägen får namnet Järnklubbegatan

Nya området:
Genomfarstgata Mellan Vretavägen och Hidingevägen får namnet Vretalundsvägen
Övriga gator i nya småhusområdet får namnen Inspelsgatan, Albatrossgatan, Vattenhindersgatan och 
Flaggatan.

Vid Hidinge skola:
Hidinge skola (post och besöksadress) får adressen Vretalundsvägen 1
Hidinge idrottshall får adressen Vretalundsvägen 3
Hidinge skola (varu-/godsmottagning) får adressen Vretalund 10
Förskolan Äppelblomman (tidigare Äppelgården) får adressen Vretalund 9

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar till kommunstyrelsen för beslut

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om namnsättning enligt följande:

Norr Vretavägen:
Ny sidogata från Golfgatan får namnet Sandbunkergatan.
Ny sidogata från Vretavägen får namnet Järnklubbegatan
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Nya området:
Genomfarstgata Mellan Vretavägen och Hidingevägen får namnet Vretalundsvägen
Övriga gator i nya småhusområdet får namnen Inspelsgatan, Albatrossgatan, Vattenhindersgatan och 
Flaggatan.

Vid Hidinge skola:
Hidinge skola (post och besöksadress) får adressen Vretalundsvägen 1
Hidinge idrottshall får adressen Vretalundsvägen 3
Hidinge skola (varu-/godsmottagning) får adressen Vretalund 10
Förskolan Äppelblomman (tidigare Äppelgården) får adressen Vretalund 9

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Gatunamn och adresser inom Lekeberg Vreta
 Kartskiss Lanna Hills tillägg gatunamn
 Kartskiss gatunamn Vreta 2-11-1 m m

Expedieras till 
Teknik- och serviceavdelningen

Paragrafen är justerad
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§124 - Tilldelningsbesked för entreprenad Va-
verksamhetsområdet Kvistbro (KS 15-525)

Ärendebeskrivning
Entreprenads förfrågan för byggnation av vatten- och avloppsledningar är genomförd för Va-
verksamhetsområdet Kvistbro, värdering av anbuden har skett och entreprenör är utsedd.
Utsedd entreprenör är Adriansson Schakt & Transport AB, anbudet är:
7 383 000 kronor exklusive mervärdesskatt.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tilldelar Adriansson Schakt & Transport AB entreprenaden att bygga ledningsnätet 
inom Kvistbro Va-verksamhetsområde.

Beslut
Kommunstyrelsen tilldelar Adriansson Schakt & Transport AB entreprenaden att bygga ledningsnätet 
inom Kvistbro Va-verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tilldelningsbesked

Expedieras till 
Teknik och serviceavdelningen

Adriansson Schakt & Transport AB

Paragrafen är justerad
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§125 - Ej verkställda beslut kvartal ett - 2015 (KS 15-411)

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera 
ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO. Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Totalt har nämnderna rapporterat in att det finns sex stycken ej verkställda beslut.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut kvartal ett - 2015
 VOn ej verkställda beslut
 Expediering av beslut från KUB  - ej verkställda beslut kvartal 1, 2015 (1/2)
 Expediering av beslut från KUB  - ej verkställda beslut kvartal 1, 2015 (2/2)
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 1 

2015 för Vård- och omsorgsnämnden

Paragrafen är justerad
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§126 - 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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar till kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsens Behandling

Yrkanden

Kjell Edlund (S) yrkar på att Kommunstyrelsen beslutar att det ska drivas i offentlig regi för att få ett 
referensobjekt och kan utvärdera kvalitet och kostnader

Propositionsordning

Ordföranden ställer Kjell Edlunds (S) yrkandet mot avslag.

Ordföranden finner att yrkandet avslås.

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

Reservationer

Kjell Edlund (S), Anette Andersson (S), Ewonne Granberg (S), Michael Larsson (S) och Jette Bergström 
(S) reserverar sig mot beslutet.

Anteckning

Gerry Milton deltar inte i beslutet

Kerstin Lejonborg (FL) ersättare, vill ha till protokollet att hon instämmer i Kjell Edlunds (S) yrkande.

Beslutsunderlag
 Förfrågningsunderlag boende för ensamkommande flyktingbarn  Lekeberg kommun
 Verksamhetsplan för Lekebergs kommuns mottagande av ensamkommande barn och 

unga
 Komplettering kring att driva HVB i egen eller annans regi.
 §23 Beslut om förfrågningsunderlag för boende för ensamkommande flyktingbarn

Paragrafen är justerad
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§127 - Frister för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 
(MSBFS 2014:6) inom Nerikes Brandkår (KS 15-484)

Ärendebeskrivning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fattat beslut om nya frister för rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6). MSB fastställer fristerna för brandskyddskontroll 
och kommunerna ska enligt förordningen om skydd mot olyckor 3 kap 1 § fastställa frister för 
rengöring (sotning).

Fristerna för brandskyddskontroll har ändrats från 2,4 och 8 år till 2,3 och 6 år. För ge möjlighet till 
samordning av de två momenten så finns behov att justera sotningsfristerna inom kommunen.

Förslaget till nya sotningsfrister för kommunen följer MBS:s rekommendationer i sin helhet avseende 
sotningsfrist för olika typer av eldstäder.

Kommunfullmäktige ska anta det nya förslaget gällande sotningsfrister i kommunen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Sotningsfrister för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Sotningsfrister för Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Frister för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 

2014:6) inom Nerikes Brandkår
 Föreskrifter om sotningsfrister i Lekebergs kommun
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling om rengöring 

(sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2015-09-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§128 - Återrapportering av uppdrag - Felaktig ersättning till 
kommunalråd (KS 15-458)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav, 2015-06-02 ett uppdrag att se över om några felaktiga uppbetalningar av 
förlorad arbetsinkomst till kommunalråden har skett under 2015.

Uppdraget är nu genomfört och återrappoteras till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Felaktig ersättning till kommunalråd
 Fullmakt för återbetalning av felaktig ersättning

Expedieras till 
Kommundirektören

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§129 - Utökning av Taxe- och avgiftsnämnden med Vingåkers 
kommun (KS 15-524)

Ärendebeskrivning
Vingåkers kommun har ansökt om att få ingå i taxe- och avgiftsnämnden. Nämnden har vid 
sammanträde 2015-02-25 § 8 beslutat erbjuda Vingåkers kommun inträde från och med den 1 
oktober 2015. Förslag till reviderat reglemente och reviderat samarbetsavtal har upprättats av 
Hallsbergs kommun och översänts till medlemskommunerna för antagande.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. godkänner Vingåkers kommuns inträde i taxe- och avgiftsnämnden
2. godkänner förslag till förändrat reglemente och avtal för taxe- och avgiftsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige 
1. godkänner Vingåkers kommuns inträde i taxe- och avgiftsnämnden
2. godkänner förslag till förändrat reglemente och avtal för taxe- och avgiftsnämnden

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utökning av Taxe- och avgiftsnämnden med Vingåkers kommun
 Avtal för TAN Vingåker
 Reglemente för taxe- och avgiftsnämnden
 Sammanträdesprotokoll - Taxe- och avgiftsnämnden

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§130 - Medborgarförslag kring ny arkivlokal (KS 15-400)

Ärendebeskrivning
Kommunen fick 2015-05-25 in ett medborgarförslag om att kommunen borde utreda möjligheterna 
att flytta sitt arkiv till nya lokaler som skulle bli lediga när nuvarande hyresgäst flyttade ut. 
Kommunfullmäktige beslutad på sitt sammanträde 2015-06-15 att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för besvarande. 

Kommunstyrelsen förvaltningen hade redan innan förslaget kom in börjar undersöka möjligheterna 
som till en flytt till de ovan nämnda lokalerna men har kommit fram till slutsatsen att det inte är 
ekonomiskt genomförbart då kostnaderna för de nya lokalerna blir för stora. Lokalerna är också 
väldigt mycket större än vad kommunen har behov av och behovet kommer förmodligen inte att öka 
så mycket i framtiden då arbete pågår med att gå över till ett digitalt arkiv (e-arkiv)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. antar svaret på medborgarförslaget
2. överlämnar svaret till fullmäktige för kännedom.
3. anser därmed meborgarförslaget besvarat

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut 

Beslut
Kommunstyrelsen 
1. antar svaret på medborgarförslaget
2. överlämnar svaret till fullmäktige för kännedom.
3. anser därmed meborgarförslaget besvarat

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag kring ny arkivlokal
 Svar på medborgarförslag
 Medborgarförslag - Ny lokal för kommunarkivet
 §29 Anmälan av nytt medborgarförslag om ny lokal för kommunarkivet
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Expedieras till 
Rasmus Axelsson

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§131 - Svar på motion kring träd på kyrkvägen (KS 15-353)

Ärendebeskrivning
Svar på motion inkommen från Stefan Johansson, SD, i motionen beskrivs upplevda förhållanden 
avseende träd/växtlighet längs med Knistavägen. Upplevelsen är att träden är ett problem för 
trafiken. 

När det gäller ”Knistavägen” så är det Trafikverkets väg och de ansvarar således för trafiksäkerheten 
där. Kommunikation förs regelbundet mellan Trafikverk och kommun när så krävs för att växtlighet 
ska beskäras, tas bort o s v för att erhålla en trafiksäker miljö. Enligt kommunens kontroll har 
beskärning av träd längs Knistavägen skett i syfte att erhålla trafiksäker vägmiljö.

I motionen beskrivs ett antal upplevda förhållanden och problem. Motionen saknar dock förslag på 
lösning eller förslag att utreda.

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens  förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Motion kring träd på kyrkvägen
 Motion från Sverigedemokraterna kring träd på kyrkvägen
 §18 Anmälan av ny motion - Motion från Sverigedemokraterna kring träd på 

kyrkvägen

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§132 - Svar på motion Upprustning vid återvinningsstation och 
området vid nya macken i Mullhyttan (KS 14-440)

Ärendebeskrivning
Motionsställaren föreslår att kommunen ser över området vid återvinningsplatsen och platsen runt 
den nya macken och genomför ett antal förbättringar, bl a asfaltering och belysning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att avtala om ny plats för återvinning i Mullhyttan 
med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

Kommunfullmäktige
1. antar svaret på motionen
2. anser därmed motionen besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att avtala om ny plats för återvinning i Mullhyttan 
med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige
1. antar svaret på motionen
2. anser därmed motionen besvarad.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Motion om upprustning vid återvinningsstation
 Svar på motion
 Motion - Upprustning vid återvinningsstation och området vid nya macken i 

Mullhyttan
 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §83

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§133 - Svar på motion om allergipolicy (KS 14-110)

Ärendebeskrivning
Maritha Johansson (MP) lämnade 2014-02-24 in en motion om att Lekebergs kommun borde anta en 
allergipolicy. Frågan har utretts av kommunstyrelseförvaltningen som har inhämtat underlag från 
Sydnärkes miljönämnd och från Kultur- och bildningsnämnden.

Förvaltningen ser inga hinder i att kommunen tar fram en allergipolicy och föreslår kommunstyrelsen 
att ge ett sådant uppdrag.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att ta fram förslag på kommunövergripande 
astma- och allergipolicy

Kommunfullmäktige
1. antar svar på motionen
2. anser därmed motionen besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att ta fram förslag på kommunövergripande 
astma- och allergipolicy

Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige
1. antar svar på motionen
2. anser därmed motionen besvarad.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Motion om allergipolicy
 Svar på motion om astma och allergipolicy i skolan
 Motion - att Lekebergs kommun antar en allergipolicy kopplad till barns arbetsmiljö i 

skolan
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 Protokollsutdrag KF 2014-02-27

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§134 - Svar på motion om belysningen vid elljusspåret i 
Mullhyttan (KS 14-439)

Ärendebeskrivning
Framtidspartiet i Lekebergs fullmäktigegrupp har lämnat in motion om att belysningen vid 
elljusspåret i Mullhyttan i nuläget endast kan tändas vid Åsavallen. Det finns dock även behov av att 
kunna tända belysningen från Furuhöjden.

Kommunstyrelseförvaltning har tagit fram ett förslag på lösning där man tidsstyr belysningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att införa tidstyrning av belysningen av 
elljusspåret i Mullhyttan till en kostnad av högst 10 000 kr. 

Kommunfullmäktige 
1. antar svar på motionen
2. anser därmed motionen besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att införa tidstyrning av belysningen av 
elljusspåret i Mullhyttan till en kostnad av högst 10 000 kr. 

Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige
1. antar svar på motionen
2. anser därmed motionen besvarad.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Motion om elljusspåret i Mullhyttan
 Svar på motion
 Synpunkter från Kultur- och bildningsnämnden Motion angående elljusspår i 

Mullhyttan
 §234 Synpunkter från kultur- och bildningsnämnden gällande motion angående 

elljusspåret Mullhyttan

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§135 - Redovisningen av fattade delegationsbeslut (KS 15-507)

Ärendebeskrivning
Redovisning av fattade delegationsbeslut. Utöver redovisningen i tjänsteskrivelsen bifogas också 
arbetsutskottets protokoll där deras beslut redovisas.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av fattade delegationsbeslut
 KSAU 2015-06-09
 KSAU 2015-07-02
 KSAU 2015-08-31

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§136- Meddelanden

Ärendebeskrivning
Redovisning av inkommna meddelanden och övrig information till kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Beslutsunderlag
 Nerikes Brandkår - Sammanträdesprotokoll från direktionsmöte 2015-05-28
 Protokollsutdrag/beslut från nämnden för regional tillväxt rörande verksamhetsplan 

för BRO
 Verksamhetsplan Business Region Örebro 2015-2018
 §68 Remiss - En kommunallag för framtiden

Paragrafen är justerad
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1 Kommunstyrelsens prognosrapport 2 2015
Nedan följer kommunstyrelsens prognosrapport 2 2015. 

2 Politiskt fattade beslut
Nedan följer en redovisning av de politiska uppdrag som givits till kommundirektören av 
kommunstyrelsen.

Fattade politiska beslut
Beslut Status Kommentar

Kommundirektören får i 
uppdrag att utreda delegering 
av beslut vad gäller mindre 
förändringar i 
förvaltningsorganisationen till 
KUB och VON

Okänt Dnr 13KS169

Kommunstyrelseförvaltningen 
ska utreda förutsättningarna 
för en upprustning av gamla 
Svartåbanan

Okänt Dnr KS 14-407

Uppdrag till kommundirektören 
att genomföra en översyn av 
riktlinjer för upphandling

Pågår Dnr KS 14-474

Uppdrag till kommundirektören 
att utreda Sannabadets och det 
kringliggande områdets 
framtida förutsättningar

Okänt Saknar dnr

Uppdrag till kommundirektören 
att skriva ett 2-årsavtal med 
antagen anbudsgivare -
 Avfallsupphandling

Okänt Saknar dnr

Uppdrag till kommundirektören 
att ta fram en rutin för hur 
kommunen ska agera vid 
misstankar om mutor och 
bestickning sam undersöka 
möjligheterna till en 
Whistleblower-funktion.

Okänt Dnr 13KS236

Uppdrag till kommundirektören 
att ta fram ett förslag på 
åtgärdsplan och ekonomisk 
beräkning för de åtgärder som 
trygghetsvandringarna visat 
behov på och som inte ryms 
inom ordinarie 
verksamhetsplanering och 
budget

Pågår Dnr 13KS216

Uppdrag till Kommundirektör 
att i samarbete med KD för 
Örebro ansvara för fortsatt 
utvecklingsarbete i Vinna-
projektet.

Okänt Dnr KS 14-638
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Beslut Status Kommentar

Uppdrag till förvaltningen att 
genomföra en utredning 
avseende omhändertagande av 
avlopp inom Vretaområdet

Okänt Dnr KS 14-615

Kommunstyrelsen gav 
Sydnärkes miljöförvaltning i 
uppdrag att slutföra 
förberedelserna för att bilda 
naturreservatet 
Vretalundsskogen.

Okänt Dnr KS 15-103

Sydnärkes miljöförvaltning i 
uppdrag att ta fram en 
klimatanpassningsplan

Okänt Dnr KS 14-509

Uppdrag till kommundirektören 
att se över intern kontrollen för 
hela kommunen och redovisa 
detta till kommunstyrelsen 
innan sommaren

Pågår Dnr KS 15-272

Uppdrag till kommundirektören 
att till kommunstyrelsen senast 
30 septemberrapportera hur 
man avser att arbeta för att nå 
de av kommunstyrelsen 
fastställda målen

Pågår Dnr KS 15-332

Uppdrag till kommundirektören 
att ta fram riktlinjer för 
förnyande av jakträtter på 
kommunens mark att gälla från 
och med 2017-07-01.

Pågår Dnr KS 15-350

Uppdrag till kommundirektören 
att uppföra infrastruktur 
Fjugesta södraEtapp 1 inom del 
av fastigheterna Fjugesta 4:2, 
5:69 och 5:2>1 från Vallgatans 
södra ände och från Ö 
Långgatan till platsen för det 
beslutade gruppboendet på 
Fjugesta 5:69 enligt bilagt 
underlag.

Pågår Dnr KS 15-357

Uppdrag till kommundirektören 
att utse projektledare samt 
projektledningsgrupp

Pågår Dnr KS 14-663
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Beslut Status Kommentar

Uppdrag till kommundirektören 
att utreda vid vilka tillfällen 
tidigare under 
innevarandemandatperiod och 
utifrån nuvarande 
"Bestämmelser om arvoden 
och ersättningar 
tillförtroendevalda 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 
ställsåterkrav på berörda 
personer.

Klart Dnr KS 15-387

Uppdrag till kommundirektören 
att se över och revidera hela 
"Bestämmelser om arvoden 
och ersättningar till 
förtroendevalda i Lekebergs 
kommun

Pågår Dnr KS 15-387
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3 Mål
Fem av kommunstyrelsens mål prognostiseras uppnås 2015, tio bedöms delvis uppnås och 
fyra nås inte alls. Uppföljningen av målen baseras på indikatorerna och den prognos som 
verksamheterna har gjort för resultatet på helår.

Kommunens styrmodell, MER-styrning, bygger på att kommunfullmäktige sätter övergripande 
mål som sedan nämnder och styrelse bryter ner i nämndmål med indikatorer.

Bedömningen görs enligt principen nedan.

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

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

ej.

3.1 Bo i Lekeberg

Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos
Målvärde
2015

Antal 
hyreslägenh
eter under 
byggnation

Privat näringsidkare har 
färdigställt lgh i Fjugesta tätort. 
Detta innebär att målet för 
nyproduktion av 
bostadsbebyggelse är nått.

10 10 10

NMI – 
Nöjdhet 
med 
bostäder

Kommunen arbetar med att ta 
fram fler tomter och att bygga 
fler lägenheter vilket är den 
största utmaningen. Underlag 
från LEBO/LEKO saknas dock.

60 60 61

Antalet 
lediga 
kommunala 
tomter i 
Fjugesta

73 72 70

Antalet 
lediga 
kommunala 
tomter i 
Mullhyttan

4 4 3

Antalet 
lediga 
kommunala 
tomter i 
Hidinge-
Lanna

0 0 0

I Lekebergs 
kommun 
finns det 
attraktiva 
boenden i 
hela 
kommunen 
för alla 
människor.

Kommunen 
erbjuder 
möjlighet 
till 
bostadsbeb
yggelse

Antal 
hyreslägenh
eter i 
kommunen

Underlag har inte kunnat tas 
fram.

480
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Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos
Målvärde
2015

Lekebergs 
kommun 
växer i 
invånarantal

Antalet 
invånare i 
kommunen

v .32 hade kommunen 4 442 
invånare. 

7 443 7 390 7 350

Antal 
aktivitetspla
tser i 
anslutning 
till befintliga 
allmänna 
lekplatser

Arbetet med iordningsställande 
av aktivitetsplats vid lekplatsen 
på "Esplanaden" i Fjugesta har 
inte kunnat genomföras enligt 
ursprungsplan. Resurserna har 
inte räckt till då andra 
prioriteringar varit nödvändiga (t 
ex Riseberga och Lanna 
badgruva). Arbetet kommer 
dock att påbörjas under tredje 
kvartalet och färdigställas under 
året.

0 1 1

Antal fysiska 
umgängesm
öjligheter i 
anslutning 
till befintliga 
allmänna 
lekplatser

Arbetet har försenats pga. 
resursbrist (i tid och mankraft). 
Målet kommer dock att 
uppfyllas under året.

0 % 1 % 1 %

Antal 
naturanpass
ade 
egenbyggda 
utegym

Strävan var att få detta klart 
innan sommaren. Detta har dock 
inte hunnits med, bl. a pga. att 
tillfrågade entreprenörer inte 
återkommit med offert. Målet 
kommer att nås under året.

0 1 1

Nöjdhet 
med 
fritidsmöjlig
heter (NMI)

Arbete pågår med att tillskapa 
fler platser för fritidsaktiviteter. 
Kommunen inviger under 
september också en ny 
idrottshall i Hidinge.

55 % 55 % 57 %

Antal 
utvecklade 
offentliga 
torgplatser

Under maj månad har 
tilldelningsbeslut sänts ut till den 
entreprenör som kommer att 
utföra nästa fas av utvecklingen 
av torget. Arbetet utförs i 
perioden v.32-36.
De åtgärder som vidtas innebär 
att torget blir mer tillgängligt 
som torg. Dessutom ökas 
trafiksäkerheten och 
parkeringsmöjligheterna.

25 % 100 % 100 %

Kommunen
s erbjuder 
attraktiva 
platser för 
lek, rörelse 
och 
umgänge

Antal 
temalekplat
ser

0 1 1
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Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos
Målvärde
2015

Andelen 
med tillgång 
till 
bredband 
via fiber

En ökning med 2 procentenheter 
sedan prognos 1 och en stor 
samförläggning med E.ON. som 
sträcker sig från Fjugesta till 
Edsberg genomförs under 
hösten.

33 % 35 % 35 %Hela 
Lekeberg 
har en väl 
utbyggd IT-
infrastruktu
r

Mobil- och 
bredbandsu
ppkoppling 
är god

Andel med 
mobiltelefo
ntäckning i 
kommunen

Siffror går inte att få fram en 
kartläggning har gjort av 
täckningen av kommunen men 
att få ut siffror från den kartan 
har visat sig svårt.

0 % 0 % 0 %

3.2 Leva i Lekeberg

Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 
2015

Antalet 
pendlarpark
eringar i 
kommunen

Med anledning av andra aktörers 
(Trafikverket, Region Örebro Län) 
planering och verksamhet har 
arbetet med ny pendlarparkering 
fördröjts. Den exakta placeringen 
måste samordnas med andra 
åtgärder som planeras.

2 3 3

Antalet 
arbetspendl
arresor buss 
513

Länstrafiken har inte kunnat 
leverera någon data så nuläge 
samt prognos saknas.

0 0 46 960

Kollektivtraf
iken är ett 
attraktivt, 
pålitligt och 
tillgängligt 
resalternati
v.

Goda 
förutsättnin
gar för att 
pendla till 
och från 
arbete/studi
er

NRI) 
Nöjdhet 
med 
kommunika
tioner

Kommunen arbetar tillsammans 
med Länstrafiken på att ta fram 
nya linjer och dra om en del 
befintliga. Detta beräknas träda 
ikraft 2017.

53 % 53 % 55 %

SCB:s 
medborgaru
ndersökning 
NMI – 
Gång- och 
cykelvägar

4 km cykelväg kommer under året 
att ha byggts.

42 % 42 % 44 %Kommunen 
är en gång- 
och 
cykelvänlig 
kommun

Kommunen 
är en gång- 
och 
cykelvänlig 
kommun

Antalet km 
cykelväg

Nytt cykel- och promenadstråk 
Lanna badgruva respektive från 
Kyrkvägen till vattenparken i 
Fjugesta tätort. Dessa medger 
motions och friluftstransporter.
Planeringen för ytterligare 
cykelväg för transport till och från 
arbete/skola är påbörjad.

3 4 4
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Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 
2015

Det finns ett 
varierat och 
behovsanpa
ssat 
barnomsorg
sutbud

I kommun 
har alla 
barn och 
elever rätt 
att 
utvecklas 
optimalt 
utifrån sina 
förutsättnin
gar och 
behov.

Antalet 
parkeringspl
atser vid det 
kommunala 
badet vid 
Leken

100 100 100

Kolonilotter 
och 
odlingslotte
r för 
allmänhete
n

I dialog med Lebo/Leko som äger 
den tänkta fastigheten har 
planering för att möjliggöra 
odlingslotter påbörjats. Detta 
samordnas även med 
Naturskolans- och övriga skolors 
behov av mark för fältstudier och 
odling.

0 0 0

Alla 
medborgare 
med stöd 
från 
Lekebergs 
kommun 
har 
möjlighet 
till social 
gemenskap, 
delaktighet 
och 
aktiviteter.

Kommunen
s offentliga 
platser är 
trafiksäkra 
och det 
finns en god 
service

Antalet 
parkeringspl
atser vid det 
kommunala 
badet vid 
Badgruvan

Målvärdet nås. 50 50 50

Medborgare 
med behov 
av stöd ges 
goda 
möjligheter 
att göra 
egna val.

Lekebergs 
kommun 
verkar för 
en god 
folkhälsa

Kommunen 
har en hög 
kvalitet 
kring spill- 
och 
dricksvatten

Andel 
debiterbart 
vatten i 
kommunens 
Va-system

70 % 70 % 73 %
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Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 
2015

Mg Fosfor 
per renad 
liter vatten

0,17 0,17 högst 
0,21

NKI inom 
särskilt 
boende

Synpunkterna är framför allt 
konsistensen på maten. Åtgärder 
kommer att ske i form av 
gemensamma kostträffar med kök 
och vårdpersonal för att se på 
handlingsplaner för att de måltider 
som fått synpunkter ska 
förbättras.

93 93 75

NKI inom 
skola

Ny enkät för måltider till skola 
kommer att ske i oktober 2015.

79 % 79 % 75 %

Lekebergs 
kommun 
erbjuder en 
väl 
sammansatt 
och 
medveten 
måltid, 
tillagad från 
grunden

Andelen 
föräldrar till 
barn inom 
förskolan 
som är 
nöjda med 
måltiderna

85  % av föräldrarna ger betyget 
mycket bra och bra för måltiderna 
som Måltidsenheten levererar till 
förskolan.

85 % 85 % 75 %

Kommunen 
har låg 
ungdomsar
betslöshet

Andelen 
arbetslösa 
ungdomar 
18-24 år

Nuvärdet ligger lågt men 
prognosen är att en ökning sker 
under hösten.

10,3 % 14 % 14 %

Andelen 
elever i åk 9 
som rent 
allmänt mår 
bra eller 
mycket bra -
 Pojkar

Har genomförts uppföljning och 
handledning inför föräldramöten i 
"Effekt" som är ett 
alkoholpreventivt program.

79 % 79 % 79 %

Andelen 
elever i åk 9 
som rent 
allmänt mår 
bra eller 
mycket bra -
 Flickor

Fokus på att skapa en 
samlokaliserad Familjecentral i 
enlighet med den nationella 
strategin med utökade öppettider. 
Äskande för detta har inkommit, 
avvaktar beslut.

77 % 77 % 77 %

Andel 
elever i åk 9 
som inte 
har druckit 
alkohol -
 pojkar

Folkhälsoteamet fokuserar i 
nuläget på ansökan om 
metodutvecklingsprojekt inom 
ANDT till Folkhälsomyndigheten 
inför 2016.

55 % 55 % 69 %

Lekebergs 
kommun 
bedriver ett 
förebyggan
de 
folkhälsoarb
ete

Andel 
elever i åk 9 
som inte 
har druckit 
alkohol -
 flickor

Folkhälsoteamet fokuserar i 
nuläget på ansökan om 
metodutvecklingsprojekt inom 
ANDT till Folkhälsomyndigheten 
inför 2016.

54 % 54 % 67 %
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Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 
2015

Andelen 
invånare 65-
84 år i 
Lekebergs 
kommun 
som 
bedömer sin 
allmänna 
hälsa som 
bra eller 
mycket bra -
 Män

Fortsatt förankring av Seniorkraft: 
Projektet kan genomföras under 
förutsättning att 
folkhälsoutskottet avsätter budget 
för pilotprojektet samt att 
vårdcentralen beslutar sig för att 
medverka. FHU är positiva till 
förslaget, ska tas upp i VON i höst.

58 % 58 % 58 %

Andelen 
invånare 65-
84 år i 
Lekebergs 
kommun 
som 
bedömer sin 
allmänna 
hälsa som 
bra eller 
mycket bra -
 Kvinnor

Fortsatt förankring av Seniorkraft: 
Projektet kan genomföras under 
förutsättning att 
folkhälsoutskottet avsätter budget 
för pilotprojektet samt att 
vårdcentralen beslutar sig för att 
medverka. FHU är positiva till 
förslaget, ska tas upp i VON i höst.

49 % 49 % 49 %

Andelen 
elever som 
inte röker 
dagligen -
 pojkar

Folkhälsoteamet fokuserar i 
nuläget på följande insatser för att 
nå målen:
Ansökan om 
metodutvecklingsprojekt till 
Folkhälsomyndigheten inför 2016. 
Framtagande av en tobakspolicy i 
samverkan med skolan.

97 % 97 % 98 %

Andelen 
elever som 
inte röker 
dagligen -
 flickor

Folkhälsoteamet fokuserar i 
nuläget på följande insatser för att 
nå målen:
Ansökan om 
metodutvecklingsprojekt till 
Folkhälsomyndigheten inför 2016. 
Framtagande av en tobakspolicy i 
samverkan med skolan.

93 % 93 % 95 %

3.3 Göra i Lekeberg

Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 
2015
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Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 
2015

Lekebergs 
kommun 
stödjer och 
samverkar 
med 
föreningsliv
et för att 
åstadkomm
a 
meningsfull
a 
fritidsaktivit
eter och ett 
rikt kulturliv 
åt alla

Lekebergs 
kommun 
erbjuder 
kulturskola 
eller 
liknande

Biblioteket 
har en hög 
tillgänglighe
t och 
erbjuder 
god service

3.4 Verka i Lekeberg

Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 
2015

Yta med 
lediga 
industritom
ter

Förhandlingar pågår med markägare 
N Bona. Utgångspunkten är att 
kommunen köper mark i direkt 
anslutning till nuvarande 
industriområde Vallgatan och att 
delbetalning sker genom försäljning 
av mark på N sidan v 204 N Fjugesta.

10 15 15Lekebergs 
kommun 
har ett bra 
företagsklim
at med ett 
växande och 
konkurrensk
raftigt 
näringsliv.

Det finns 
goda 
förutsättnin
gar för att 
bilda och 
driva 
företag i 
kommunen.

Företagens 
upplevelse 
av 
kommunens 
service 
(Svenskt 
näringsliv)

Kommunen har tappat till 3,6 från 
3,8.  Kommunen arbetar med att se 
över sin organisation kring 
näringslivsarbetet för att kunna 
lägga ännu mer kraft på kommunens 
näringsliv. Rekrytering av 
näringslivschef kommer att ske 
under hösten.

3,6 3,6 3,7
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Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 
2015

Företagens 
upplevelse 
av Tele- och 
IT-nät

Planerad samförläggning av fiber 
med vattenledningen 2016 från 
Lanna möjliggör framtida 
fiberuppkoppling i Fjugesta.

3,14 3,14 3,7

Antalet 
företag i 
kommunen

En fortsatt bra tillväxt av företag 
sedan prognosrapport 1.

967 950 950

Antalet 
aktiebolag 
med 
verksamhet 
i 
kommunen

En fortsatt ökning sedan föregående 
prognosrapport.

214 207 207

Antalet 
företag med 
mer än en 
anställd

Nuvärdet ligger lågt men på helår är 
prognosen att kommunen når målet.

204 210 210

Lekebergs 
kommun 
har en väl 
utvecklad 
besöksnärin
g

3.5 Lekebergs kännetecken

Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 
2015

Varumärket 
”Lekebergs 
kommun” 
är känt och 
uppfattas 
positivt 
bland länets 
invånare.

Andelen 
invånare 
som starkt 
kan 
rekommend
era vänner 
och bekanta 
att flytta till 
kommunen 
(NRI)

Framförallt pågår ett arbete kring 
att marknadsföra kommunen, fokus 
under 2015 är på hemsidan och 
Facebook. Nya riktlinjer för 
socialmedier är under framtagande 
och en kommunikationspolicy är 
också på gång.

61 % 61 % 63 %Lekeberg är 
känt som en 
attraktiv, 
växande och 
framåtsträv
ande 
kommun

Kommunen 
uppfattas 
som en 
attraktiv 
arbetsgivare
.

Index för 
arbetsledni
ng i 
kommunens 
medarbetar
enkät

Skalan är femgradig. 
Chefsutbildningar genomförs enligt 
planerat. Medarbetarenkäten 
planeras att genomföras under 
hösten 2015.

3 % 3 % 3 %
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Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 
2015

Sjukfrånvar
o

Särskilt stöd till förvaltningarna från 
personalavdelningen för att 
upprätta handlingsplaner för att 
minska sjukfrånvaron. En 
influensavaccinerna kommer 
genomföras under hösten. Djupare 
analys av sjukfrånvarostatistiken ska 
göras under hösten.

6,8 % 6,5 % 5,25 %

Antalet 
lämnade 
synpunkter/
klagomål

22 40 50

Antalet 
lämnade 
felanmälnin
gar digitalt

Marknadsföring av felanmälningarna 
samt arbeta med att hänvisa 
medborgare till hemsidan för 
felanmälningar.

34 50 30

Bedömer 
kommunens 
verksamhet
er i 
Lekebergs 
kommun

Kommunen arbetar aktivt med att 
öka servicegraden men även med 
kunskapen om våra verksamheter, 
främst genomen den nya hemsidan 
och den nystartade Facebook sidan.

54 54 57

Bemötande 
och 
tillgänglighe
t

Siffrorna är från 2014 men bedöms 
vara relevanta, Kommunen arbetar 
med förbättra tillgängligheten och 
har bland annat utökat öppettiderna 
i receptionen och inte haft 
sommartider- Under hösten 
kommer bland en fortsatt översyn 
av öppettiderna i reception göras 
samt fortsätta öka tillgängligheten 
genom till exempel Facebook.

59 59 61

Andelen 
lyckade 
kontaktförs
ök med en 
handläggare 
via telefon

Starten av den gemensamma 
verksamheten för avfall har haft 
vissa inkörningsproblem vilket 
bedöms påverka denna indikator 
negativt.

35 % 40 % 100 %

Lekebergs 
kommun 
håller en 
hög 
servicenivå 
och är både 
lättillgänglig 
och effektiv

Att det ska 
vara enkelt 
för 
medborgarn
a att få 
kontakt 
med, och 
aktuell 
information 
från, 
kommunsty
relsens 
verksamhet
er

Andelen 
som fått 
svar på e-
post inom 2 
dygn

Arbete pågår med att se över rutiner 
och arbetssätt. Framförallt är det ett 
nytt arbetssätt och bedömningen är 
att kommunen inte kommer nå 100  
% i år.
Behov av förstärkt administrativt 
stöd till cheferna.

72 % 76 % 100 %
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Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 
2015

Andelen 
som 
uppfattar 
att de får 
ett gott 
bemötande 
ska öka

Ny mätning genomförs under 
hösten. Ett arbete pågår med att 
utbilda personal i samtalsteknik och 
bemötande.

84 % 84 % 100 %

Andelen 
besvarade 
samtal inom 
KSF

Kommunstyrelseförvaltningen 
arbetar med att få upp 
svarsfrekvensen, information om 
kalenderhanteringen i Outlook, 
skickas ut, ämnet ska ta upp på 
APT:er och tydlig uppföljning på 
skärmar fortsätter under hösten.

91 % 93 % 95 %

Antalet e-
tjänster

Inga e-tjänster har tagits fram i 
väntan på besked kring ev. 
samarbete med Örebro kommun.

0 0 24

Information 
på 
kommunens 
hemsida

Arbete pågår med att förbättra 
hemsidan och sen den nya hemsidan 
lanserades har kommunen sett en 
kraftig ökning av antalet besökare. 
Siffrorna bygger på SKL:s 
undersökning från 2014, nya 
kommer vid årsskiftet.

74 74 78

Andelen 
mottagna E-
fakturor

Anledningen till ökad andel är att 
kommunens bolag skickar from i år 
hyresfakturorna som E-fakturor.

30 % 25 %

Andelen 
skickade E-
fakturor

Att skicka E-fakturor kommer att ske 
på sikt, men i dagsläget avvaktar 
ekonomiavdelningen frågan var 
faktureringen av 
barnomsorgsavgiften skall ske 
framöver. Man diskuterar att 
avgifts- och taxenämnden skall svara 
för uppdraget.

0 % 0 %

Miljöarbete 
(SCBs Nöjd 
Medborgari
ndex - NMI)

Fortsatt arbete med att öka 
servicegraden till medborgarna görs 
under hösten. Bland annat har 
information Lekeberg slutat ha 
lunchstängt.

50 51

Lekebergs 
kommun 
bidrar till en 
hållbar 
utveckling 
genom att 
välja 
ekologiskt-, 
ekonomiskt- 
och socialt 
hållbara 
alternativ.

Kommunen 
är en 
miljövänlig 
kommun

Andelen 
miljöbilar

Upphandlingen av nya leasingfordon 
är senarelagd till 2016. Detta för att 
kommunens exakta behov måste 
analyseras utifrån verksamheternas 
behov. Dessutom undersöks 
möjligheten att införskaffa en större 
mängd elbilar och till det kopplad 
laddinfrastruktur.

42 % 42 % 75 %
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Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 
2015

Antalet EL-
fordon

2 elbilar inom LEBO och 4 st i övriga 
kommunen. Elbilarna medför dock 
begränsningar i verksamheten pga. 
begränsad aktionsradie. Resurser för 
att upprätta laddnings infrastruktur 
bör prioriteras för att öka 
användbarheten. Nya fordon bör 
inte inskaffas innan 
laddinfrastruktur finns utbyggd.

6 6 6

Miljödiplom
ering

Arbetet med miljödiplomering har 
återtagits, bl. a i samverkan med 
Sydnärkes Miljöförvaltning och 
Örebro kommun.
Vi bedömer nu att kommunen inte 
hinner med att bli miljödiplomerad 
full ut under 2015. Arbetet kan 
fullföljas under 2016.

10 % 10 % 100 %

Energieffekt
ivisering

Data/underlag saknas högst 
570 ton

Antalet 
offentliga 
sanbbladdni
ngsstolpar

I syfte att erhålla en exakta 
kostnadsbild för en 
snabbladdningsstation (en laddplats) 
skall ett upphandlingsförfarande 
genomföras. Därefter beslutas om 
eventuell anskaffning.

0 0 0

Andelen 
ekologiska 
och 
närproducer
ade 
livsmedel

34 % 34 % 35 %

Andelen 
mat som ej 
är svinn från 
produktion 
och 
servering 
inom 
måltidsverk
samheten

Tallrikssvinnet, det vill säga det som 
eleverna skrapar av från tallriken är 
4  % på Lekebergsskolan och 2, 8  % 
på Hidinge skolrestaurang. 
Serveringsvinnet på Centralköket är 
10,8  % och på Hidinge 
skolrestaurang nära noll procent.

85 % 85 % 90 %

Lekebergs 
kommun 
stödjer 
aktivt 
sociala 
innovatione
r

Antalet 
sociala 
företag i 
kommunen

Under hösten pålaneras att börja 
titta på hur kommunen kan bidra till 
att ett socialt företag skapas under 
2016.

0 0 0
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Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 
2015

Kvinnors lön 
i 
förhållande 
till män

Löneöversyn 2015 har slutförts. 
Efter genomförd löneöversyn kan 
det inte konstateras någon minskad 
skillnad i lön mellan kvinnor och 
män. Löneanspråk vid nyrekrytering 
ska särskilt hanteras med tanke på 
jämställda löner.
Under hösten kommer ett förbättrat 
chefsstöd till cheferna i 
rekryteringsarbetet genomföras.

86 % 86 % 87 %

Antalet 
nyanlända 
invandrare

17 21 10

Omotiverad
e 
löneskillnad
er mellan 
könen

Löneanalys har genomförts inför 
löneöversyn 2015. Samtliga 
skillnader i lön och förklarats av bero 
på annat än kön.

0 0 högst 0

Kommunsty
relsens 
verksamhet
er är 
jämställda 
och 
tillgängliga 
samt 
arbetar för 
mångfald

Fysisk 
tillgänglighe
t

Kartläggning av resultatet och fram 
tagande av åtgärdsplan planeras att 
genomföras under hösten.

19,7 % 20 % 30 %

Hemsidan 
finns på 
flera språk

Finns idag möjlighet att översätta 
med hjälp av Google men hemsidan 
finns inte "färdig" på olika språk. 
Resurser saknas för detta och 
efterfrågan bedöms som låg.

0 % 0 % 100 %

Lekebergs 
kommun vill 
vara 
föredöme 
inom 
jämställdhet
, 
tillgänglighe
t, mångfald 
och 
integration.

Lekebergs 
kommun 
ger en god 
service och 
är tillgänglig 
för alla 
invånare 
oavsett 
vilket språk 
man 
behärskar

Broschyrer 
finns på 
flera språk

Resurser saknas för att översätta 
broschyrer. Kartläggning av vilka 
språk som det behövs.

0 % 0 % 100 %
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4 Kommunstyrelseförvaltningen
Antalet invånare i kommunen fortsätter utvecklas positivt. Vid halvårsskiftet hade kommunen 
7442 invånare jämfört med målvärdet 7350. Kommunen växer och det ställer krav på ökade 
boendemöjligheter och kommunal service. Under början av året togs beslut om nybyggnation 
av gruppbostäder och planer finns för byggnation av särskilt boende i Fjugesta och ny förskola 
i Hidinge/Lanna området.

Den 1 januari 1995 blev Lekeberg en egen kommun och firar under året 20 år! En särskild 
jubileumlogga för högtidlighållandet har tagits fram. Kommunens 20 års jubileum kommer att 
uppmärksammas under hela året med olika arrangemang i hela kommunen. Det har 
genomförts en välbesökt jubileumskonsert i Riseberga och en familjedag på Sannabadet. 
Nästa stora evenemang blir Rock på Klaessons brygga i september.

Antalet företagare i kommunen utvecklas positivt och kommunen har länets mest 
företagsamma kvinnor och mest företagsamma ungdomar. Under första halvåret har x antal 
företagsbesök genomförts och tillsammans med Lekebergs Sparbank och Företagarna har 
kommunen anordnat x antal företagsfrukostar. I våras arrangerade kommunen tillsammans 
med Arbetsförmedlingen för första gången en arbetsmarknadsmässa. Arrangemanget var 
mycket uppskattat.

Kommunen beslutade förra året att bilda ett kommunalförbund för avfallsamverkan 
tillsammans med Hallberg, Askersund och Laxå. Arbetet har kommit igång på ett bra sätt och 
tydliga utvecklingsområden är identifierade.

Under det första halvåret har kommunstyrelsen fattat beslut om anställningar av nya chefer. 
Det gäller ny förvaltningschef för Vård- och omsorg, ny kommundirektör, ny förvaltningschef 
för Kultur- och bildningsförvaltningen och ny ekonomichef.

Kommunstyrelseförvaltningen prognostiserar sammantaget ett överskott om 350 000 kr. 
Däremot visar prognosen för den gemensamma IT-förvaltningen (SYD-IT) ett underskott, 
vilket belastar KS gällande Lekebergs kommuns andel som beräknas till ungefärligen 
detsamma.

4.1 Administrativa avdelningen
Under första halvåret av 2015 har det hänt mycket inom administrativa avdelningen. Tre nya 
medarbetare har anställts. En kommunikatör, en utredningssekreterare och en 
skolskjutshandläggare, dom två första som en del i den satsningen från kommunstyrelsen för 
ökad måluppfyllelse medan skolskjutshandläggaren är med anledning av en pensionsavgång.

Kommunikation

Den nya kommunikatörstjänsten har varit efterlängtad av verksamheterna och det finns ett 
stort behov av stöttning kring kommunikation. Kommunen har sett en kraftig ökning av 
antalet besökare på både hemsida och Facebook. Ett arbete pågår med att ta fram en 
kommunikationsplan som ska vara klart i höst. Mycket fokus kommer under hösten ligga på 
kriskommunikation för att bättre rusta kommunen vid en eventuell kris.

Information Lekeberg

Under våren har Information Lekeberg byggts om för att bättre passa verksamhetens behov 
och tillskapa fler arbetsplatser. Under hösten planeras för att utöka öppettiderna för att öka 
servicen till medborgarna. Även utbildningar för personalen i Information Lekeberg planeras 
för att nå kommunstyrelsen mål kring service och tillgänglighet.

Samarbetet med Sydnärkekommunerna minus Kumla fortsätter när det gäller växeln och en 
gemensam systemförvaltare för växeln har anställts under en testperiod för att sedan 
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utvärderas.

Nämndadministration

En ny utredningssekreterare har anställts som ansvarar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Mycket fokus har legat på att sätta den nya organisationen men också 
att kvalitetssäkra och ta fram rutiner. Under hösten kommer ett stort projekt att dra igång i 
Sydnärkes då Askersunds, Hallsbergs och Laxå kommun påbörjar införandet av dokument och 
ärendehanteringssystemet Platina. Detta kommer involvera Lekeberg då kommunerna 
arbetar för att få en så stor likhet som möjligt för att underlätta underhåll och support av 
systemet.

Skolskjutsar och barnomsorg

En ny skolskjutshandläggare har rekryterats under våren och förberedelser för en ny 
upphandling pågår men också ett arbete med bringa ordning i skolskjutshandläggningen som 
har visat sig ha en del brister. Arbetet med det kommer att prioriteras under hösten dåd et 
finns stora frågetecken kring rättssäkerheten kring skolskjutsarna. Mycket arbete kommer 
också behöva läggas på att förbereda den nya skolskjutsupphandlingen som är på gång i 
länet.

Administrationen av barnomsorgen är pressad då kommunen växer och fler förskolor innebär 
mer administration och denna är inte anpassad för dagens volymer. Kommunen saknar 
system för administrationen vilket gör arbetet tidskrävande och det finns anledning att se 
över hur arbetet ska ske framöver och vilka resurser som ska finnas.

Bemanningsteam

Kommunen har beslutat att starta ett bemanningsteam som kommer att ansvara för 
inringning av vikarier för alla kommunens verksamheter. Teamet kommer vara organiserat på 
administrativa avdelningen och har som målsättning att starta i november. Syftet är att bättre 
stötta verksamheterna i vikariehanteringen och bättre nyttja vikarierna och dess kompetens i 
hela kommunen.

Övrigt

Administrativa avdelningen har blivit två medarbetare mindre då skolassistenterna flyttats till 
kultur- och bildningsnämnden.

4.2 Ekonomiavdelningen 
Ekonomiavdelningen är en del av kommunstyrelseförvaltningen. Förvaltningen är de 
förtroendevaldas förvaltningsresurs och ska utöva koncernledning, säkerställa att kommunen 
utvecklas med en långsiktig hållbarhet och att medborgarna erbjuds en service med god 
kvalitet. Ekonomiavdelning ska så långt som möjligt bidra till att detta uppdrag uppfylls.

Ekonomiavdelningens uppdrag

Genom kompetens, engagemang och ett gott bemötande ger ekonomiavdelningen stöd, 
service och rådgivning till kommunledning och verksamheter för att dessa lättare ska nå sina 
mål. Ekonomiavdelningens huvudsakliga uppdrag är att:

 Följa kommunkoncernens ekonomiska utveckling och bistå förvaltningarna med 
allsidiga, korrekta och begripliga beslutsunderlag i syfte att säkerställa att 
kommunkoncernen utvecklas i linje med god ekonomisk hushållning.

 Ansvara för att kommunens redovisning är tillförlitlig och sker enligt god 
redovisningssed.

 Med ett objektivt synsätt, hög kompetens, tillgänglighet och en god förståelse för 
verksamheternas olika krav ge stöd till förvaltningarna inom det 
ekonomiadministrativa området.
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 Uppdragsgivare är kommunstyrelsen via kommundirektören.

En stor del av ekonomiavdelningens verksamhet styrs av lagstiftning och normgivning av olika 
slag. För den kommunala redovisningen och ekonomistyrningen är det framförallt 
Kommunallagens 8:e kapitel och Lag om kommunal redovisning som är styrande. Till det 
kommer normgivning där framförallt Rådet för kommunal redovisning har en framträdande 
roll. Översiktligt kan ekonomiavdelningens verksamhet delas in i följande 
processer/arbetsområden:

 Budget- och uppföljningsprocess samt bokslut.
 Ekonomi- och verksamhetsstyrning.
 Ekonomstöd till förvaltningarna.
 Kommunövergripande riktlinjer och policys.
 Finansieringsfrågor och likviditetsplanering.
 Systemadministration.
 Leverantörs- och kundreskontra samt kravhantering avseende barnomsorgen och 

ströfakturor
 Upphandlingsprocessen rörande ramavtal.

Totalt har ekonomiavdelningen fem anställda (5,0 årsarbetare).

Uppföljning av mål

Planerade aktiviteter under året är översyn av kodplanen, att upprätta en dokumentation av 
redovisningssystemen, bygga upp budget- och bokslutshandlingar i Stratsys (Stratsys är ett IT-
stöd för att förbättra och förenkla processerna av planering och uppföljning kopplat till 
organisationens målstyrning). Fortsätta arbetet med att ta emot en större andel elektroniska 
fakturor från leverantörer och utreda eventuellt införande av elektroniska fakturor till kund. 
Det sista är beroende av hur många fakturor som kommunen på sikt kommer att skicka, med 
tanke på att de flesta av kommunens fakturor distribueras via Taxe- och avgiftsnämnden samt 
Sydnärkes kommunalförbund, stationerade i Hallsbergs kommun.

Ekonomiavdelningen har uppgraderat ekonomisystemet och deltar i uppbyggnaden av en 
ekonomisk finansieringsmodell för IT verksamheten. Dessutom pågår arbetet med att 
upprätta en dokumentation av redovisningssystemen enligt den kommunala 
redovisningslagens regler.

Arbetet med aktiviteterna pågår, men på grund av personalomsättning, så kommer översynen 
av kodplanen att skjutas fram till 2016.

4.3 Teknik- och serviceavdelningen
Under första kvartalen har avdelningen drabbats av stora förändringar, både avseende 
organisationsstruktur, medarbetare och uppgifter. Detta har inneburit att arbetsbördan varit 
mycket hög och prognosen är att den kommer att fortsätta under hela första halvåret 2015. 
Trots ovanstående är vår prognos att den ekonomiska ramen fortsatt kommer att kunna 
hållas för 2015. Det måste dock beaktas att det inte finns någon redundans inför uppkomna 
problem.

Generellt så bedöms avdelningen kunna nå de flesta av de beslutade målen. Det bidrar till att 
göra kommunen till en mer attraktiv, trafiksäker och hållbar kommun.

Gator och vägar

Vinterväghållningen har genomförts enligt plan och har inte inneburit extra kostnader utöver 
budget vilket ligger till grund för en prognos som resulterar i att vi håller oss inom ram. Ny 
pendlarparkering och busshållplats har färdigställts i Mullhyttan. Utvidgad parkeringsplats och 
förändrad vägstruktur har byggts ut vid Lekens badplats.
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Miljö, skogsvård och naturvård

Tjänsten som miljösamordnare har under del av första kvartalet varit vakant. Detta har 
resulterat i att bl. a arbetet med kommunens miljödiplomering försenats. Avdelningens mål är 
att med ny befattningshavare, och i samverkan med Sydnärkes Miljöförvaltning, kunna 
genomföra arbetet under 2016. Detta är en förändring mot tidigare beslut.

4.3.1 Serviceenheten

Arbetet har till del kunnat genomföras enligt satta mål och enligt plan. För lokalvården och 
vaktmästeritjänsten har dock flyttarbeten, sena besked och beslut samt bristfällig information 
inneburit mindre förseningar och fördyringar.

Det omfattande flyttarbetet i kommunen har inneburit att vissa verksamheter inte fått den 
normala mängden service som kan förväntas. Detta gäller främst vaktmästarnas arbete som 
kraftigt har fått prioriteras till bl a Hidingeskolan och kommunhuset.

När det gäller den yttre skötseln av kommunens gatu- och parkområden så är 
resurstilldelningen inte tillräcklig i förhållande till de uppgifter som erhållits. Inför 
nästkommande år måste resurstilldelningen och uppgiftsställnigen ses över. Kan inte fler 
resurser tillföras måste visa uppgifter strykas. Arbete pågår med att ta fram underlag för 
detta.

4.3.2 Måltidsenheten

Måltidsenheten har fortsatt arbetat med kvalitetssäkring av måltidsleveranser, matsvinn, 
matsalsscheman, servicebemötande och hållbara måltider i form av projekten Mat och Klimat 
och Hållbara måltider i Örebro län. Medarbetarna inom Måltidsenheten har även varit i 
Kungshamn för vidare utbildning inom fiskalternativ och hållbart fiske. Andelen ekologiska 
livsmedel är nu 34  % av andelen inköpta livsmedel, vilket innebär att målet tyvärr inte har 
kunnat nås när det gäller andelen ekologiska livsmedel. Tyvärr kommer det att finnas 
svårigheter att kunna nå målet på 35  % andel ekologiska livsmedel på grund av att 
livsmedelskostnaderna i genomsnitt blivit högre under det senaste året och för att hålla 
budget behöver Måltidsenheten genomföra omprioriteringar när det gäller inköp.

Arbetet med ett lägre matsvinn kommer att fortsätta under hösten. Åtgärder är till exempel 
förbättrad kommunikation mellan kök och servering, information till eleverna att de kan ta 
om av maten utan att behöva stå i kö och att tiderna för matsalsschemat hålls så att det kan 
bli ett jämt flöde av utbudet i serveringsdiskarna.

Måltidsenkät har gått ut till förskolan och till Lindens boende (Vård och omsorg). Enkäten till 
förskolan visar att 85  % av de svarande anser att måltiderna från Måltidsenheten är bra eller 
mycket bra. Av de boende inom Lindens boende anser 93  % att de är mycket nöjda eller 
ganska nöjda med måltiderna från Måltidsenheten. Måltidsenheten har även genomfört 
kvalitetsarbete tillsammans med Vård och omsorg där de boende tillsammans med 
vårdpersonal har fått ge synpunkter på maten under två kontrollveckor. Det framkom att 
åsikterna skiljer sig mycket mellan dels boende och verksamheter som dels mellan 
avdelningar inom samma boende. Genom gemensamma kostträffar med Måltidsenheten och 
Vård och omsorg kommer handlingsplaner att arbetas fram med framför allt instruktioner för 
hur uppvärmning av den kylda maten bör gå till, vilka tillbehör som bör finnas till måltiderna 
och vilka förändringar som kan göras för att måltidsmiljön ska upplevas mer positivt.

Under våren har Tulpanens matsal renoverats på grund av vattenskada och måltiderna har då 
levererats färdiga från Hidinge skolrestaurang. Till höstterminens början kommer elevantalet 
ha förändrats på Tulpanens skola vilket innebär att medarbetare kommer att flyttas från 
Centralköket till Tulpanens skolrestaurang. Måltidsenheten kommer från och med 
höstterminen ansvara för frukost och mellanmål till Tulpanens skola och till Hidinge skola.

Page 59 of 423



2015-08-28

22

Renovering av matsalen på Lekebergskolan och lokaler för Centralköket förutom köket har 
påbörjats under sommaren. Det kommer att bli ljudisolerat tak i matsalen, nya lampor, ny 
färg på väggarna och nya matsalsmöbler. Eleverna och lokalvårdare kommer att få vara med 
och välja stolar till matsalen.

Under hösten fortskrider arbetet med Sydnärkes livsmedelsupphandling. Måltidsenheten 
kommer att fortsätta prova kött, ägg och grönsaker från närliggande producenter.

4.4 Personalavdelningen
Under första halvåret har löneöversyn slutförts med samtliga fackliga organisationer enligt 
plan. Löneöversynen har föregåtts av genomförda lönesamtal, där nya kommungemensamma 
lönekriterier har tillämpats för första gången. Lönekriterierna är kopplade till kommunens 
policy för medarbetarskap och ledarskap samt till mall för utvecklingssamtal.

Medarbetarhandboken har publicerats på intranätet. Utvecklingsarbetet kommer att fortgå 
löpande, där nya kapitel kommer att läggas till och eventuella lag- och avtalsförändringar 
kommer att beaktas. Arbetet med chefshandbok pågår och planeras att vara slutfört i 
december 2015. Arbetet försenas något p.g.a. personalförändring inom personalavdelningen.  
Arbetet är relativt omfattande men förväntas ge ett gott stöd och vägledning för personal och 
chefer i personaladministrativa frågor.

Personalavdelningen har varit delaktiga i rekryteringar, där bl.a. kommundirektör, vård- och 
omsorgschef, kultur- och bildningschef, kultur- och fritidschef och ekonomichef.

En introduktionsutbildning har påbörjats för nyanställda chefer som omfattar 16 
utbildningstillfällen och genomförs under hela året. Introduktionsutbildningen planeras att 
genomföras årligen. Även etablerade chefer i kommunen erbjuds att delta i utbildningen.

Ett arbete har påbörjats i syfte att införa flextid inom måltidsverksamheten och för viss 
personal inom hemtjänsten samt att införa nya flextidsramar för Sydnärkes IT-förvaltning.

Under våren har även en översyn av lokala kollektivavtal för dagbarnvårdare påbörjats. 
Kontakter har tagits med berörd facklig organisation och en gemensam målsättning är att 
avtal ska skrivas senast den 31 augusti 2015.

4.4.1 Arbetsmarknadsenheten

AME har under våren infört individuella handlingsplaner för alla ungdomar som anställs. I 
dessa sätts mål som individen ska arbeta med för att öka sina möjligheter för en anställning 
på den reguljära arbetsmarknaden. Det kan också vara mål som syftar till att börja studera 
igen.

Arbetslösheten bland ungdomar i Lekebergs kommun ligger i juli 2015 på 10,3  % (statistik 
från AF). I länet ligger denna siffra på 15,1 % och i Riket som helhet på 12,9 %.

En handledare har i april genomgått en utbildning i Supported Employment, för att bredda vår 
kompetens i arbetet kring individer som står längre från arbetsmarknaden.

Feriepraktiken är genomförd. 78 ungdomar genomförde feriepraktiken. Handledare fanns på 
alla arbetsplatser. 7 ensamkommande barn gjorde också feriepraktik för första gången.

Projekt Samverkan har under våren fått ihop en grupp bestående av chefer från de olika 
organisationerna (kommun, Arbetsförmedling och Försäkringskassan). Landstinget är inte 
representerat, vårdcentralen är privat i Lekeberg och ingår därför inte i FINSAM samarbetet. 
Vårdcentralen är dock positiva till att samarbetet mellan de olika aktörerna kan fördjupas för 
att kunna erbjuda medborgarna bättre hjälp. Just nu pågår ett arbete för att ansöka medel för 
2016 som syftar till ett mottagningsteam i Lekeberg.
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På Jobb- och Praktikcenter arbetar vi med att ställa personer till arbetsmarknadens 
förfogande. Handledare arbetar för att individerna ska nå de basala kraven på 
arbetsmarknaden. Flera långtidsarbetslösa har gått ut till den reguljära arbetsmarknaden 
vilket är mycket positivt.

4.4.2 Folkhälsoteamet

Ansökan till Länsstyrelsen för att starta upp Flyktingguide i Sydnärke har beviljats med 
900 tkr. Laxå står som huvudsökande och ansvarar för rekrytering till 
projektsamordnartjänsten. Planeringen av utbildningsdagar i ungdomspolitik samt 
efterföljande seminarier i respektive kommun fortlöper. En ansökan till 
Folkhälsomyndigheten för projektarbete kring barn och ungas delaktighet i ANDT-prevention i 
samverkan med Örebro Universitet samt Örebro läns Idrottsförbund har påbörjats.

Folkhälsoteamets åtaganden i arbetet med att integrera sociala risker i RSA:n har slutförts i 
Lekeberg samt Askersund.

I Lekeberg har teamet haft en dragning kring hälsosamt åldrande i KPR, och i samband med 
detta hämtat in synpunkter kring främjande/förebyggande insatser inom området från rådet. 
Arbetet med integrationsplan fortlöper.

Samverkansmodellen Seniorkraft har presenterats i Askersund, och planering för uppstart till 
våren 2016 har påbörjats. Dansprojektet med start hösten 2015 har utvecklats till att omfatta 
fler kreativa uttryck samt tjejgrupper, och går under projektnamnet "Enjoy".

Folkhälsoteamet har arrangerat en kick-off för personalen på Hallsbergs nystartade 
Familjecentral. Teamet deltar även i planeringen av ett ungdomens hus.

Kumla: Ett bokslut över indikatorer som kan kopplas till sociala risker har tagits fram som en 
del av projektet med att integrera social risker i RSA:n. Teamet har genomfört en 
folkhälsoutbildning för ledamöter samt deltagare i Folkhälso- och samordningsberedningen. 
Arbetet med intervjustudierna "Tankar om tillvaron" (äldre psykisk hälsa) samt "Ungas röster 
om hälsa" (ungas psykiska hälsa) fortlöper.

Laxå kommun i samverkan med vårdcentralen planerar för genomförandet av Seniorkraft 
omgång 2 med start höst 2015. I anslutning till projektet med ungdomspolitik har ett 
påverkanstorg för unga arrangerats.

Utöver detta har teamet deltagit i samtliga lokala och länsdelgemensamma folkhälsoforum, 
liksom nätverksträffar samt utbildningar/konferenser inom folkhälsoområdet.

4.5  VA-verksamheten
Under första halvåret har andelen tjänsteköp ökat på grund av att egen nyckelpersonal varit 
frånvarande. Detta har inneburit att vissa rutinärenden inte kunnat utföras enligt plan. 
Prognosen är att arbetet kan komma ifatt innan årets slut.
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5 Ekonomi

Budget Årsprognos Avvikelse

Kommunledningen 18270 18170 100

Administrativa avdelningen 12181 12181 0

Ekonomiavdelningen 15567 14917 650

Teknik- och serviceavdelningen 23408 23808 -400

Personalavdelningen 6628 6628 0

SUMMA Kommunstyrelsen 76054 75704 350

VA-verksamheten 2301 1901 400

Helårsprognos= ingen budgetavvikelse

5.1 Kommunledningen
Helårsprognos= överskott om 100 tkr

Av de oförutsedda kostnader som finns budgeterade under kommundirektören, så avsattes 
totalt 4293 tkr inklusive de 1500 tkr som årligen avsätts för ändamålet. Av dessa medel har en 
rad beslut redan fattats, såsom chefsväxling KUB 541 tkr, lärarresurs Lekebergsskolan 250 tkr 
samt förstärkning barn- och elevhälsa 425 tkr. Vid prognosens upprättande finns 3 077 tkr 
kvar och dessa bedöms att förbrukas under året.

Kommunens budget för årets löneökning lämnar totalt för kommunen ett överskott om 
ca 400 tkr, vilket till viss del består i att helårseffekt uppnås 2016.

De chefsrekryteringar som gjorts under året har medfört en kostnad om ca 300 tkr.

5.2 Administrativa avdelningen
Helårsprognos= ingen budgetavvikelse

5.3 Ekonomiavdelningen
Helårsprognos= överskott om 300 tkr

Under ekonomiavdelningen ingår alla gemensamma nämnder förutom lönenämnden. 
Byggnadsnämnden redovisade ett överskott 2014, vilket regleras 2015. Överskottet uppgår till 
300 tkr, men är avsatta för att delfinansiera Lekebergs kommuns 20-års jubileum.

Även avsatta medel för Sydnärkes IT-nämnd lämnar ett överskott om 650 tkr, då investeringar 
inte skett i den takt som budgeterats. Sydnärkes IT-nämnd aviserar ett underskott, vilket 
innebär ca 350 tkr för Lekebergs del. I prognosen aviseras hela överskottet om 650 tkr, detta 
för att finansiera den del av underskott som belastar Lekebergs kommun men som redovisas 
under Sydnärkes IT-nämnd.

5.4 Teknik- och serviceavdelningen
Helårsprognosen = underskott om 400 tkr.

Avdelningen har haft ca 4 månaders vakans på tjänsten som tekniskhandläggare samt visst 
vakant budgetutrymme för teknisk chef. Detta ger ett överskott totalt om ca 400 tkr. Ett antal 
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projekt som löper sedan 2014 är bla miljödiplomering, GC-utredning, GIS-projekt och dessa 
kommer att slutföras under året.

Måltidsverksamhetens fortsatta dilemma är livsmedelskostnaderna som ligger över 
riktvärdet. Vid prognos 1 bedömdes det att rymmas inom befintlig budget, men eftersom bla 
valutakurser medfört en prisökning motsvarande ca 500 tkr på årsbasis och att det nya köket i 
Hidinge skola startats, så måste verksamheten avisera ett underskott om ca 400 tkr. Nivåerna 
för inköp av närodlat, ekologiskt och svensk producerat måste sänkas för att få en budget i 
balans. Dessutom har personalkostnaderna för köket i Hidinge skola endast erhållit anslag för 
halvårseffekt och köket togs i bruk i januari, så ett underskott om ca 400 tkr är att vänta.

5.5 Personalavdelningen
Helårsprognos= ingen budgetavvikelse

5.6 VA-verksamheten
Helårsprognos= överskott om 400 tkr

VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under Kommunstyrelsens verksamheter. 
VA-verksamheten beräknar ingen avvikelse mot budget. Investeringen i Örebrovatten 
kommer endast att förbruka ca 3 mkr 2015 och detta sker under andra delen av året, vilket 
innebär att verksamheten lämnar ett överskott om ca 400 tkr avseende ej förbrukade 
kapitalkostnader.
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Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 2 (delårsbokslut) 
2015 för kommunstyrelsen
   

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en delårsrapport (januari-juli) som 
innehåller en beskrivning över verksamheternas arbete, nuläge och prognos för 
kommunstyrelsens mål samt en uppföljning samt prognos för ekonomin.

Kommunstyrelsen prognosisterar att uppnå fem av målen, elva nås delvis och 3 inte 
alls med nuvarande resurser.   

Kommunstyrelsen som helhet prognosisterar ett noll resultat men måltidsenheten 
gör ett underskott på 800 tkr. Förvaltningen har tagit fram förslag på att sänka 
ambitionsnivån kring ekologiska livsmedel för att sänka underskottet med 
konsekvensen att måluppfyllelsen minskar.

Måltidsenhets underskott  
Prognosen för Måltidsenhetens livsmedelsbudget är att den kommer at visa på ett 
underskott av ca 400´ vid årsslutet 2015. Kostnaden för livsmedel har generellt ökat i 
världen på grund av bland annat valutaförändringar.  Måltidsenheten har ett politiskt 
mål på att 35 % av livsmedelsinköpen ska vara produkter som är ekologiska eller 
närodlade, vilket även detta har bidragit till att kostnaden för livsmedel har ökat då 
dessa produkter är mellan 10 % och upp till 100 % dyrare än konventionella livsmedel 
och utländskt kött, kyckling och ägg.

I månadsskiftet mars-april så gick det nya upphandlade statistikprogrammet 
Compare igång. Måltidscheferna inom Örebro län fick inte tillgång till statistik förrän 
under juni månad. Detta är en orsak till att analys av livsmedelsinköpen inte har 
kunnat genomföras tidigare. Livsmedelsinköpen följde budget fram till april månad.

Måltidschefen har analyserat livsmedelsinköpen i statistikprogrammet Compare och 
sett att prisutvecklingen för livsmedel generellt ökat under den senaste perioden 
201504–201506. Det finns också en ökad kostnad för inköp av livsmedel som beror 
på att Måltidsenheten sedan 2014 fokuserat på att köpa in såväl ekologiska – och 
kravmärkta produkter som svenskt kött, kyckling och ägg.

Uppräkning enligt (KPI) har inte genomförts för 2014 eller 2015 för livsmedel. Medel 
för inköp av ekologiska livsmedel av 300´har tillförts till Måltidsenhetens budgetram 
för 2015.

Åtgärder för att hålla budget
 Avsluta inköp totalt av ekologiska livsmedel 200´

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. godkänner prognosrapport 2 (delårsbokslut) 2015 för kommunstyrelsen
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2. slutar köpa in ekologiska livsmedel under resterande 2015, 
3. ger förvaltningen i uppdrag att arbeta för en budget i balans. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Gustav Olofsson Anna Bilock
Kommundirektör Administrativ chef Ekonomichef
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Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 2 (delårsbokslut) 
2015 för Lekebergs kommun
   

Ärendebeskrivning
Kommunens prognosrapport 2 tillika delårsrapport innehåller en 
beskrivning/sammanfattning över utfallet för mål och ekonomi januari-juli 2014. 

En sammanfattning över dom viktigaste händelserna, uppföljning och prognos för 
kommunens mål samt nuläge och prognos för ekonomin.   

Delårsrapporten baseras på material från kommunens nämnder och bolag.

Totalt sett ser prognosen för kommunfullmäktiges mål 2015 ut som följer:
• 1 mål uppnås (mot 3 i prognos 1)
• 13 uppnås delvis (mot 7 i prognos 1)
• 4 uppnås inte (mot 8 i prognos 1)

Kommunens delårsbokslut redovisar ett för perioden positivt resultat om 2 770 tkr 
per den sista juli 2015. 

Helårsprognosen förväntas dock ge ett negativt budgetunderskott om ca 1 007 tkr i 
och med att det budgeterade resultatet är beräknat till 902 tkr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Prognosrapport 2 (delårsbokslut) 2015 för Lekebergs 
kommun. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Gustav Olofsson Anna Bilock
Kommundirektör Administrativ chef Ekonomichef
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1 Inledning
Lekebergs kommun var den 30 juni 7 441 invånare, vilket är 78 fler än vid årsskiftet. 
Det är otroligt glädjande, men leder också till nya behov i vård, skola, omsorg och i 
kommunens alla verksamheter.

Fjugesta är kommunens största tätort med ca 2 000 invånare. Mullhyttan och Lanna 
har drygt 500 invånare vardera. Drygt 4 000 personer bor utanför tätorterna.

Lekebergs kommun styrs av alliansen bestående av Centerpartiet, Moderata 
Samlingspartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet Liberalerna och Miljöpartiet (18 
mandat av 35 mandat). Posten som kommunstyrelsens ordförande tillika 
kommunalråd innehas av Centerpartiet som företräds av Wendla Thorstensson.

Denna delårsrapport följer kommunens nya styrmodell "MER-styrning" (mål-, 
ekonomi- och resultatstyrning). Den nya styrmodellen innebär ett större fokus på de 
övergripande målen och uppföljning av desamma. Kommunfullmäktiges beslutade 
övergripande mål ligger till grund för nämndernas MER-planer, där de har egna 
nedbrutna mål och dessa har i denna rapport sammanvägts och blivit bedömda.

1.1 Mål

Lekebergs vision är Lekebergs kommun – Trygghet och Nytänkande - Naturligt nära. 
Alla mål och alla verksamheter ska sträva efter att uppnå detta.

Kommunfullmäktige beslutar varje år om övergripande mål för kommunen, dessa 
mål är kommunfullmäktiges möjlighet att prioritera och peka ut riktningen för 
kommunens verksamheter och på så sätt ta ett steg närmare visionen. Kommunen 
antog 2014 en ny styrmodell, MER-styrning (Mål, Ekonomi och Resultat) och arbetet 
med att införa denna inleddes 2014 och har fortsatt 2015. Mycket återstår 
fortfarande men kommunen är på rätt väg och kommunens verksamheter blir mer 
och mer medvetna om vikten av att följa upp och arbeta mot kommunens mål.

För 2015 beslutade kommunfullmäktige om 18 övergripande mål för kommunens 
verksamheter. Nedan följer en redovisning kring hur väl respektive mål är uppfyllt. 
Uppföljningen baseras på nämndernas/styrelsens uppföljningar av nämndmålen.

En brist i kommunens målarbete är att flera av kommunfullmäktiges (KF) mål inte når 
ut i alla nämnder. Flertalet av KF:s mål riktar sig inte mot en särskild nämnd utan 
övergripande för hela kommunen. Det innebär att samtliga nämnder bör arbeta med 
dessa mål något som delvis brister. En brist är också att det saknas uppföljning från 
de gemensamma nämnderna samt kommunens bolag, arbetet med att få till detta 
pågår.

Page 71 of 423



2015-09-07

5

Hur mäts målen 

Bedömningen görs enligt principen nedan.

 Alla nämndmål prognostiserade uppnådda = Kommunfullmäktiges mål 
uppnås

 Mer än hälften av nämndmålen uppnådda eller delvis uppnådda = 
Kommunfullmäktiges mål uppnås delvis

 Mer än hälften av nämndmålen uppnås inte eller saknar värde = 
Kommunfullmäktiges mål uppnås ej.

Måluppfyllelse

Totalt sett ser prognosen för kommunfullmäktiges mål 2015 ut som följer:

 1 mål uppnås (mot 3 i prognos 1)
 13 uppnås delvis (mot 7 i prognos 1)
 4 uppnås inte (mot 8 i prognos 1)
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1.2 Ekonomi

Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns 
ekonomiska resultat för 2015. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser 
utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari t.o.m. juli månad. Prognosen 
innehåller också en finansieringsbedömning av kommunens verksamhet. Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) skatteunderlagsprognos cirkulär 15:18, daterad 2015-
06-16, är grunden i finansieringsbedömningen.

Kommunens delårsrapport redovisar ett för perioden positivt resultat om 2 770 tkr 
per den sista juli 2015. Helårsprognosen förväntas dock ge ett negativt 
budgetunderskott om ca 1 007 tkr i och med att det budgeterade resultatet är 
beräknat till 902 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 6 000 tkr. 
Avskrivningar och kapitalkostnad förväntas visa en negativ budgetavvikelse om 
424 tkr på grund av ökad investeringsnivå, främst genom Sydnärkes IT-nämnd och 
dess investeringar i IT-utrustning. Pensionsutbetalningarna beräknas bli lägre än 
budgeterat motsvarande ett budgetöverskott om 1 565 tkr. En viss ovisshet finns 
gällande pensionskostnader och det är om RIPS räntan justeras under hösten. Posten 
”Övrigt” redovisar ett budgetöverskott på 3 899 tkr som har sin förklaring i 
återbetalning av 2004 års AFA inbetalning (2 533 tkr) och att kommunens 
arbetsgivaravgift för våren är lägre än budgeterat (1 345 tkr) på grund av att avgiften 
är lägre för ungdomar under 25 år. Den lägre arbetsgivaravgiften för ungdomar 
kommer att tas bort under hösten. Skatter och bidrag redovisar ett underskott 
jämfört med budget på 47 tkr som har sin grund i förändrad prognostiserad 
skattekraft (slutavräkning och fastighetsavgiften). Finansnettot förväntas redovisa ett 
noll resultat, både ränteintäkter och kostnader kommer att bli lägre än budgeterat.
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2 MER-styrning
Kommunens styrmodell, MER-styrning, bygger på att kommunfullmäktige sätter 
övergripande mål som sedan nämnder och styrelse bryter ner i nämndmål.

Bedömningen görs enligt principen nedan.

 Alla nämndmål prognostiserade uppnådda = Kommunfullmäktiges mål 
uppnås

 Mer än hälften av nämndmålen uppnådda eller delvis uppnådda = 
Kommunfullmäktiges mål uppnås delvis

 Mer än hälften av nämndmålen uppnås inte eller saknar värde = 
Kommunfullmäktiges mål uppnås ej.  

2.1 Bo i Lekeberg

Kommunfullmäktiges mål Kommentar Nämndmål

Kommunen erbjuder 
möjlighet till 
bostadsbebyggelse

Lekebergs kommun växer i 
invånarantal

I Lekebergs kommun finns 
det attraktiva boenden i hela 
kommunen för alla 
människor.

Kommunen växer i 
invånarantal vilket är ett 
tecken på att det finns 
attraktiva bostäder. Dock 
når inte kommunstyrelsen 
sina mål kring attraktiva 
platser för lek, rörelse och 
umgänge helt. Inte heller 
målet kring möjligheten till 
bostadsbebyggelse nås helt.
(Kommunfullmäktige)

Kommunens erbjuder 
attraktiva platser för lek, 
rörelse och umgänge

Mobil- och 
bredbandsuppkoppling är 
god

Ge god service och IT-drift 
av hög kvalité

Kostnadseffektiv förvaltning

Samordna och effektivisera 
framtida investeringar

Skapa förutsättningar för 
samverkan över 
kommungränserna

Hela Lekeberg har en väl 
utbyggd IT-infrastruktur

Målet kring förbättrad mobil 
och bredbandsuppkoppling 
nås delvis, framförallt visar 
fiberutbyggnaden en positiv 
utveckling. Målen för 
Sydnärkes IT-nämnd nås 
delvis men dessa är mest 
interna mål inom Sydnärke 
och den dåliga 
måluppfyllelsen drabbar inte 
medborgarna direkt.
(Kommunfullmäktige)

Samverka för kunna möta 
ökade krav från våra kunder 
och omvärld

2.2 Leva i Lekeberg

Kommunfullmäktiges mål Kommentar Nämndmål

Page 74 of 423



2015-09-07

8

Kommunfullmäktiges mål Kommentar Nämndmål

Kollektivtrafiken är ett 
attraktivt, pålitligt och 
tillgängligt resalternativ.

Nya busslinjer och 
förändring av befintliga är på 
gång och ett arbete pågår i 
samarbete med Länstrafiken 
kring detta. Dock når 
kommunstyrelsen inte sina 
mål kring att förbättra 
förutsättningarna för 
pendling även om mycket 
arbete pågår kring bland 
annat pendelparkeringar.
(Kommunfullmäktige)

Goda förutsättningar för att 
pendla till och från 
arbete/studier

Kommunen är en gång- och 
cykelvänlig kommun

Kommunstyrelsen kommer 
under året ha tillfört 
ytterligare fyra kilometer 
cykelväg och ytterligare 
kommer 2016.
(Kommunfullmäktige)

Kommunen är en gång- och 
cykelvänlig kommun

Det finns ett varierat och 
behovsanpassat 
barnomsorgsutbud

Kultur- och 
bildningsnämnden når delvis 
sitt nämndmål.
(Kommunfullmäktige)

Kommunens barnomsorg är 
tillgänglig för alla och håller 
en hög pedagogisk nivå

I all utbildning och annan 
verksamhet ska barnets 
bästa vara utgångspunkt

Alla ungdomar mellan 16-20 
år som är aktuella enligt det 
kommunala 
aktivitetsansvaret stöds till 
meningsfull sysselsättning

Alla pedagoger i förskolan 
har tillgång till utökat stöd, 
handledning och utbildning 
av specialpedagog

I kommun har alla barn och 
elever rätt att utvecklas 
optimalt utifrån sina 
förutsättningar och behov.

Kultur- och 
bildningsnämnden når två av 
fyra nämndmål.
(Kommunfullmäktige)

Alla elever når 
kunskapsmålen i skolan

Kommunens offentliga 
platser är trafiksäkra och det 
finns en god service

Medborgarna känner sig 
trygga och välinformerade 
om kommunens stöd inom 
vård och omsorg

Alla medborgare med stöd 
från Lekebergs kommun har 
möjlighet till social 
gemenskap, delaktighet och 
aktiviteter.

Två av tre nämndmål nås.
(Kommunfullmäktige)

Samtliga hemtjänsttagare 
erbjuds möjlighet till en 
aktivitetstimme per månad 
med sin kontaktman
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Kommunfullmäktiges mål Kommentar Nämndmål

Medborgare med behov av 
stöd ges goda möjligheter 
att göra egna val.

Vård- och omsorgsnämnden 
når sitt mål. Dock borde fler 
nämnder ha satt nämndmål 
och arbeta mot detta 
kommunfullmäktige mål.
(Kommunfullmäktige)

Alla brukare ges stimulans 
och möjlighet till daglig, 
meningsfull och individuellt 
utformade aktiviteter.

Kommunen har en hög 
kvalitet kring spill- och 
dricksvatten

Lekebergs kommun erbjuder 
en väl sammansatt och 
medveten måltid, tillagad 
från grunden

Kommunen har låg 
ungdomsarbetslöshet

Lekebergs kommun bedriver 
ett förebyggande 
folkhälsoarbete

Skapa en samlokaliserad 
familjecentral i enlighet med 
den nationella strategin

Seniorer har kunskap om en 
hälsosam livsstil och tillgång 
till aktiviteter för att främja 
sin hälsa tidigt.

Seniorer klarar sig väl i 
vardagen genom att utnyttja 
IT och annat tekniskt stöd

Hyresgäster inom särskilt 
boende ska försäkras en god 
näringsriktig kost och 
stimulerande måltidsmiljö.

Personer med riskbruk, 
missbruk eller 
beroendeproblematik och 
deras anhöriga ska erbjudas 
effektiv vård och stöd.

Personer som är utsatta för 
våld i nära relationer ska 
erbjudas hjälp och stöd.

Lekebergs kommun verkar 
för en god folkhälsa

Nämnderna når tre av totalt 
elva uppsatta mål, fyra nås 
delvis och fyra nås inte alls.
(Kommunfullmäktige)

Personer med psykisk ohälsa 
ska förbättra sin fysiska 
hälsa.
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2.3 Göra i Lekeberg

Kommunfullmäktiges mål Kommentar Nämndmål

Lekebergs kommun stödjer 
och samverkar med 
föreningslivet för att 
åstadkomma meningsfulla 
fritidsaktiviteter och ett rikt 
kulturliv åt alla

Kultur- och 
bildningsnämnden når sitt 
mål och bedömer att 
Naturskolan och Komteks 
flytt till gemensamma 
lokaler kommer få en positiv 
inverkan för dessa och öka 
antalet deltagare.
(Kommunfullmäktige)

Kommunen har ett varierat 
idrotts- och fritidsutbud med 
god tillgänglighet

Lekebergs kommun erbjuder 
kulturskola eller liknande

Saknas nämndmål.
(Kommunfullmäktige)

Biblioteket har en hög 
tillgänglighet och erbjuder 
god service

Kultur och 
bildningsnämndens 
nämndmål nås delvis. 
Framförallt bör öppettiderna 
på biblioteket ses över.
(Kommunfullmäktige)

Kommunens bibliotek och 
kulturliv har ett brett utbud, 
hög kvalitet och god 
tillgänglighet

2.4 Verka i Lekeberg

Kommunfullmäktiges mål Kommentar Nämndmål

Lekebergs kommun har ett 
bra företagsklimat med ett 
växande och 
konkurrenskraftigt 
näringsliv.

Kommunstyrelsen arbetar 
med att se över 
organisationen kring 
näringslivsarbetet men 
framförallt är det företagens 
möjlighet till 
fiberuppkoppling som 
kommunen behöver arbeta 
med för att stötta 
näringslivet.
(Kommunfullmäktige)

Det finns goda 
förutsättningar för att bilda 
och driva företag i 
kommunen.

Lekebergs kommun har en 
väl utvecklad besöksnäring

Kommunen samordnar och 
stödjer turism- och 
besöksnäringen

2.5 Lekebergs kännetecken

Kommunfullmäktiges mål Kommentar Nämndmål

Varumärket ”Lekebergs 
kommun” är känt och 
uppfattas positivt bland 
länets invånare.

Lekeberg är känt som en 
attraktiv, växande och 
framåtsträvande kommun

Kommunstyrelsen har 
fokuserat på att arbeta med 
hemsidan och Facebook 
under året. Den nya 
kommunikatörstjänsten har 
gett effekt och båda 
plattformarna har en kraftig 
ökning i antalet besök.
(Kommunfullmäktige)

Kommunen uppfattas som 
en attraktiv arbetsgivare.
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Kommunfullmäktiges mål Kommentar Nämndmål

Vård och 
omsorgsförvaltningen är en 
attraktiv arbetsplats 
som arbetar målmedvetet 
för att utveckla 
medarbetarens kompetens 
och förbättra arbetsmiljön

Att det ska vara enkelt för 
medborgarna att få kontakt 
med, och aktuell 
information från, 
kommunstyrelsens 
verksamheter

Lekebergs kommun håller en 
hög servicenivå och är både 
lättillgänglig och effektiv

Kommunen når inte målet 
kring tillgänglighet. två stora 
frågor påverkar, en är att 
kommunen fortfarande 
saknar e-tjänster och detta 
beror främst på att Örebro 
kommun inte drivit frågan 
kring gemensam E-
tjänstplattform som utlovat.
Den andra är kommunens 
svarsfrekvens via telefon, 
det är fortfarande svårt att 
nå handläggare inom 
kommunen.
(Kommunfullmäktige)

Handläggningstiderna ligger 
under rikssnittet

Kommunen är en miljövänlig 
kommun

Lekebergs kommun stödjer 
aktivt sociala innovationer

Lekebergs kommun bidrar 
till en hållbar utveckling 
genom att välja ekologiskt-, 
ekonomiskt- och socialt 
hållbara alternativ.

Arbetet med att 
miljödiplomera kommunen 
är försenat men pågår och 
även att "Grön flagga" 
förskolor. Andelen ekologisk 
livsmedel har en fortsatt 
positiv trend men eventuellt 
kan beslut i 
kommunstyrelsen att av 
ekonomiska skäl minska 
inköpet under resterande 
del av året påverka detta 
negativt.
(Kommunfullmäktige)

Kommunens förskolor lägger 
stor vikt vid miljöfrågor

Kommunstyrelsens 
verksamheter är jämställda 
och tillgängliga samt arbetar 
för mångfald

Lekebergs kommun ger en 
god service och är tillgänglig 
för alla invånare oavsett 
vilket språk man behärskar

Lekebergs kommun vill vara 
föredöme inom 
jämställdhet, tillgänglighet, 
mångfald och integration.

Kommunstyrelsen har inte 
nått sitt mål att ha 
information på olika språk.
(Kommunfullmäktige)

Kommunen håller hög nivå i 
arbetet med att integrera 
nyanlända i kommunen
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3 Nämnder och styrelser
3.1 Kommunstyrelsen

Kommunen växer och det ställer krav på ökade boendemöjligheter och kommunal 
service. Under början av året togs beslut om nybyggnation av gruppbostäder och 
planer finns för byggnation av särskilt boende i Fjugesta och ny förskola i 
Hidinge/Lanna området.

Den 1 januari 1995 blev Lekeberg en egen kommun och firar under året 20 år! En 
särskild jubileumslogga för högtidlighållande har tagits fram. Kommunens 20 års 
jubileum kommer att uppmärksammas under hela året med olika arrangemang i hela 
kommunen. Det har genomförts en välbesökt jubileumskonsert i Riseberga och en 
familjedag på Sannabadet. Nästa stora evenemang blir Rock på Klaessons brygga i 
september.

Antalet företagare i kommunen utvecklas positivt och kommunen har länets mest 
företagsamma kvinnor och mest företagsamma ungdomar. Under första halvåret har 
ett antal företagsbesök genomförts och tillsammans med Lekebergs Sparbank och 
Företagarna har kommunen anordnat ett antal företagsfrukostar. I våras arrangerade 
kommunen tillsammans med Arbetsförmedlingen för första gången en 
arbetsmarknadsmässa. Arrangemanget var mycket uppskattat.

Kommunen beslutade förra året att bilda ett kommunalförbund för avfallssamverkan 
tillsammans med Hallsberg, Askersund och Laxå. Arbetet har kommit igång på ett bra 
sätt och tydliga utvecklingsområden är identifierade.

Under det första halvåret har kommunstyrelsen fattat beslut om anställningar av nya 
chefer. Det gäller ny förvaltningschef för Vård- och omsorg, ny kommundirektör, ny 
förvaltningschef för Kultur- och bildningsförvaltningen och ny ekonomichef.

3.2 Kultur- och bildningsnämnden

Under vårterminen har det hänt mycket i förskolan. Vad gäller kompetensutveckling 
har arbetslagsledarna gått utbildning tillsammans med förskolecheferna. 
Personalchef och personalsekreterare har haft föreläsning om arbetsrätt med all 
personal. Utbildning i livsmedelshygien har hållits för de som arbetar i köket. 
Kompetensutveckling för flera arbetslag gällande barn i behov samt 
kompetensutveckling i pedagogisk dokumentation. Småbarnspedagogikutbildning 
fortlöper. BETTmässan gästades av ledningsgruppen, samt utbildning för 
förskolechefer i Pedagogiskt ledarskap.

Rutiner för arbetet med Barnteam och Barnhälsoteam börjar ta form och under 
våren hade specialpedagog och kurator så kallade Bollplanksmöten för personal i 
hela Lekeberg. En ny specialpedagog har rekryterats och hon börjar i augusti.

Från och med februari inrättades kökstjänster på alla förskolor, detta innebär att den 
pedagogiska personalen har mer tid för arbete i barngrupp, vilket är ett sätt att öka 
måluppfyllelsen i förskolan.

En tillfällig avdelning Äppelblomman öppnades i Hidinge/Lanna för att klara av det 
ökade behovet av barnomsorg.
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Den nya förskolan Äventyret är färdigbyggd, öppnad och invigd

Utvecklingsarbetet i skolan har stort fokus på fortsatt ökad måluppfyllelse. Många 
pedagogiska utvecklingsprocesser pågår som till exempel karriärtjänster och 
matematiklyftet som initierats på statlig nivå, vilka förvaltningen valt att organisera 
kommunövergripande. En annan kommunövergripande satsning är ICDP (vägledande 
samtal) där ett antal vägledare har utbildats.

Arbetet med den förändrade ledningsorganisationen för skolan har nu nått fram till 
punkt och samtliga ”nya” rektorer är nu på plats i sina uppdrag. En rektor har varit 
långtidssjukskriven, detta har medfört förändrade arbetsuppgifter för gruppen.

Elevhälsan är nu fullt bemannad och arbetar med tydligt lokalt fokus på varje 
skolenhet, men det sker också en central samordning ledd av verksamhetsansvarig 
för elevhälsan.

Ombyggnad/nybyggnationen av Hidinge skola fortsätter men sedan januari har nu 
skolverksamheten flyttat in i de nya lokalerna.

3.3 Vård- och omsorgsnämnden

Nämnden och ledningsgruppen genomförde en gemensam konferens under maj 
månad i syfte att bygga ett gott samarbete, skapa tillit och klargöra roller. Syftet var 
dessutom att beskriva verksamheternas nuläge, utvecklingsidéer och framtida 
utmaningar. Samtliga upplevde konferensen som mycket lyckad och borgar för ett 
fortsatt fint samarbete.

I arbetet med kvalitetsledningssystem finns nu ett embryo av riktlinjer/rutiner i 
förvaltningen som dock behöver utvecklas vidare tillsammans med 
verksamhetsutvecklaren.

Enheterna har arbetat vidare med att minska de delade turerna. I dagsläget 
förekommer det mellan 3 delade turer på 12 veckor till 1 delad tur på 6 veckor.

Vuxenenhetens verksamhet har under perioden fortsatt präglats av ökande antal 
ärenden och ansökningar inom samtliga områden. Främst förekommer en ökning 
bland missbruksärendena. En socialsekreterare med inriktning och erfarenhet av 
missbruksärenden har rekryterats och hon började sitt arbete i början av juli. Detta är 
ett kvalificerat tillskott av kompetens i gruppen.

Under första halvåret 2015 har antal hemtjänsttagare ökat med 17,5 % och antalet 
utförda timmar med 18 %, jämfört med sista halvåret 2014.

Ett första möte har skett tillsammans med Arbetsmarknadsenheten för att hitta 
samverkansformer utifrån Arbetsmarknadsenhetens uppdrag och Vård och 
omsorgsförvaltningens behov av stöd för våra brukare. Ett behov framträder av att 
samtala om uppdrag och prioriteringar.

PwC hade under maj ett uppdrag att utreda alternativa organisationsformer med 
fokus på en ändamålsenlig organisation för såväl den politiska styrningen, 
tjänstemannaledning som verksamheten. Kommundirektören har utifrån dessa 
utredningar/genomlysningar fått i uppdrag att ta fram två förslag till organisation till 
politiken med konsekvenser ur fyra perspektiv. Dessa perspektiv är: Helhetssyn, 
Rättssäkerhet, Barnkonsekvenser och God arbetsmiljö – attraktiv arbetsgivare.
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3.4  Sydnärkes IT-nämnd

Sydnärkes IT-förvaltning har under året fortsatt att jobba med aktiviteter för att 
skapa en gemensam förvaltning för samtliga ingående medlemskommuner.

Viktiga händelser under året har varit att man bl.a. har flyttat till gemensamma 
lokaler. Detta i värdkommunen Lekebergs Kommunhus. Under året har man 
dessutom gått in i ett gemensamt ärendehanteringssystem avseende Servicedesk för 
samtliga fyra kommuner. Man har skapat början på en ny gemensam IT-plattform, för 
att under hösten, vara beredd att möte de projekt som innebär nytt 
verksamhetssystem för vård och omsorg och nytt verksamhetssystem för ärende och 
diarieföring.

Andra delar som påbörjats under året är skapandet av gemensamma rutiner och 
processer. Innan året är slut skall även en basnivå vad gäller systemförvaltning finnas 
på plats.

Den största utmaningen ligger i att parallellt med ordinarie drift & förvaltning även 
skapa och produktionssätt kommande målmiljö utan att brista i leveranskvalité.

3.5 Ekonomi

3.5.1 Kommunstyrelsen

Budget Årsprognos Avvikelse

Kommunledningen 18270 18170 100

Administrativa avdelningen 12181 12181 0

Ekonomiavdelningen 15567 14917 650

Teknik- och serviceavdelningen 23408 23808 -400

Personalavdelningen 6628 6628 0

SUMMA Kommunstyrelsen 76054 75704 350

VA-verksamheten 2301 1901 400

Kommunstyrelsen prognostiserar ett budgetöverskott om 350 tkr, vilket kommer att 
balanseras mot Lekebergs kommuns andel av Sydnärkes IT-nämnds underskott. 
Avvikelserna beror främst på att de medel som finns avsatta för IT-investeringar 
lämnar ett överskott om 650 tkr, då investeringar inte skett i den takt som 
budgeterats. Teknik- och serviceavdelningen har under perioden haft vakans på 
tjänsten som teknisk handläggare samt visst vakant budgetutrymme för teknisk chef. 
Detta ger tillsammans ett överskott om 400 tkr. Måltidsverksamheten har fortsatta 
problem med att livsmedelskostnaderna drar över budget, vilket främst beror på 
prisökningar. Dessutom måste andelen ekologiska råvaror sänkas för att få en budget 
i balans. Personalkostnaderna för det nya köket i Hidinge skola har endast erhållit 
anslag för halvårseffekt och köket togs i bruk i januari, så ett underskott för 
verksamheten totalt om 800 tkr är att vänta. Kommunens budget för löneökningar 
lämnar ett överskott om 400 tkr, vilket till viss del består i att helårseffekt uppnås 
2016. Däremot har de chefsrekryteringar som gjorts under perioden medfört en 
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kostnad om 300 tkr.

VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under Kommunstyrelsens 
verksamheter. Prognosen visar på ett förväntat budgetöverskott om 400 tkr, vilket 
beror på att investeringen i Örebrovatten inte löpt på i den takt som beräknats i 
budget.

3.5.2 Kultur- och bildningsnämnden

Budget Årsprognos Avvikelse

Gemensamt 34932 35092 -160

Förskolan 42687 43340 -653

Grundskolan 71402 71592 -190

Gymnasieskolan 25919 25507 412

Vuxenutbildningen 1142 1142 0

Barn- och familjeavdelningen 11606 14515 -2909

SUMMA Kommunstyrelsen 187688 191188 -3500

Kultur- och bildningsnämnden prognostiserar ett budgetunderskott med 3 500 tkr. 
Avvikelsen beror främst på verksamheten för barn- och familj, som avser 
placeringskostnader för barn- och ungdomar inom LSS när det gäller boende och 
korttidsvistelse. Verksamheten har även höga kostnader för kontaktpersoner och 
familjer. Totalt prognostiseras ett underskott inom barn och familj med 2 909 tkr. 
Förskoleverksamheten och fritids har ett ökat behov som kräver utökade resurser 
och prognostiserar ett underskott med 843 tkr. Gemensamt prognostiserar ett 
underskott med 160 tkr, då fler elever går i andra kommuner/friskolor och 
interkommunala ersättningar inom grundskola är höga. Gymnasieskolan 
prognostiserar ett överskott med 412 tkr, då elevantalet har minskat med 8-10 elever 
i höst.

3.5.3 Vård- och omsorgsnämnden

Budget Årsprognos Avvikelse

Gemensamt 10542 9742 800

LSS och socialpsykiatri 26320 28020 -1700

Hemtjänsten, HSL och nattenheten 34872 35572 -700

Särskilt boende 32102 32802 -700

Vuxenenheten 9005 9605 -600

SUMMA Vård- och omsorgsnämnden 112841 115741 -2900

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett budgetunderskott med 2 900 tkr. Det 
främsta underskottet gäller verksamheten LSS, där assistensärenden, personliga 
assistenter och kontaktpersoner prognostiserar en avvikelse med 1 700 tkr. 
Vuxenenheten har höga kostnader för försörjningsstöd och institutionsvård vuxna 
och prognostiserar ett underskott med 600 tkr. Personalkostnader är höga när det 
gäller Lindens särskilda boende, då sjukfrånvaron varit hög (700 tkr). Även 
Nattenheten har höga personalkostnader, då extra personal fått sättas in vid 
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sjukdom och palliativ vård (700 tkr). Gemensamt prognostiserar ett överskott och 
avser ej utnyttjad prestationsersättning, för att minska det totala underskottet i 
nämnden (800 tkr).

3.5.4 Sydnärkes IT-nämnd

Sydnärkes IT-nämnd Budget Bokfört Årsprogno
s Avvikelse

Driftbidrag med mera -20378 -13417 -19410 -968

Personal 9306 4940 8593 713

Utrustning, licenser med mera 5633 3512 6021 -388

Bilersättning och resor 88 152 -152

Tjänsteköp 1057 982 2735 -1678

Kapitalkostnader 4382 1533 3598 784

SUMMA 0 -2362 1689 -1689

Sydnärkes IT-nämnd bildades 1 april 2014 med Askersund, Hallsberg, Laxå och 
Lekebergs kommuner som medlemmar. Nämnden beräknar ett negativt 
helårsresultat om 1 689 tkr, vilket innebär att Lekebergs kommuns andel är ca 350 tkr 
och är tänkt att finansieras via kommunstyrelsens prognostiserade överskott om 
detsamma. Anledningen till nämndens underskott beror främst på inköp av 
utrustning som under första året 2014 vidarefakturerades till kommunerna. Att 
vidarefakturering inte skett i år beror på att nämnden måste få en helhetsbild över 
kostnaderna inför den nya finansieringsmodellen, men också för att se att 
medlemskommunerna skickat med rätt nivå som anslag vid nämndens bildande.
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4 Kommunens bolag

4.1 Lekebergs kommunala holdingbolag AB

Lekebergs Kommunala Holdingbolag AB är moderbolag i den koncern som består av 
LekebergsBostäder AB (LEBO) samt Lekebergs Kommunfastigheter AB (LEKO). 
Holdingbolaget bildades 2009 för att renodla verksamheterna för bostadsförvaltning 
och förvaltningen av kommunala fastigheter. Bolaget är organ för kommunal 
verksamhet och således underordnat Lekebergs kommun.

Måluppfyllelse

Målet för holdingbolagets verksamhet är, enligt bolagsordningen, att inom Lekebergs 
kommun främja bostadsförsörjningen med beaktande av affärsmässiga principer 
samt tillämpliga kommunalrättsliga principer. Lokalförsörjningen ska vara 
självfinansierad.

Bolaget arbetar för att Lekebergs kommun – Trygghet, nytänkande och naturligt 
nära” samt de övergripande inriktningsmål som återfinns i den av 
kommunfullmäktige antagna utvecklingsplanen ska uppfyllas. Bolaget ska därmed 
med sina verksamheter bidra till bland annat:

I Lekebergs kommun finns det attraktiva boenden i hela kommunen för alla 
människor.
- Nyproduktion av 16 lägenheter nyss avslutad och planering av ett nytt torghus är 
igångsatt.
- Tillgänglighetsutredning av samtliga bostäder har genomförts och håller på att 
åtgärdas.

Hela Lekeberg har en väl utbyggd IT-infrastruktur.
- Alla lägenheter har fiber

Lekebergs kommun har ett bra företagsklimat med ett växande och 
konkurrenskraftigt näringsliv.
- Genom att skapa attraktiva bostäder och bra offentliga miljöer bidrar LEBO och 
LEKO till goda utvecklingsmöjligheter för näringslivet i kommunen.

Lekebergs kommun bidrar till en hållbar utveckling genom att välja ekologiskt-, 
ekonomiskt- och socialt hållbara alternativ.
- Det pågående energiprojektet
- Enligt Skåneinitiativet ska energianvändningen minska med 20 procent mellan åren 
2008-2016.

- Att successivt byta till miljöbilar. Idag är tre av fem fordon miljöbilar.

- Inom LEBO och LEKO pågår ett kontinuerligt arbete för ekologiska och ekonomiskt 
hållbara lösningar, genom underhåll och investeringar i fastigheterna samt utbildning 
av personal. Under våren har bland annat styr- och reglersystem för injustering och 
optimering av befintliga energi- och ventilationssystem driftsatts på alla LEKOs 
fastigheter och påbörjats för LEBOs fastigheter.

Lekebergs kommun vill vara ett föredöme inom jämställdhet, tillgänglighet, 
mångfald och integration.
-LEBO och LEKO har en jämställdhetspolicy.
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- Tillgänglighetsutredning av samtliga LEBOs bostäder och LEKOs lokaler har 
genomförts och håller på att åtgärdas.

RESULTATRÄKNING - Lekebergs Kommunala 
Holding AB 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30

Netto omsättning 31 282 tkr 29 624 tkr 28 742 tkr

Övriga rörelseintäkter 263 tkr 308 tkr 1 066 tkr

SUMMA INTÄKTER 31 545 tkr 29 932 tkr 29 808 tkr

Fastighetskostnader -14 571 tkr -16 190 tkr -15 742 tkr

Övriga externa kostnader -873 tkr -982 tkr -764 tkr

Personalkostnader -2 932 tkr -2 734 tkr -2 809 tkr

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -5 287 tkr -5 067 tkr -4 977 tkr

SUMMA KOSTNADER -23 663 tkr -24 973 tkr -24 292 tkr

RÖRELSERESULTAT 7 882 tkr 4 959 tkr 5 516 tkr

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 70 tkr 38 tkr 35 tkr

Räntekostnader och liknande resultatposter -2 858 tkr -3 367 tkr -4 008 tkr

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 5 094 tkr 1 630 tkr 1 543 tkr

Ekonomiskt resultat

Resultatet för Lekebergs Kommunala Holdingbolag AB uppgår till 5,1 mkr (1,6 mkr).

Ägardirektiv för verksamheten i Lekebergs Kommunala Holding AB, antogs av 
kommunfullmäktige i Lekebergs kommun, 2014-02-27 § Dnr: 13KS46. I ägardirektivet 
fastställdes borgensavgiften för LekebergsBostäder AB till 0,3 procent av utnyttjad 
kredit samt ett avkastningskrav på eget kapital om 5 procent. Den kommunala 
borgensavgiften för 2015 uppgår till 0,5 mkr och kommer att erläggas till kommunen 
under december månad. Avkastning på eget kapital per 2015-06-30 är 14,4 (6,7) 
procent. De ekonomiska målen är därmed uppnådda.

BALANSRÄKNING - Lekebergs Kommunala 
Holding AB 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Byggnader och mark 284 031 tkr 291 443 tkr 293 383 tkr

Inventarier, verktyg och installationer 3 241 tkr 3 490 tkr 4 052 tkr

Pågående nyanläggningar och förskott 156 034 tkr 60 028 tkr 5 375 tkr

Summa materiella anläggningstillgångar 443 306 tkr 354 961 tkr 302 810 tkr

Andra långfristiga värdepappersinnehav 40 tkr 40 tkr 40 tkr

Summa finansiella anläggningstillgångar 40 tkr 40 tkr 40 tkr

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 443 346 tkr 355 001 tkr 302 850 tkr
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BALANSRÄKNING - Lekebergs Kommunala 
Holding AB 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30

Omsättningstillgångar

Råvaror och förnödenheter 119 tkr 165 tkr 204 tkr

Summa varulager m.m. 119 tkr 165 tkr 204 tkr

Kundfordringar 39 tkr 72 tkr 15 tkr

Aktuella skattefordringar 2 788 tkr 2 897 tkr 0 tkr

Övriga fordringar 72 tkr 285 tkr 255 tkr

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 142 tkr 1 075 tkr 1 438 tkr

Summa kortfristiga fordringar 4 041 tkr 4 329 tkr 1 708 tkr

Kassa och bank 18 593 tkr 9 669 tkr 10 356 tkr

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 22 753 tkr 14 163 tkr 12 268 tkr

SUMMA TILLGÅNGAR 466 099 tkr 369 164 tkr 315 118 tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 100 tkr 100 tkr 100 tkr

Summa bundet eget kapital 100 tkr 100 tkr 100 tkr

Balanserat resultat 10 052 tkr 7 538 tkr 5 205 tkr

Delårsresultat 5 094 tkr 1 630 tkr 1 543 tkr

Summa fritt eget kapital 15 146 tkr 9 168 tkr 6 748 tkr

SUMMA EGET KAPITAL 15 246 tkr 9 268 tkr 6 848 tkr

Avsättningar 1 057 tkr 904 tkr 691 tkr

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit 9 084 tkr

Skulder till kreditinstitut 296 500 tkr 221 500 tkr 221 500 tkr

Övriga skulder 120 595 tkr 101 968 tkr 76 690 tkr

Summa långfristiga skulder 417 095 tkr 332 552 tkr 298 190 tkr

Kortfristiga skulder

Kortfristig del långfristiga skulder 1 850 tkr 1 850 tkr 1850  tkr

Leverantörsskulder 14 731 tkr 10 964 tkr 2 331 tkr

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 120 tkr 13 626 tkr 5 208 tkr

Summa kortfristiga skulder 32 701 tkr 26 440 tkr 9 389 tkr

SUMMA SKULDER 450 854 tkr 359 896 tkr 308 270 tkr

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 466 099 tkr 369 164 tkr 315 118 tkr
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4.2 LekebergsBostäder AB (LEBO)

LekebergsBostäder AB:s samtliga aktier ägs av Lekebergs Holding AB. Bolaget är 
anslutet till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och Husbyggnadsvaror 
(HBV) samt till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation (Fastigo).

Ekonomiskt resultat

Bolaget förvaltar 387 lägenheter med en lägenhetsyta om 25 528 m2, samt 7 945 m2 
lokalyta. Vakansgraden har under första halvåret genomsnittligt varit 0,9 (1,5) 
procent avseende lägenheter och 3,9 (8,3) procent avseende lokaler. Bolagets 
resultat per 2015-06-30 uppgick till 2,5 mkr (0,9 mkr) och prognostiserat 
helårsresultat för 2015 är 0,6 mkr.

2015 jan - juni i ord

Planeringen är påbörjad för att uppföra ett nytt torghus med ett 20-tal mindre 
lägenheter. Hyresförhandling för 2015 genomfördes den 4 mars och resulterade i en 
höjning av hyran från första april om 0,9 (1,5) procent. Höjningen stämmer med 
övriga förhandlade hyror i regionen.

Investeringar/underhållsåtgärder som genomförts under första halvåret 2015 är:

Målning av två avdelningar på Linden

Nya köksluckor i 25 lägenheter i Tallen

Nya köksluckor på 2 avdelningar på Linden

Dränering och asfaltering framför 4 hus i Tallen

Plattläggning av uteplatser på Sannagatan, Vinkelboda och Sveagatan/Apelgatan 3

Ny carport på Kastanjen

Nytt digitalt nyckelskåp till kontoret

4.3 Lekebergs Kommunfastigheter AB (LEKO)

Lekebergs Kommunfastigheter AB:s samtliga aktier ägs av Lekebergs Holding AB. 
Bolaget bildades 2008-03-03 och verksamheten påbörjades i samband med att den 
partiella delningen av LekebergsBostäder AB genomfördes 2009-09-14. För den 
kommunala verksamheten förvaltar bolaget 32 684 m2 lokalyta.

Ekonomiskt resultat

Bolagets resultat per 2015-06-30 uppgick till 2,6 mkr (0,7 mkr) och prognostiserat 
helårsresultat för 2015 är 0,4 mkr. I bolaget finns inga anställda men tjänster köps 
från LekebergsBostäder AB. Hyrorna regleras via indexrelaterade hyresavtal och för 
året har höjning skett med 2,0 (2,5) procent från första januari.

2015 jan - juni i ord

Om- och tillbyggnaden av Hidinge skola är i det närmaste klar. Första etappen, 
tillbyggnaden blev inflyttningsklar i januari. Renovering av befintlig byggnad samt 
nyproduktion av idrottshall, pågår och ska vara färdigställt till starten av 
höstterminen. Den nya förskolan med tre avdelningar i centrala Fjugesta blev 
inflyttningsklar i april 2015. I energisparprojektet som påbörjades 2012 har 
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investeringsdelen avslutats och optimeringar pågår. Upphandlingen av nya 
byggprojekt med arbetssättet ”Partnering” för fem år framåt är nu färdigt. Nytt 
serverrum i kommunhuset, renovering av Stationshusets fasad, nytt LSS-boende och 
en ny förskola i Hidinge-Lanna kommer att utföras med omgående igångsättning. 
Planering för ett nytt särskilt boende i Fjugesta kommer också att prioriteras.

Underhållsåtgärder som genomförts hittills under 2015 är:

Målning utomhus på Trollebo/Tomtebo

Nya innerdörrar på Tummeliten

Nya köksluckor på 3 avdelningar på Oxelgården

Ny lekutrustning på Tulpanens skola

Akustikplattor i taket på Mullhyttans fritids

Byta av dörrpartier till bollhall och röda huset Lekebergs skolan
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5 Sveriges ekonomi - omvärldsanalys
Fortsatt bra skatteunderlagsutveckling

I år tilltar skatteunderlagstillväxten betydligt jämfört med 2014 enligt "Sveriges 
Kommuner och Landsting" (SKL). Det beror delvis på större ökningar av löner och 
pensioner, men också på att skatteunderlaget påverkas av ändrade avdragsregler. 
Förra året höll höjda grundavdrag tillbaka skatteunderlaget, i år får det i stället ett 
extra lyft av att avdragsrätten för pensionssparande trappas ner. Den underliggande 
ökningstakten, rensat för effekter av regeländringar som neutraliseras via det 
generella statsbidraget, stiger alltså inte lika brant. Nästa år medför tilltagande 
ökningstakt för arbetade timmar och pensionsinkomster att skatteunderlagstillväxten 
tilltar ytterligare, ökningen beräknas bli den största sedan 2007.

Hushållens konsumtion

Trots starka inkomstökningar och växande befolkning har hushållens konsumtion 
utvecklats betydligt sämre än förväntat i år, vilket också har påverkat SKLs prognos 
nedåt. Därmed räknar SKL med att hushållens mycket höga sparkvot består 2016 och 
vänder endast långsamt nedåt 2017 och 2018. Även om investeringarnas ökningstal 
är höga så är även dessa lägre än tidigare bedömning.

Större flyktinginvandring ger ändrade förutsättningar

I SKLs MakroNytt daterad 2015-08-21 räknas, i enlighet med SCBs reviderade 
befolkningsframskrivning, med en betydligt större flyktinginvandring än tidigare. Det 
innebär att arbetskraften och sysselsättningen ökar och att skatteunderlaget därmed 
blir större. Men den positiva effekten begränsas av flyktinginvandrarnas svårigheter 
att etablera sig på arbetsmarknaden. Flyktingmottagandet innebär också ökade 
kostnader särskilt inom sjukvård, barnomsorg, skola och socialtjänst. Dessa 
kostnadsökningar är under de närmaste åren betydligt större än de inkomsttillskott 
som uppstår i form av ökade skatteinkomster. Belastningen på enskilda kommuner 
och landsting beror på i vilken grad staten ersätter dessa kostnader. Kostnaderna för 
flyktingmottagandet är ett statligt ansvar, men studier visar att ersättningen, t.ex. 
inom skolans område, inte täcker de faktiska kostnaderna.

Befolkningsframskrivningen är 158 000 fler invånare år 2018 jämfört med tidigare, 
vilket innebär ökade kostnader för kommuner och landsting. Den största skillnaden 
finns bland unga och personer i yrkesför ålder, men även i gruppen 85+ är det en 
märkbar skillnad. Den demografiska volymframskrivningen, givet genomsnittliga 
prislappar, ger med dessa nya förutsättningar större behovsökningar. Åren 2016–
2018 är den extra ökningen i genomsnitt 0,4 procent per år för kommunerna. Dessa 
år uppgår de beräknade demografiska behoven till i genomsnitt 1,7 procent för 
kommunerna. Jämfört med tidigare år innebär det en rejäl uppväxling. Perioden 
2000–2014 uppgick de demografiska behoven till i genomsnitt 0,5 procent per år för 
kommunerna. Denna skillnad beror i huvudsak på det omfattande 
flyktingmottagandet. Det är dessutom inte orimligt att de demografiskt betingade 
kostnaderna ökar mer än så på grund av att genomsnittskostnaderna 
(”prislapparna”) stiger.
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6 Personalekonomisk redovisning
Kommunens personalpolitik och lönepolicy har bland annat följande slagits fast:

Personalpolitiken ska vara långsiktig och trovärdig.

Kommunen ska vara en arbetsgivare som uppmuntrar och beaktar de anställdas 
initiativ och idéer.

Personaltillgången ska planeras på lång och kort sikt.

Kommunen ska aktivt verka för personalens kompetensutveckling

Arbetsmiljön ska vara säker och stimulerande samt präglas av tillit till individens 
förmåga.

Kommunen ska föra en lönepolitik med lika lön för likvärdigt arbete.

Lönepolitiken ska vara könsneutral.

Lönesättningen är ett viktigt instrument för att styra verksamheten mot dess mål.

Lönen ska vara marknadsanpassad och konkurrenskraftig.

Lönesättningen ska vara individuell och differentierade

 

Personalstatistik

2015-07-31 Årsarbetare Tillsvidare Kvinnor Män

Kommunstyrelsen 63 65 17 48

Kultur- och bildningsnämnd 206 221 26 195

Vård- och omsorgsnämnd 199 223 10 213

Sydnärkes IT-nämnd 17 17 14 3

483 526 67 459

Antal anställda
Lekebergs kommun hade 518 tillsvidareanställda medarbetare den 30 juni 2014. 
Under 2015 ökade antalet tillsvidareanställda med 8 personer för att den 30 juni 
2015 uppgå till 526 personer. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat med 7 
till 483 årsarbetare (2014: 476 årsarbetare). Ökningen av antal anställda och antal 
årsarbetare kan bl.a. hänföras till att Vård- och omsorgsförvaltningen har haft 
nyanställningar, samt att IT-avdelningen nu är fulltaliga i och med tillsättningen av 
tidigare vakanser.

Medellönen för kvinnorna låg i juni 2015 på 27 097 kronor per månad (heltids- och 
tillsvidareanställda) medan männens medellön uppgick till 30 801 kronor per månad. 
Skillnaden mellan kvinnors och mäns medellön minskade från 3 969 kronor juni 2014 
till 3 704 kronor juni 2015. Kvinnornas medellön var 87,7 procent av männens i juni 
2015 (2014: 87 %).

Åldersfördelning

13 procent av de tillsvidareanställda är 60 år eller äldre. Andelen 60 år och äldre har 
minskat i förhållande till juni 2014 (15 %). Andelen 40-49 åringar är 29 procent, vilket 
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är en minskning med 1 procentenhet i förhållande till förra året. 27 procent av 
kommunens tillsvidareanställda är 50 år eller äldre, vilket är en minskning med hela 
14 procent i förhållande till juni 2014 (41 %).

Antalet tillsvidareanställda redovisat i procent.

Anställda i åldern 30-39 år utgör 22 procent av samtliga tillsvidareanställda varav den 
största andelen återfinns inom Kultur- och utbildningsförvaltningen med 10 procent. 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad i kommunen är 92 procent av heltid vilket är en 
ökning med 0,3 procentenheter sedan 2014. Kvinnornas genomsnittliga 
sysselsättningsgrad är 91 procent och männens är 99 procent. Den 30 juni 2015 fanns 
98 månadsanställda vikarier och visstidsanställda samt 349 timavlönade medarbetare 
registrerade i kommunen.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet bedrivs i huvudsak inom respektive nämnd med stöd av och 
möjlighet till konsultation hos personalavdelningen. Trots flera års satsningar på att 
Lekebergs kommun ska bli en arbetsplats som främjar hälsa och personlig utveckling, 
i samverkan med sina anställda och förtroendevalda och ett aktivt arbetsmiljöarbete i 
hela organisationen, ser vi att sjukfrånvaron ökar något under första halvåret 2015 
(0,93 procentenheter i förhållande till samma period 2014). Det pågår ett arbete med 
att utveckla rutiner för det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatser.

År 2015 År 2014 Förändring

Sjukfrånvaro i timmar 30 889 tim. 26 107 Tim + 4 782

Sjukfrånvaro i % 7,51 % 6,58 % + 0,93

Sjukfrånvaro av kvinnor i % 8,04 % 6,95 % + 1,09

Sjukfrånvaro av män i % 4,52 % 4,43 % 0,09

Behovet av konsultation från personalavdelningen inom såväl arbetsmiljö som 
hälsofrämjande insatser och övriga personalfrågor kvarstår. Behovet gäller både 
ledning och personal. Ett viktigt arbetsinstrument i arbetsmiljöarbetet är 
medarbetarsamtalet, som varje medarbetare i kommunen ska erbjudas. I 
medarbetarsamtalet har den anställde möjligheten att bl.a. diskutera den egna 
arbetssituationen och arbetsbelastningen.

Kommunens lokala samverkansavtal syftar till att ytterligare skapa möjligheter till ett 
utvecklat arbetsmiljöarbete, där den enskilde anställde ska ha en reell möjlighet till 
att påverka den egna arbetssituationen. Kommunen arbetar även förebyggande med 
olika former av friskvårdsaktiviteter. Bl.a. har kommunens anställda möjlighet till ett 
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ekonomiskt bidrag för regelbunden motion.

Lekebergs kommun arbetar målmedvetet med att minska sjukfrånvaron och öka 
frisknärvaron.

Personalförsörjningen

Under första halvåret 2015 har 1 chefsrekrytering gjorts. Vid utgången av 
halvårsskiftet 2015 fanns 27 chefsbefattning inom kommunen.
Det första halvåret har medfört vissa svårigheter att rekrytera vikarier med utbildning 
som exempelvis förskollärare, undersköterskor samt sjuksköterskor. Kommunen har 
också identifierat vissa rekryteringssvårigheter som kan komma att uppstå längre 
fram inom personalkategorier som vissa chefer, specialister, lärare, förskollärare, 
fritidspedagoger och sjuksköterskor.
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7 Ekonomiskt resultat

7.1 Resultaträkning

Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns 
ekonomiska resultat för 2015. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser 
utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari t.o.m. juli månad. Prognosen 
innehåller också en finansieringsbedömning av kommunens verksamhet. Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) skatteunderlagsprognos cirkulär 15:18, daterad 2015-
06-16, är grunden i finansieringsbedömningen.

RESULTATRÄKNING BUDGET UTFALL 
150731 ÅRSPROGNOS AVVIKELSE

Verksamhetens nettokostnad -378 884 tkr -219 185 tkr -384 884 tkr -6 000 tkr

Avskrivning -5 521 tkr -4 939 tkr -8 469 tkr -2 948 tkr

Kapitalkostnad 8 323 tkr 6 328 tkr 10 847 tkr 2 524 tkr

Pensionsutbetalning -8 921 tkr -4 512 tkr -7 356 tkr 1 565 tkr

Övrigt 3 400 tkr 3 271 tkr 7 299 tkr 3 899 tkr

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -381 603 tkr -219 037 tkr -382 563 tkr -960 tkr

Skatter och bidrag 381 724 tkr 221 741 tkr 381 677 tkr -47 tkr

Finansiella intäkter 1 881 tkr 68 tkr 1 581 tkr -300 tkr

Finansiella kostnader -1 100 tkr -2 tkr -800 tkr 300 tkr

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA 
POSTER

902 tkr 2 770 tkr -105 tkr -1 007 tkr

Extraordinära intäkter 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Extraordinära kostnader 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr

ÅRETS RESULTAT 902 tkr 2 770 tkr -105 tkr -1 007 tkr

Periodens resultat i procent av skatter 
och bidrag

0,24% 1,25% -0,03%

Kommunens delårsrapport redovisar ett för perioden positivt utfall om 2 770 tkr per 
den sista juli 2015. Helårsprognosen förväntas dock ge ett negativt budgetunderskott 
om ca 1 007 tkr i och med att det budgeterade resultatet är beräknat till 902 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 6 000 tkr. 
Avskrivningar och kapitalkostnad förväntas visa en negativ budgetavvikelse om 
424 tkr på grund av ökad investeringsnivå, främst IT hjälpmedel. 
Pensionsutbetalningarna beräknas bli lägre än budgeterat motsvarande ett 
budgetöverskott om 1 565 tkr. En viss ovisshet finns gällande pensionskostnader och 
det är om RIPS räntan justeras under hösten. Posten ”Övrigt” redovisar ett 
budgetöverskott på 3 899 tkr som har sin förklaring i återbetalning av 2004 års AFA 
inbetalning (2 533 tkr) och att kommunens arbetsgivaravgift för våren är lägre än 
budgeterat (1 345 tkr) på grund av att avgiften är lägre för ungdomar under 25 år. 
Den lägre arbetsgivaravgiften för ungdomar kommer att tas bort under hösten. 
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Skatter och bidrag redovisar ett underskott jämfört med budget på 47 tkr som har sin 
grund i förändrad prognostiserad skattekraft (slutavräkning och fastighetsavgiften). 
Finansnettot förväntas redovisa ett noll resultat, både ränteintäkter och kostnader 
kommer att bli lägre än budgeterat.

Verksamhetens nettokostnader i andel av skatteintäkter och bidrag beräknas uppgå 
till 100,2 procent per sista december och per den sista juli är andelen 98,8 procent. 
För att långsiktigt klara verksamheten, pensioner och investeringar bör Lekebergs 
kommuns andel ligga mellan 96 - 98 procent, men även för att klara av tillfälliga 
variationer i verksamhetens kostnader.

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD BUDGET UTFALL 
150731

ÅRSPROGN
OS AVVIKELSE

Kommunledning 18 270 tkr 8 637 tkr 18 170 tkr 100 tkr

Varav anslaget för oförutsett 3 077 tkr 3 035 tkr 3 077 tkr 0 tkr

Administrativa avdelningen 12 181 tkr 6 311 tkr 12 181 tkr 0 tkr

Ekonomiavdelning 15 567 tkr 8 325 tkr 14 917 tkr 650 tkr

Teknik och serviceavdelning 23 408 tkr 12 787 tkr 23 808 tkr -400 tkr

Personalavdelning 6 628 tkr 3 342 tkr 6 628 tkr 0 tkr

Kommunstyrelsen 76 054 tkr 39 402 tkr 75 704 tkr 350 tkr

Sydnärkes IT nämnden 0 tkr 12 tkr 350 tkr -350 tkr

VA-verksamheten 2 301 tkr 52 tkr 1 901 tkr 400 tkr

Kultur- och bildningsnämnden 187 688 tkr 110 195 tkr 191 188 tkr -3 500 tkr

Vård- och omsorgsnämnden 112 841 tkr 69 524 tkr 115 741 tkr -2 900 tkr

NÄMNDERNAS NETTOKOSTNAD 378 884 tkr 219 185 tkr 384 884 tkr -6 000 tkr

Semesterlöneskuld

Semesterlöneskuldens förändring för året ingår i nämndernas prognos eftersom 
förväntad förändring är budgeterad inom respektive nämnds verksamhet.

Avskrivning/kapitalkostnad

Kommunens avskrivningar och kapitalkostnad för året förväntas redovisa ett 
budgetöverskridande om 424 tkr. Osäkerhetsfaktorer vid investeringar är vad som 
köps och vilken avskrivningstid som gäller. Avskrivnings- och 
kapitalkostnadsbudgeten bygger på kända och förväntade investeringar.

Pensionsutbetalning

Prognosen för årets pensionsutbetalning överensstämmer inte med budgeten som 
grundas på KPA pensionsredovisning. Det förväntas ett budgetöverskott om 
1 565 tkr. Kommunen har inga anställda med visstidspensioner och inte heller 
placeringar avseende pensionsmedel.

Övrigt

Posten "övrigt" i resultaträkningen är bland annat budgeterade specialdestinerade 
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statsbidrag (maxtaxa och kvalitetssäkring inom förskolan). Det förväntade positiva 
resultatet om 3 899 tkr grundas på hittillsvarande arbetsgivaravgift som är lägre för 
ungdomar under 25 år men som kommer att förändras under hösten. Totalt har 
arbetsgivarkostnaderna under våren varit 1 345 tkr lägre än budgeterat samt 
kommer kommunen att få återbetalning av AFA försäkringen som kommunen 
betalade in 2004, vilket är 2 533 tkr.

Skatteintäkter och bidrag

Enligt senaste skatteprognosen från SKL daterad 2015-06-16 erhåller kommunen 
47 tkr mindre i skatteintäkter än den SKL prognos som var grunden för budgeten 
2015. Tabellen visar på den totala förändringen per faktorer som påverkar den totala 
skatteintäkten.

SKATTER OCH BIDRAG BUDGET ÅRSPROGN
OS AVVIKELSE

Allmän kommunalskatt 298 550 tkr 298 325 tkr -225 tkr

Strukturbidrag 763 tkr 763 tkr 0 tkr

Inkomstutjämningsbidrag 62 861 tkr 62 861 tkr 0 tkr

Kostnadsutjämningsbidrag 5 399 tkr 5 399 tkr 0 tkr

Kommunal fastighetsavgift 13 399 tkr 13 583 tkr 184 tkr

LSS utjämningsbidrag 1 036 tkr 1 030 tkr -6 tkr

Regleringsavgift -284 tkr -284 tkr 0 tkr

SUMMA SKATTER OCH BIDRAG 381 724 tkr 381 677 tkr -47 tkr

Finansnetto

Finansnettot visar på ett nollresultat i förhållande till budgeten och att både 
ränteintäkterna och räntekostnaderna kommer att vara lägre än budgeterat. 
Ränteintäkterna är beräknade utifrån kända faktorer, där största ränteinkomsten 
kommer från Lekebergs kommunala Holding AB. Borgensavgiften ingår också i 
finansnettoredovisningen. I dagsläget finns inga förväntningar på upptagande av nya 
lån, inte heller utnyttjande av kommunens checkkredit.

Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till 57 459 tkr och under åren 1995-2014 har 
kommunen investerat för 263 151 tkr, viket ger en genomsnittlig investeringsvolym 
på 13 157 tkr per år. Investeringsvolymen för året prognostiserar 9,8 % av 
nettokostnaden.
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INVESTERINGAR 
150731 BUDGET INKOMST UTGIFT NETTO ÅTERSTÅR 1995-2014

Kommunstyrels
en

25 120 tkr 0 tkr 4 832 tkr 4 832 tkr 20 288 tkr 188 390 tkr

Kultur- och 
bildningsnämnd
en

8 089 tkr 0 tkr 786 tkr 786 tkr 7 303 tkr 21 917 tkr

Sydnärkes IT 
nämnd

0 tkr 0 tkr 6 698 tkr 6 698 tkr -6 698 tkr 8 114 tkr

Vård- och 
omsorgsnämnd
en

700 tkr 0 tkr 327 tkr 327 tkr 373 tkr 13 275 tkr

VA-
verksamheten

23 550 tkr 0 tkr 1 152 tkr 1 152 tkr 22 399 tkr 31 455 tkr

SUMMA 
NÄMNDER

57 459 tkr 0 tkr 13 795 tkr 13 795 tkr 43 664 tkr 263 151 tkr

varav Tekniska 
avd.

18 420 tkr 0 tkr 3 725 tkr 3 725 tkr 14 695 tkr 139 663 tkr

Helårsprognosen visar på att investeringsuppgifter om 19 984 tkr inte kommer att 
genomföras i år utan projekten löper över året. Totalt beräknas investeringsutgiften 
bli 37 475 tkr, exklusive Sydnärkes IT nämnds investeringar. Kommunen har likviditet 
för den prognostiserade investeringsutgiften.

INVESTERING PER 
OBJEKT BUDGET REDOVISA

T
PROGNO

S
PREL.UTFA

LL
AVVIKEL

SE

Kommunledni
ng

OFÖRUTSEDDA 
INV.UTGIFTER

1 300 tkr 372 tkr 928 tkr 1 300 tkr 0 tkr

Kommunledni
ng

IT INVESTERINGAR 
LEKEBERG

1 000 tkr 500 tkr 500 tkr 500 tkr

Kommunledni
ng

INDUSTRI OCH EXPL 
MARK

1 300 tkr 735 tkr 565 tkr 1 300 tkr

Ekonomiavd IT HIDINGE SKOLA 3 000 tkr 3 000 tkr 3 000 tkr

Teknik o 
serviceavd

LEKUTRUSTN, TEKN AVD 200 tkr 21 tkr 179 tkr 200 tkr 0 tkr

Teknik o 
serviceavd

ÅC TAK/MARK 163 tkr 163 tkr -163 tkr

Teknik o 
serviceavd

STÄDMASKIN 220 tkr 164 tkr 164 tkr 56 tkr

Teknik o 
serviceavd

RENOVERING TORGET 
FJUGESTA

700 tkr 122 tkr 578 tkr 700 tkr -0 tkr

Teknik o 
serviceavd

KÖK HIDINGE SKOLA 1 000 tkr 733 tkr 268 tkr 1 000 tkr

Teknik o 
serviceavd

MARKOMR, LANNA 
BADGRUVA

3 tkr 3 tkr -3 tkr

Teknik o 
serviceavd

ASFALTPLAN 16 300 tkr 2 519 tkr 13 
781 tkr

16 300 tkr -0 tkr

Personalavd UTV HÄLSANS STIG 100 tkr 100 tkr 100 tkr

Kultur o 
bildning

NÄRIDROTTSPLATS 1 439 tkr 1 439 tkr
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INVESTERING PER 
OBJEKT BUDGET REDOVISA

T
PROGNO

S
PREL.UTFA

LL
AVVIKEL

SE

Kultur o 
bildning

INVENTARIER HIDINE 
SKOLA

5 000 tkr 220 tkr 3 780 tkr 4 000 tkr 1 000 tkr

Kultur o 
bildning

INVENTARIER, KUB 1 350 tkr 270 tkr 730 tkr 1 000 tkr 350 tkr

Kultur o 
bildning

NY FÖRSKOLA FJUGEST 300 tkr 101 tkr 150 tkr 250 tkr 50 tkr

Kultur o 
bildning

MARKOMR, LANNA 
BADGRUVA

195 tkr 195 tkr -195 tkr

Vård o 
omsorg

OFÖRUTSETT VON 200 tkr 105 tkr 95 tkr 200 tkr

Vård o 
omsorg

BOSTADSANPASSNING 500 tkr 222 tkr 278 tkr 500 tkr

VA-
verksamheten

VA-SANERINGAR 1 000 tkr 308 tkr 692 tkr 1 000 tkr 0 tkr

VA-
verksamheten

AVLOPPSRENINGSVERK 
FJA

1 000 tkr 61 tkr 439 tkr 500 tkr 500 tkr

VA-
verksamheten

VA DORMEN/BÄCKATORP 114 tkr 114 tkr -114 tkr

VA-
verksamheten

KVISTBRO 
OMVANDLINGSOMR

8 000 tkr 162 tkr 238 tkr 400 tkr 7 600 tkr

VA-
verksamheten

VATTENTORNET 550 tkr 550 tkr 550 tkr

VA-
verksamheten

EDP FUTURE 28 tkr 28 tkr -28 tkr

VA-
verksamheten

VATTENLEDN SJÄLVFALL 
SKÄR

1 000 tkr 171 tkr 829 tkr 1 000 tkr -0 tkr

VA-
verksamheten

ÖREBRO VATTEN 12 000 tkr 308 tkr 2 700 tkr 3 008 tkr 8 992 tkr

SUMMA 57 459 tkr 7 096 tkr 30 
379 tkr

37 475 tkr 19 
984 tkr

FÖRBRUKAT TOM JULI 12,4%

Sydnärkes IT-
nämnd

IT INVESTERINGAR 0 tkr 6 698 tkr 2 786 tkr 9 484 tkr - 9 
484 tkr

SUMMA 57 459 tkr 13 795 tkr 33 
165 tkr

46 959 tkr 10 
499 tkr

FÖRBRUKAT TOM JULI 24,0 %

Investeringar som genomförts under året är främst asfaltering av gator och vägar 
samt VA-sanering. De flesta projekten löper över åren såsom näridrottsplats, Kvistbro 
omvandlingsområde och Örebro vatten.

Likviditet och lån

Kommunens likviditet har varit god under året. Kommunen har haft i genomsnitt 
40 mkr i likvida medel för de månader som prognosen avser. Kommunen har inga 
placerade medel i aktier eller obligationer i andra bolag. Kommunen har ingen 
långfristig låneskuld, men däremot har kommunens fastighetsbolag 417 mkr i lån.

Borgen
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Kommunens borgensåtaganden uppgick till drygt 448 mkr och av de totala 
borgensåtagandena avser 99,99 procent borgen till Lekebergs Kommunala 
Holdingbolag AB. Övriga borgensåtaganden består av borgen för småhus om 56 tkr. 
Borgensavgiften till LekebergsBostäder AB är 0,3 procent, vilket inbringar 483 tkr. 
Kommunen har inga åtaganden för så kallade fallskärmsavtal.

Avstämning mot balanskrav

I kommunallagen kap 8:4 står bl.a. att budgeten ska upprättas så att intäkterna 
överstiger kostnaderna. Resultatet för perioden redovisar ett överskott, men 
helårsresultatet prognostiseras till -105 tkr, innan justering av reavinster. 
Reavinsterna påverkar resultatet positivt, dessa vinster kan dock inte tillgodoräknas i 
bedömningen om kommunen klarar balanskravet. Detta innebär att om prognosen 
infrias kommunen inte uppfyller balanskravet. 

Finansiella mål

 Resultatet ska i genomsnitt under en treårsperiod vara positivt och uppgå till 
en procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Resultatet 
för perioden är positivt om 2 770 tkr, men förväntas för helåret visa på ett 
underskott om 105 tkr. Om prognosen infrias kommer inte målet att uppnås, 
trots tidigare års positiva resultat.

 Årets investeringar och amorteringar ska finansieras av egna medel. Detta 
finansiella mål förväntas att uppnås vid årsskiftet.

 Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och 
bidrag. Verksamhetens nettokostnad i andel av skatteintäkter och bidrag 
prognostiseras till 100,2 procent per sista december, vilket innebär att målet 
inte förväntas att uppnås under året. Under perioden är verksamhetens 
nettokostnad 98,8% av skatter och bidrag.

Detta innebär att ett av tre finansiella mål förväntas att uppfyllas vid årsskiftet. För 
perioden uppfylls alla tre målen.

BALANSKRAVSUTREDNING  

Prognostiserat helårsresultat -105

Varav reavinster för mark- och fastighetsförsäljning -196

BALANSKRAVSRESULTAT -301
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7.2 Resultaträkning 

RESULTATRÄKNING 2015-07-31 2014-07-31 BUDGET ÅRSPROGN
OS AVVIKELSE

Verksamhetens intäkter 1) 47 664 tkr 54 728 tkr 101 941 tkr 101 941 tkr 0 tkr

Verksamhetens kostnader 
2)

-261 763 tkr -259 311 tkr -478 023 tkr -476 035 tkr 1 988 tkr

Avskrivningar - 4 939 tkr -3 297 tkr -5 521 tkr -8 469 tkr -2 948 tkr

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD

-219 038 tkr -207 880 tkr -381 603 tkr -382 563 tkr -960 tkr

Skatteintäkter 3) 173 359 tkr 163 733 tkr 298 550 tkr 298 325 tkr -225 tkr

Generella 
statsbidrag/utjämning 4)

48 382 tkr 48 928 tkr 83 174 tkr 83 352 tkr 178 tkr

Finansiella intäkter 5) 70 tkr 101 tkr 1 881 tkr 1 581 tkr -300 tkr

Finansiella kostnader - 2 tkr 0 tkr -1 100 tkr -800 tkr 300 tkr

RESULTAT FÖRE 
EXTRAORDINÄRA POSTER

2 770 tkr 4 882 tkr 902 tkr -105 tkr -1 007 tkr

Extraordinära intäkter 0 tkr 49 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Extraordinära kostnader 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr

RESULTAT 2 770 tkr 4 931 tkr 902 tkr -105 tkr -1 007 tkr

98,8 % 97,8% 100,0% 100,2 %

Noter till resultaträkning – avser kommunen

NOT 1 VERKSAMHETSINTÄKTER 2015-07-31 2014-07-31

Försäljning 1 527 tkr 1 439 tkr

Konsumtionsavgifter 3 871 tkr 7 365 tkr

Barnomsorgsavgift 3 489 tkr 3 388 tkr

Äldreomsorgsavgift 3 905 tkr 3 794 tkr

Interkommunala ersättningar 1 360 tkr 1 236 tkr

Övriga avgifter och ersättningar 5 549 tkr 12 668 tkr

Hyror 2 857 tkr 2 676 tkr

Statsbidrag 15 187 tkr 11 098 tkr

IT-nämnden 9 243 tkr 9 658 tkr

Övrigt 676 tkr 1 406 tkr

SUMMA 47 664 tkr 54 728 tkr

NOT 2 VERKSAMHETSKOSTNADER 2015-07-31 2014-07-31

Löner och sociala avgifter 160 916 tkr -151 096 tkr

Material -9 646 tkr -12 988 tkr
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Tjänster - 53 663 tkr -59 739 tkr

Transport - 6 066 tkr -5 998 tkr

Hyra - 26 387 tkr -24 527 tkr

Bidrag - 2 355 tkr -2 034 tkr

Försörjningsstöd - 2 733 tkr -2 929 tkr

SUMMA - 261 763 tkr -259 311 tkr

NOT 3 SKATTINTÄKT 2015-07-31 2014-07-31

Kommunalskatt 173 359 tkr 163 733 tkr

SUMMA 173 359 tkr 163 733 tkr

NOT 4 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 2015-07-03 2014-07-31

Strukturbidrag 445 tkr 443 tkr

Inkomstutjämning 36 669 tkr 37 968 tkr

Kostnadsutjämning 3 149 tkr 2 392 tkr

Regleringsbidrag/avgift -166 tkr 987 tkr

Fastighetsavgiften 7 683 tkr 7 727 tkr

LSS-utjämning 602 tkr -589 tkr

SUMMA 48 382 tkr 48 928 tkr

NOT 5 FINANSIELLA INTÄKTER 2015-07-31 2014-07-31

Räntebidrag 31 tkr 28 tkr

Övriga finansiella intäkter 39 tkr 73 tkr

SUMMA 70 tkr 101 tkr

NOT 6 FINANSIELLA KOSTNADER 2015-07-31 2014-07-31

Ränta långfristiga lån 0 tkr 0 tkr

Ränta kortfristiga lån 0 tkr 0 tkr

Ränta pensionsförmåner 0 tkr 0 tkr

Övriga finansiella kostnader - 2 tkr 0 tkr

SUMMA - 2 tkr 0 tkr
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7.3 Balansräkning

BALANSRÄKNING 2015-07-31 2014-07-31

TILLGÅNGAR 270 327 tkr 258 064 tkr

Anläggningstillgångar 185 773 tkr 164 635 tkr

Materiella anläggningstillgångar

Mark och byggnader 1) 75 979 tkr 72 784 tkr

Maskiner och inventarier 2) 27 046 tkr 8 009 tkr

Finansiella anläggningstillgångar 3) 82 748 tkr 83 842 tkr

Omsättningstillgångar 84 554 tkr 93 429 tkr

Förråd 4) 4 667 tkr 4 407 tkr

Fordringar 5) 42 085 tkr 34 641 tkr

Kassa och bank 6) 37 802 tkr 54 381 tkr

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 270 327 tkr 258 064 tkr

Eget kapital 189 967 tkr 188 601 tkr

varav periodens resultat 7) 2 770 tkr 4 931 tkr

Avsättningar 16 210 tkr 15 508 tkr

Avsättningar till pensioner och liknande 
förpliktelser8)

14 491 tkr 13 006 tkr

Citybanan 1 719 tkr 2 502 tkr

Skulder 64 150 tkr 53 955 tkr

Kortfristiga skulder 9) 64 150 tkr 53 955 tkr

ANSVARSFÖRBINDELSER 690 977 tkr 711 437 tkr

Pensions förpliktelser som inte tagits upp bland 
skulder eller ansvarsförbindelser inklusive 
särskild löneskatt

144 111 tkr 149 677 tkr

Borgensförbindelser10) 448 256 tkr 448 196 tkr

Garantiförbindelse leasing 11) 821 tkr 1 099 tkr

Garantiförbindelse Lokalhyra 11) 97 789 tkr 112 465 tkr

Noter till balansräkning - avser kommun

NOT 1 MARK OCH BYGGNADER 2015-07-31 2014-07-31

Markreserv

Ackumulerad investeringsutgift 9 627 tkr 9 652 tkr

Ackumulerad avskrivning 0 tkr

Periodens investeringar 0 tkr
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Avskrivningar 0 tkr

Periodens försäljningar/utrangeringar 0 tkr

Utgående bokfört värde 9 627 tkr 9 652 tkr

Publika fastigheter

Ackumulerad investeringsutgift 37 954 tkr 35 038 tkr

Ackumulerad avskrivning -10 637 tkr -8 272 tkr

Periodens investeringar 2 840 tkr 1 225 tkr

Avskrivningar -771 tkr -737 tkr

Periodens försäljningar/utrangeringar 0 tkr -86 tkr

Utgående bokfört värde 29 386 tkr 27 168 tkr

Fastigheter för affärsverksamhet

Ackumulerad investeringsutgift 57 361 tkr 54 599 tkr

Ackumulerad avskrivning -22 691 tkr -20 363 tkr

Periodens investeringar 1 287 tkr 2 176 tkr

Avskrivningar -1 281 tkr -1 338 tkr

Statsbidrag 0 tkr -402 tkr

Periodens försäljningar/utrangeringar 1 179 tkr 0 tkr

Utgående bokfört värde 35 855 tkr 34 672 tkr

Fastigheter för annan verksamhet

Ackumulerad investeringsutgift 1 265 tkr 1 293 tkr

Ackumulerad avskrivning 0 tkr

Periodens investeringar 0 tkr

Avskrivningar 0 tkr

Periodens försäljningar/utrangeringar -154 tkr -1 tkr

Utgående bokfört värde 1 111 tkr 1 292 tkr

SUMMA 75 979 tkr 72 784 tkr

NOT 2 MASKINER OCH INVENTARIER 2015-07-31 2014-07-31

Maskiner

Ackumulerad investeringsutgift 6 549 tkr 4 687 tkr

Ackumulerad avskrivning -4 164 tkr -3 942 tkr

Periodens investeringar 274 tkr 121 tkr

Avskrivningar -276 tkr -129 tkr

Periodens försäljningar/utrangeringar -1 179 tkr 0 tkr

Utgående bokfört värde 1 204 tkr 737 tkr

Inventarier

Ackumulerad investeringsutgift 23 918 tkr 14 110 tkr
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Ackumulerad avskrivning -13 632 tkr -8 165 tkr

Periodens investeringar 3 464 tkr 588 tkr

Avskrivningar -1 139 tkr -883 tkr

Periodens försäljningar/utrangeringar 0 tkr 0 tkr

Utgående bokfört värde 12 611 tkr 5 650 tkr

Bilar och transportmedel

Ackumulerad investeringsutgift 1 617 tkr 571 tkr

Ackumulerad avskrivning -855 tkr -114 tkr

Periodens investeringar 0 tkr 0 tkr

Avskrivningar -74 tkr -33 tkr

Periodens försäljningar/utrangeringar 0 tkr 0 tkr

Utgående bokfört värde 688 tkr 424 tkr

Övriga maskiner och inventarier

Ackumulerad investeringsutgift 12 139 tkr 1 832 tkr

Ackumulerad avskrivning - 3 393 tkr -824 tkr

Periodens investeringar 5 195 tkr 367 tkr

Avskrivningar - 1 398 tkr -177 tkr

Periodens försäljningar/utrangeringar 0 tkr 0 tkr

Utgående bokfört värde 12 543 tkr 1 198 tkr

SUMMA 27 046 tkr 8 009 tkr

NOT 3 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2015-07-31 2014-07-31

Förenade Småkommuners Försäkring AB 2 000 tkr 2 000 tkr

Lekebergs Kommunala Holding AB 100 tkr 100 tkr

Kommuninvest Ekonomiska Förening 3 452 tkr 2 696 tkr

Förlagslån Kommuninvest 1 000 tkr 1 000 tkr

Länsmusiken 1 tkr 1 tkr

Sannagatan - Fjugesta 9 tkr 9 tkr

Privatpersoner 38 tkr 38 tkr

Lekebergs Kommunala Holding AB 72 990 tkr 74 840 tkr

Vrethammar 1 589 tkr 1 589 tkr

Knista- Sanna 1 569 tkr 1 569 tkr

SUMMA 82 748 tkr 83 842 tkr

NOT 4 FÖRRÅD OCH EXPLOATERING 2015-07-31 2014-07-31

Exploateringsmark 4 667 tkr 4 407 tkr

SUMMA 4 667 tkr 4 407 tkr
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NOT 5 FORDRINGAR 2015-07-31 2014-07-31

Kundfordringar 759 tkr 2 087 tkr

Interimsfordringar 39 158 tkr 28 416 tkr

Momsfordran 2 168 tkr 4 138 tkr

SUMMA 42 085 tkr 34 641 tkr

NOT 6 KASSA OCH BANK 2015-07-31 2014-07-31

Bank 37 747 tkr 54 322 tkr

Handkassor 55 tkr 59 tkr

SUMMA 37 802 tkr 54 381 tkr

NOT 7 EGET KAPITAL 2015-07-31 2014-07-31

Ingående eget kapital 187 197 tkr 183 670 tkr

Periodens resultat 2 770 tkr 4 931 tkr

SUMMA 189 967 tkr 188 601 tkr

NOT AVSÄTTNINGAR PENSIONER 2015-07-31 2014-07-31

Avsättning för övriga pensioner 11 662 tkr 10 467 tkr

Särskild löneskatt för övriga 
pensionsavsättningar

2 829 tkr 2 539 tkr

SUMMA 14 491 tkr 13 006 tkr

NOT 9 KORTFRISTIGA SKULDER 2015-07-31 2014-07-31

Leverantörsskulder 4 415 tkr 5 088 tkr

Preliminär skatt anställda 4 358 tkr 4 202 tkr

Arbetsgivaravgifter 5 526 tkr 6 771 tkr

Semesterlöneskuld 14 381 tkr 14 950 tkr

Interimsskulder 23 219 tkr 11 665 tkr

Momsskuld 124 tkr 87 tkr

Individuell del pensioner 8 960 tkr 8 547 tkr

Övriga skulder 3 167 tkr 2 645 tkr

SUMMA 64 150 tkr 53 955 tkr

NOT 10 BORGENSFÖRBINDELSER 2015-07-31 2014-07-31

LekebergsBostäder AB 187 500 tkr 187 500 tkr

Lekebergs Kommunfastigheter AB 260 640 tkr 260 640 tkr

Egna hem 116 tkr 56 tkr

Page 104 of 423



2015-09-07

38

SUMMA 448 256 tkr 448 196 tkr

NOT 11 LEASING OCH HYRA 2015-07-31 2014-07-31

Bilar 821 tkr 1 099 tkr

Lokalhyra 97 789 tkr 112 465 tkr

SUMMA 98 610 tkr 113 564 tkr
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7.4 Kassaflödesanalysen

KASSAFLÖDESANALYS 2015-07-31 2014-07-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat per den 31 juli 2 770 tkr 4 931 tkr

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 26 tkr

Avskrivningar 4 939 tkr 3 297 tkr

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital

7 709 tkr 8 254 tkr

Ökning(-) /minskning(+) av kortfristiga fordringar -19 029 tkr -13 189 tkr

Ökning(-) /minskning(+) av förråd -414 tkr 810 tkr

Ökning(+) /minskning(-) av kortfristiga skulder 6 535 tkr 3 729 tkr

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -5 199 tkr -396 tkr

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -13 060 tkr -4 477 tkr

Investeringsbidrag 0 tkr 402 tkr

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 154 tkr 87 tkr

Investering i finansiella anläggningstillgångar -756 tkr -870 tkr

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 tkr 0 tkr

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -18 861 tkr -5 254 tkr

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Upptagna lån 0 tkr 0 tkr

Lösen av lån 0 tkr 0 tkr

Ökning(+) /minskning(-) av långfristiga skulder 0 tkr 0 tkr

Ökning(-) /minskning(+) av långfristiga fordringar 0 tkr 0 tkr

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -18 861 tkr -5 254 tkr

ÅRETS KASSAFLÖDE -18 861 tkr -5 254 tkr

Likvida medel vid årets början 56 663 tkr 59 635 tkr

Likvida medel vid periodens slut 37 802 tkr 54 381 tkr

7.5 VA-verksamhet

 VA Utfall VA Utfall

RESULTATRÄKNING Not 15-07-31 14-07-31

Verksamhetens intäkter

Externa intäkter 1 4 743 tkr 4 085 tkr

Interna intäkter 2 115 tkr 190 tkr

Verksamhetens kostnader
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 VA Utfall VA Utfall

Externa kostnader 3 -2 712 tkr -2 953 tkr

Interna kostnader 4 -394 tkr -448 tkr

Avskrivningar 5 -1 274 tkr -1 452 tkr

VERKSAMHETENS NETTO 478 tkr -578 tkr

Finansiella intäkter 2 tkr 0 tkr

Finansiella kostnader 6 -532 tkr -401 tkr

RESULTAT FÖRE 
EXTRAORDINÄRA POSTER

-52 tkr -979 tkr

ÅRETS RESULTAT -52 tkr -979 tkr

Kommunens VA-verksamhet särredovisas enligt lag ”Lagen om allmänna 
vattentjänster” (LAV07).

VA-verksamheten producerar och distribuerar dricksvatten samt omhändertar och 
renar spillvatten, vidare omhändertas också dagvatten. I VA-verksamheten ingår att 
projektera, upphandla, nybyggnation och reinvestering i VA anläggningar.

Vattenverk och avloppsreningsverk finns i Fjugesta. Vattenverket levererar vatten 
medan avloppsverket renar spillvatten från hushållen i Fjugesta. Till Lanna, 
Hidingebro och Skärmartorp distribueras vatten från Örebro och spillvatten leds åter 
till Örebro för rening. Mullhyttan får leverans av vatten från Laxå kommun som även 
tar emot spillvattnet för rening från Mullhyttan till avloppsreningsverket i Hasselfors.

Driftsverksamheten av Va-verken sköts genom avtal av Örebro tekniska förvaltning 
medan drift och underhåll av kvarstående anläggningar i Mullhyttan, såsom 
högreservoaren och pumpstationen för spillvatten, sköts av Laxå Vatten. Drift och 
underhåll av ledningsnätet sköts av Lekebergs kommuns egen personal. Övriga 
kommuninnevånare har sitt vatten och avlopp genom enskilda anläggningar.

Projektering av vattenledning mellan Örebro och Fjugesta fortgår, projektet drar ut 
på tiden p.g.a. intresse från Länsstyrelsens arkeologer, samt marktillträdesfrågor. Va 
utbyggnaden i Kvistbro kommer att inledas under hösten, infrastrukturutbyggnad av 
exploateringsområdet Vreta 2:2 samt självfallsledning till Skärmartorp har 
projekterats, och kommer att börja byggas i november.

Delårsresultatet för Va-verksamheten tom juli månad visar på ett underskott om 
52 tkr. Verksamhetens driftskostnader bedöms ändå att på helåret lämna ett 
överskott om 400 tkr, vilket beror på att investeringen i Örebro vatten inte påbörjats 
i den omfattning som budgeterades.

 VA Utfall VA Utfall

BALANSRÄKNING Not 15-07-31 14-07-31

TILLGÅNGAR 35 394 tkr 35 155 tkr

Anläggningstillgångar 35 090 tkr 33 888 tkr
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 VA Utfall VA Utfall

Anläggningar, mark och 
byggnader

1 34 583 tkr 33 655 tkr

Bilar och transportmedel 2 186 tkr 233 tkr

Inventarier 3 321 tkr

Omsättningstillgångar 304 tkr 1 267 tkr

Kassa och bank 4 133 tkr 1 121 tkr

Fordringar 171 tkr 146 tkr

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

35 394 tkr 35 155 tkr

Eget kapital

därav periodens resultat -52 tkr -979 tkr

Skulder 35 394 tkr 35 155 tkr

Kortfristiga skulder 5 1 055 tkr 778 tkr

Långfristiga skulder 6 34 339 tkr 34 377 tkr

Noter till resultaträkningen - VA-verksamhet

Not 1 - Externa intäkter 15-07-31 14-07-31

Konsumtionsavgifter 3 791 tkr 3 201 tkr

Anslutningsavgifter 100 tkr 884 tkr

Övriga intäkter 852 tkr 0 tkr

SUMMA 4 743 tkr 4 085 tkr

Not 2 - Interna intäkter (Inom 
kommunens räkenskap)

15-07-31 14-07-31

VA-avgifter 115 tkr 190 tkr

SUMMA 115 tkr 190 tkr

Not 3 - Externa kostnader 15-07-31 14-07-31

Anläggningsmaterial -166 tkr -231 tkr

Tjänster -2 473 tkr -2 670 tkr

Övrigt -73 tkr -52 tkr

SUMMA -2 712 tkr -2 953 tkr

Not 4 - Interna kostnader 15-07-31 14-07-31
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Fördelade kostnader från tekniska 
avdelningen

Personalkostnad -362 tkr -423 tkr

Städkostnad -20 tkr -19 tkr

Övriga kostnader enligt 
driftredovisningen

-13 tkr -6 tkr

SUMMA -394 tkr -448 tkr

Not 5 - Avskrivningar 15-07-31 14-07-31

Beloppet utgörs av planenliga 
avskrivningar. Beräknat på 
anskaffningsvärdet.

-1 274 tkr -1 452 tkr

SUMMA -1 274 tkr -1 452 tkr

Not 6 - Finansiella kostnader 15-07-31 14-07-31

Ränta på anläggningstillgångar. Baserad 
på internränta

-532 tkr -401 tkr

SUMMA -532 tkr -401 tkr

Noter till balansräkning - VA-verksamhet

Not 1 - Anläggningar, mark och 
byggnader 15-07-31 14-07-31

Bokfört värde 1 januari 33 514 tkr 33 317 tkr

Periodens anskaffningar 1 124 tkr 1 612 tkr

Just bokf värde 1 180 tkr

Avskrivningar -1 235 tkr -1 274 tkr

SUMMA 34 583 tkr 33 655 tkr

Not 2 - Bilar och transportmedel 15-07-31 14-07-31

Bokfört värde 1 januari 219 tkr 251 tkr

Periodens anskaffningar

Avskrivningar -33 tkr -18 tkr

SUMMA 186 tkr 233 tkr

Not 3 - Inventarier 15-07-31 14-07-31

Bokfört värde 1 januari 332 tkr

Periodens anskaffningar 28 tkr 332 tkr

Avskrivningar -39 tkr

SUMMA 321 tkr 332 tkr
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Not 4 - Kassa och bank 15-07-31 14-07-31

Bankmedel 133 tkr 1 121 tkr

SUMMA 133 tkr 1 121 tkr

Not 5 - Kortfristiga skulder 15-07-31 14-07-31

Leverantörsskulder 78 tkr 49 tkr

Interimsskulder

Avräkning gentemot kommunen 977 tkr 729 tkr

SUMMA 1 055 tkr 778 tkr

Not 6 - Långfristiga skulder 15-07-31 14-07-31

Lån för finansiering av materiella 
anläggningstillgångar

34 339 tkr 34 377 tkr

SUMMA 34 339 tkr 34 377 tkr
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8 Redovisningsprinciper
 I bokföring och bokslut har den kommunala redovisningslagens bestämmelser i allt 
väsentligt tillämpats. Här regleras hur kommunens ekonomiska resultat och 
finansiella ställning ska redovisas i en resultaträkning, balansräkning samt 
kassaflödesanalys.

Poster i resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys har i förekommande fall 
justerats för föregående period med den tillämpning som gäller för 
räkenskapsperioden.

Sammanställd redovisning - är inte upprättad i delårsrapporten, men delårsresultat 
och helårsprognos redovisas för respektive bolag. Sammanställd redovisning 
upprättas i årsbokslutet.

Kommunens affärsverksamhet innefattar vatten- och avlopp samt 
renhållningsverksamheten. De båda är taxefinansierade. När det gäller 
renhållningskollektivet redovisas det i en s.k. resultatregleringsfond i det egna 
kapitalet för kommunen. När det gäller vatten- och avloppskollektivet, redovisas det 
årliga resultatet separat i enlighet med ”Lagen om allmänna vattentjänster SFS 
2006:412”. Detta innebär att verksamheten särredovisas både när det gäller det egna 
kapitalet men också upprättande av resultat- och balansräkningar. Allt för att en 
bedömning ska kunna ske om eventuellt överuttag. Anslutningsavgifterna redovisas i 
sin helhet som ett driftsbidrag och inte som investeringsbidrag. Detta eftersom 
kommunens fakturerade anslutningsavgifter inte uppgår till ett väsentligt belopp. 
Inga kommungemensamma kostnader har fördelats, dvs. vatten- och 
avloppskollektivet har inte betalt för exempelvis övergripande administration, växel 
och dyl.

Skatteintäkter – skatterna beräknas utifrån Sveriges Kommuner och Landstings 
prognoser. SKLs prognos har inte periodiserats i delårsrapporten.

Kostnader och intäkter som är hänförliga till perioden och är av väsentligt belopp har 
periodiserats. I delårsrapporten definierar vi väsentligt belopp till minst 100 tkr.

Arbetsgivaravgifter och preliminärskatt som betalas i augusti men avser juli har 
skuldbokförts. Arbetsgivaravgifterna har påverkat delårsresultatet.

Semesterlöneskuld för outtagen semester och övertid har ingen särskild hänsyn 
tagits till förändringen mellan årsskiftet och del året.

Anläggningstillgångar och inventarier är upptagna till anskaffningsvärdet minskat 
med eventuella investeringsbidrag och avskrivningar. Med anläggningstillgång och 
inventarier avses objekt med en ekonomisk livslängd på minst tre år och med en total 
utgift på ett basbelopp (2015: 44 500 kronor) exklusive mervärdesskatt.

Förråd har värderats enligt lägsta värdets princip.

Kapitalkostnader är den samlade benämningen på avskrivningar och intern ränta. 
Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värde. Internräntan 2015 har 
uppgått till 2,5 procent. Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas 
anskaffningsvärden. Avskrivningar har beräknats enligt nominell metod. 
Avskrivningen påbörjas halvårsvis efter anskaffning.

Amorteringar för upptagna och utlämnade lån som förfaller inom ett år har 
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redovisats som kortfristig skuld respektive fordran i redovisningen.

AVSKRIVNINGSTIDER

IT-investeringar; Datorer, servrar mm 3-5 år

Maskiner och inventarier 5-20 år

Fordon och andra transportmedel 5-10 år

Publika fastigheter 10-33 år

Fastigheter för affärsverksamhet 20-33 år

Markanläggningar 20-50 år

 

 

Page 112 of 423



2015-09-07

46

9 Ord- och begreppsförklaringar
Anläggningstillgångar - Fast och lös egendom som är avsedd för stadigvarande 
innehav. Fastigheter, fordon, maskiner är exempel på materiella 
anläggningstillgångar, medan aktier och andelar är finansiella anläggningstillgångar.

Avskrivningar - Avser planmässig värde nedsättning av anläggningstillgång.

Avsättningar - Ekonomiska förpliktelser som är säkra men ovissa till belopp eller till 
den tidpunkt då de ska infrias.

Balansräkning - Redovisar översiktlig sammanställning av tillgångar och eget kapital 
samt skulder.

Demografi - Vetenskapen om en befolknings fördelning, storlek eller 
sammanstättning.

Eget kapital - Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder, d v s hur 
mycket av tillgångarna som finansierats av egna medel.

Finansnetto - Redovisar skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader i 
resultaträkningen.

Interimspost - Fordran eller skuld mellan olika redovisningsår, se periodisering.

Internränta - Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggningstillgångar) 
som utnyttjas inom en viss verksamhet.

Kapitalkostnad - Är en årlig ersättning mellan finansförvaltningen och nämnderna. 
Avser ersättning för det kapital som utnyttjas av nämnden. Kapitalkostnad består av 
avskrivning och intern ränta.

Kortfristiga skulder - Kortfristiga lån och skulder som förfaller till betalning inom ett 
år.

Kassaflödesanalys - Översiktlig sammanställning av hur årets drift-, investerings- och 
låneverksamhet m.m. har bidragit till rörelsekapitalets förändring.

Likvida medel - Anger vilken betalningsberedskap som finns på kort sikt. Likvida 
medel består av kontanter och banktillgodohavanden.

Likviditet - Redovisar betalningsberedskap på kort sikt.

Långfristiga lån - Skulder som förfaller till betalning om ett år eller senare.

Nettoinvesteringar - Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag mm.

Nettokostnader - Driftskostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och 
ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Nyckeltal - Mäter förhållandet mellan två storheter, exempelvis andelen eget kapital 
i procent av de totala tillgångarna (soliditet).

Omsättningstillgångar - Är summan av likvida medel, kortfristiga fordringar och 
förråd. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas i likvida medel.

Periodisering - Fördelning av kostnader och intäkter till den period då resurserna 
tillkommer eller förbrukas.
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Resultaträkning - Översiktlig sammanställning av årets driftverksamhet och hur den 
påverkat eget kapital.

Rörelsekapital - Är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 
Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på kort sikt.

Skattesats - Anger hur stor andel per intjänad hundralapp som ska erläggas i 
kommunalskatt.

Skatteunderlag - Totalsumman av kommunmedborgarnas beskattningsbara inkomst 
dividerat med 100.

Soliditet - Redovisar andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d v s graden av 
egenfinansiering av tillgångar.

Skuldsättningsgrad - Skulder dividerat med eget kapital.

Transfereringar – Avser bostadsbidrag, socialbidrag, bidrag till främmande 
inrättningar mm.
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Bilaga 1 – Prognosrapport 2 - Kommunstyrelsen 
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Bilaga 2 - Prognosrapport 2 – Kultur- och 
bildningsnämnden

Page 116 of 423



2015-09-07

50

Bilaga 3 - Prognosrapport 2 – Vård- och omsorgsnämnden
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Bilaga 4 – Sydnärkes IT-nämnd
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1 Kommunstyrelsens prognosrapport 2 2015 
Nedan följer kommunstyrelsens prognosrapport 2 2015.  

2 Politiskt fattade beslut 

Nedan följer en redovisning av de politiska uppdrag som givits till kommundirektören av 
kommunstyrelsen. 

Fattade politiska beslut 

Beslut Status Kommentar 

Kommundirektören får i 
uppdrag att utreda delegering 
av beslut vad gäller mindre 
förändringar i 
förvaltningsorganisationen till 
KUB och VON 

Okänt Dnr 13KS169 

Kommunstyrelseförvaltningen 
ska utreda förutsättningarna 
för en upprustning av gamla 
Svartåbanan 

Okänt Dnr KS 14-407 

Uppdrag till kommundirektören 
att genomföra en översyn av 
riktlinjer för upphandling 

Pågår Dnr KS 14-474 

Uppdrag till kommundirektören 
att utreda Sannabadets och det 
kringliggande områdets 
framtida förutsättningar 

Okänt Saknar dnr 

Uppdrag till kommundirektören 
att skriva ett 2-årsavtal med 
antagen anbudsgivare 
- Avfallsupphandling 

Okänt Saknar dnr 

Uppdrag till kommundirektören 
att ta fram en rutin för hur 
kommunen ska agera vid 
misstankar om mutor och 
bestickning sam undersöka 
möjligheterna till en 
Whistleblower-funktion. 

Okänt Dnr 13KS236 

Uppdrag till kommundirektören 
att ta fram ett förslag på 
åtgärdsplan och ekonomisk 
beräkning för de åtgärder som 
trygghetsvandringarna visat 
behov på och som inte ryms 
inom ordinarie 
verksamhetsplanering och 
budget 

Pågår Dnr 13KS216 

Uppdrag till Kommundirektör 
att i samarbete med KD för 
Örebro ansvara för fortsatt 
utvecklingsarbete i Vinna-
projektet. 

Okänt Dnr KS 14-638 
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Beslut Status Kommentar 

Uppdrag till förvaltningen att 
genomföra en utredning 
avseende omhändertagande av 
avlopp inom Vretaområdet 

Okänt Dnr KS 14-615 

Kommunstyrelsen gav 
Sydnärkes miljöförvaltning i 
uppdrag att slutföra 
förberedelserna för att bilda 
naturreservatet 
Vretalundsskogen. 

Okänt Dnr KS 15-103 

Sydnärkes miljöförvaltning i 
uppdrag att ta fram en 
klimatanpassningsplan 

Okänt Dnr KS 14-509 

Uppdrag till kommundirektören 
att se över intern kontrollen för 
hela kommunen och redovisa 
detta till kommunstyrelsen 
innan sommaren 

Pågår Dnr KS 15-272 

Uppdrag till kommundirektören 
att till kommunstyrelsen senast 
30 septemberrapportera hur 
man avser att arbeta för att nå 
de av kommunstyrelsen 
fastställda målen 

Pågår Dnr KS 15-332 

Uppdrag till kommundirektören 
att ta fram riktlinjer för 
förnyande av jakträtter på 
kommunens mark att gälla från 
och med 2017-07-01. 

Pågår Dnr KS 15-350 

Uppdrag till kommundirektören 
att uppföra infrastruktur 
Fjugesta södraEtapp 1 inom del 
av fastigheterna Fjugesta 4:2, 
5:69 och 5:2>1 från Vallgatans 
södra ände och från Ö 
Långgatan till platsen för det 
beslutade gruppboendet på 
Fjugesta 5:69 enligt bilagt 
underlag. 

Pågår Dnr KS 15-357 

Uppdrag till kommundirektören 
att utse projektledare samt 
projektledningsgrupp 

Pågår Dnr KS 14-663 
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Beslut Status Kommentar 

Uppdrag till kommundirektören 
att utreda vid vilka tillfällen 
tidigare under 
innevarandemandatperiod och 
utifrån nuvarande 
"Bestämmelser om arvoden 
och ersättningar 
tillförtroendevalda 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 
ställsåterkrav på berörda 
personer. 

Klart Dnr KS 15-387 

Uppdrag till kommundirektören 
att se över och revidera hela 
"Bestämmelser om arvoden 
och ersättningar till 
förtroendevalda i Lekebergs 
kommun 

Pågår Dnr KS 15-387 
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3 Mål 

Fem av kommunstyrelsens mål prognostiseras uppnås 2015, tio bedöms delvis uppnås och 
fyra nås inte alls. Uppföljningen av målen baseras på indikatorerna och den prognos som 
verksamheterna har gjort för resultatet på helår. 

Kommunens styrmodell, MER-styrning, bygger på att kommunfullmäktige sätter övergripande 
mål som sedan nämnder och styrelse bryter ner i nämndmål med indikatorer. 

Bedömningen görs enligt principen nedan. 

 Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås 

 Mer än hälften av indikatorerna uppnådda eller delvis uppnådda = Nämndmål 
uppnås delvis 

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

3.1 Bo i Lekeberg 

Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos 
Målvärde 

2015 

I Lekebergs 
kommun 
finns det 
attraktiva 
boenden i 
hela 
kommunen 
för alla 
människor. 

Kommunen 
erbjuder 
möjlighet 
till 
bostadsbeb
yggelse 

 Antal 
hyreslägenh
eter under 
byggnation 

 Privat näringsidkare har 
färdigställt lgh i Fjugesta tätort. 
Detta innebär att målet för 
nyproduktion av 
bostadsbebyggelse är nått. 

10 10 10 

NMI – 
Nöjdhet 
med 
bostäder 

 Kommunen arbetar med att ta 
fram fler tomter och att bygga 
fler lägenheter vilket är den 
största utmaningen. Underlag 
från LEBO/LEKO saknas dock. 

60 60 61 

Antalet 
lediga 
kommunala 
tomter i 
Fjugesta 

  73 72 70 

Antalet 
lediga 
kommunala 
tomter i 
Mullhyttan 

  4 4 3 

Antalet 
lediga 
kommunala 
tomter i 
Hidinge-
Lanna 

  0 0 0 

Antal 
hyreslägenh
eter i 
kommunen 

 Underlag har inte kunnat tas 
fram. 

  480 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos 
Målvärde 

2015 

Lekebergs 
kommun 
växer i 
invånarantal 

 Antalet 
invånare i 
kommunen 

 v .32 hade kommunen 4 442 
invånare.  

7 443 7 390 7 350 

Kommunen
s erbjuder 
attraktiva 
platser för 
lek, rörelse 
och 
umgänge 

 Antal 
aktivitetspla
tser i 
anslutning 
till befintliga 
allmänna 
lekplatser 

 Arbetet med iordningsställande 
av aktivitetsplats vid lekplatsen 
på "Esplanaden" i Fjugesta har 
inte kunnat genomföras enligt 
ursprungsplan. Resurserna har 
inte räckt till då andra 
prioriteringar varit nödvändiga (t 
ex Riseberga och Lanna 
badgruva). Arbetet kommer 
dock att påbörjas under tredje 
kvartalet och färdigställas under 
året. 

0 1 1 

Antal fysiska 
umgängesm
öjligheter i 
anslutning 
till befintliga 
allmänna 
lekplatser 

 Arbetet har försenats pga. 
resursbrist (i tid och mankraft). 
Målet kommer dock att 
uppfyllas under året. 

0 % 1 % 1 % 

Antal 
naturanpass
ade 
egenbyggda 
utegym 

 Strävan var att få detta klart 
innan sommaren. Detta har dock 
inte hunnits med, bl. a pga. att 
tillfrågade entreprenörer inte 
återkommit med offert. Målet 
kommer att nås under året. 

0 1 1 

Nöjdhet 
med 
fritidsmöjlig
heter (NMI) 

 Arbete pågår med att tillskapa 
fler platser för fritidsaktiviteter. 
Kommunen inviger under 
september också en ny 
idrottshall i Hidinge. 

55 % 55 % 57 % 

Antal 
utvecklade 
offentliga 
torgplatser 

 Under maj månad har 
tilldelningsbeslut sänts ut till den 
entreprenör som kommer att 
utföra nästa fas av utvecklingen 
av torget. Arbetet utförs i 
perioden v.32-36. 

De åtgärder som vidtas innebär 
att torget blir mer tillgängligt 
som torg. Dessutom ökas 
trafiksäkerheten och 
parkeringsmöjligheterna. 

25 % 100 % 100 % 

Antal 
temalekplat
ser 

  0 1 1 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos 
Målvärde 

2015 

Hela 
Lekeberg 
har en väl 
utbyggd IT-
infrastruktu
r 

Mobil- och 
bredbandsu
ppkoppling 
är god 

 Andelen 
med tillgång 
till 
bredband 
via fiber 

 En ökning med 2 procentenheter 
sedan prognos 1 och en stor 
samförläggning med E.ON. som 
sträcker sig från Fjugesta till 
Edsberg genomförs under 
hösten. 

33 % 35 % 35 % 

Andel med 
mobiltelefo
ntäckning i 
kommunen 

 Siffror går inte att få fram en 
kartläggning har gjort av 
täckningen av kommunen men 
att få ut siffror från den kartan 
har visat sig svårt. 

0 % 0 % 0 % 

 

3.2 Leva i Lekeberg 

Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos 
Målvärde 
2015 

Kollektivtraf
iken är ett 
attraktivt, 
pålitligt och 
tillgängligt 
resalternati
v. 

Goda 
förutsättnin
gar för att 
pendla till 
och från 
arbete/studi
er 

 Antalet 
pendlarpark
eringar i 
kommunen 

 Med anledning av andra aktörers 
(Trafikverket, Region Örebro Län) 
planering och verksamhet har 
arbetet med ny pendlarparkering 
fördröjts. Den exakta placeringen 
måste samordnas med andra 
åtgärder som planeras. 

2 3 3 

Antalet 
arbetspendl
arresor buss 
513 

 Länstrafiken har inte kunnat 
leverera någon data så nuläge 
samt prognos saknas. 

0 0 46 960 

NRI) 
Nöjdhet 
med 
kommunika
tioner 

 Kommunen arbetar tillsammans 
med Länstrafiken på att ta fram 
nya linjer och dra om en del 
befintliga. Detta beräknas träda 
ikraft 2017. 

53 % 53 % 55 % 

Kommunen 
är en gång- 
och 
cykelvänlig 
kommun 

Kommunen 
är en gång- 
och 
cykelvänlig 
kommun 

 SCB:s 
medborgaru
ndersökning 
NMI – 
Gång- och 
cykelvägar 

 4 km cykelväg kommer under året 
att ha byggts. 

42 % 42 % 44 % 

Antalet km 
cykelväg 

 Nytt cykel- och promenadstråk 
Lanna badgruva respektive från 
Kyrkvägen till vattenparken i 
Fjugesta tätort. Dessa medger 
motions och friluftstransporter. 

Planeringen för ytterligare 
cykelväg för transport till och från 
arbete/skola är påbörjad. 

3 4 4 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos 
Målvärde 
2015 

Det finns ett 
varierat och 
behovsanpa
ssat 
barnomsorg
sutbud 

        

I kommun 
har alla 
barn och 
elever rätt 
att 
utvecklas 
optimalt 
utifrån sina 
förutsättnin
gar och 
behov. 

        

Alla 
medborgare 
med stöd 
från 
Lekebergs 
kommun 
har 
möjlighet 
till social 
gemenskap, 
delaktighet 
och 
aktiviteter. 

Kommunen
s offentliga 
platser är 
trafiksäkra 
och det 
finns en god 
service 

 Antalet 
parkeringspl
atser vid det 
kommunala 
badet vid 
Leken 

  100 100 100 

Kolonilotter 
och 
odlingslotte
r för 
allmänhete
n 

 I dialog med Lebo/Leko som äger 
den tänkta fastigheten har 
planering för att möjliggöra 
odlingslotter påbörjats. Detta 
samordnas även med 
Naturskolans- och övriga skolors 
behov av mark för fältstudier och 
odling. 

0 0 0 

Antalet 
parkeringspl
atser vid det 
kommunala 
badet vid 
Badgruvan 

 Målvärdet nås. 50 50 50 

Medborgare 
med behov 
av stöd ges 
goda 
möjligheter 
att göra 
egna val. 

        

Lekebergs 
kommun 
verkar för 
en god 
folkhälsa 

Kommunen 
har en hög 
kvalitet 
kring spill- 

 Andel 
debiterbart 
vatten i 
kommunens 
Va-system 

  70 % 70 % 73 % 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos 
Målvärde 
2015 

och 
dricksvatten 

Mg Fosfor 
per renad 
liter vatten 

  0,17 0,17 högst 
0,21 

Lekebergs 
kommun 
erbjuder en 
väl 
sammansatt 
och 
medveten 
måltid, 
tillagad från 
grunden 

 NKI inom 
särskilt 
boende 

 Synpunkterna är framför allt 
konsistensen på maten. Åtgärder 
kommer att ske i form av 
gemensamma kostträffar med kök 
och vårdpersonal för att se på 
handlingsplaner för att de måltider 
som fått synpunkter ska 
förbättras. 

93 93 75 

NKI inom 
skola 

 Ny enkät för måltider till skola 
kommer att ske i oktober 2015. 

79 % 79 % 75 % 

Andelen 
föräldrar till 
barn inom 
förskolan 
som är 
nöjda med 
måltiderna 

 85  % av föräldrarna ger betyget 
mycket bra och bra för måltiderna 
som Måltidsenheten levererar till 
förskolan. 

85 % 85 % 75 % 

Kommunen 
har låg 
ungdomsar
betslöshet 

 Andelen 
arbetslösa 
ungdomar 
18-24 år 

 Nuvärdet ligger lågt men 
prognosen är att en ökning sker 
under hösten. 

10,3 % 14 % 14 % 

Lekebergs 
kommun 
bedriver ett 
förebyggan
de 
folkhälsoarb
ete 

 Andelen 
elever i åk 9 
som rent 
allmänt mår 
bra eller 
mycket bra 
- Pojkar 

 Har genomförts uppföljning och 
handledning inför föräldramöten i 
"Effekt" som är ett 
alkoholpreventivt program. 

79 % 79 % 79 % 

Andelen 
elever i åk 9 
som rent 
allmänt mår 
bra eller 
mycket bra 
- Flickor 

 Fokus på att skapa en 
samlokaliserad Familjecentral i 
enlighet med den nationella 
strategin med utökade öppettider. 
Äskande för detta har inkommit, 
avvaktar beslut. 

77 % 77 % 77 % 

Andel 
elever i åk 9 
som inte 
har druckit 
alkohol 
- pojkar 

 Folkhälsoteamet fokuserar i 
nuläget på ansökan om 
metodutvecklingsprojekt inom 
ANDT till Folkhälsomyndigheten 
inför 2016. 

55 % 55 % 69 % 

Andel 
elever i åk 9 
som inte 
har druckit 
alkohol 
- flickor 

 Folkhälsoteamet fokuserar i 
nuläget på ansökan om 
metodutvecklingsprojekt inom 
ANDT till Folkhälsomyndigheten 
inför 2016. 

54 % 54 % 67 % 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos 
Målvärde 
2015 

Andelen 
invånare 65-
84 år i 
Lekebergs 
kommun 
som 
bedömer sin 
allmänna 
hälsa som 
bra eller 
mycket bra 
- Män 

 Fortsatt förankring av Seniorkraft: 
Projektet kan genomföras under 
förutsättning att 
folkhälsoutskottet avsätter budget 
för pilotprojektet samt att 
vårdcentralen beslutar sig för att 
medverka. FHU är positiva till 
förslaget, ska tas upp i VON i höst. 
 

58 % 58 % 58 % 

Andelen 
invånare 65-
84 år i 
Lekebergs 
kommun 
som 
bedömer sin 
allmänna 
hälsa som 
bra eller 
mycket bra 
- Kvinnor 

 Fortsatt förankring av Seniorkraft: 
Projektet kan genomföras under 
förutsättning att 
folkhälsoutskottet avsätter budget 
för pilotprojektet samt att 
vårdcentralen beslutar sig för att 
medverka. FHU är positiva till 
förslaget, ska tas upp i VON i höst. 

49 % 49 % 49 % 

Andelen 
elever som 
inte röker 
dagligen 
- pojkar 

 Folkhälsoteamet fokuserar i 
nuläget på följande insatser för att 
nå målen: 

Ansökan om 
metodutvecklingsprojekt till 
Folkhälsomyndigheten inför 2016. 
Framtagande av en tobakspolicy i 
samverkan med skolan. 

97 % 97 % 98 % 

Andelen 
elever som 
inte röker 
dagligen 
- flickor 

 Folkhälsoteamet fokuserar i 
nuläget på följande insatser för att 
nå målen: 

Ansökan om 
metodutvecklingsprojekt till 
Folkhälsomyndigheten inför 2016. 
Framtagande av en tobakspolicy i 
samverkan med skolan. 

93 % 93 % 95 % 
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3.3 Göra i Lekeberg 

Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos 
Målvärde 
2015 

Lekebergs 
kommun 
stödjer och 
samverkar 
med 
föreningsliv
et för att 
åstadkomm
a 
meningsfull
a 
fritidsaktivit
eter och ett 
rikt kulturliv 
åt alla 

        

Lekebergs 
kommun 
erbjuder 
kulturskola 
eller 
liknande 

        

Biblioteket 
har en hög 
tillgänglighe
t och 
erbjuder 
god service 

        

3.4 Verka i Lekeberg 

Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos 
Målvärde 
2015 

Lekebergs 
kommun 
har ett bra 
företagsklim
at med ett 
växande och 
konkurrensk
raftigt 
näringsliv. 

Det finns 
goda 
förutsättnin
gar för att 
bilda och 
driva 
företag i 
kommunen. 

 Yta med 
lediga 
industritom
ter 

 Förhandlingar pågår med markägare 
N Bona. Utgångspunkten är att 
kommunen köper mark i direkt 
anslutning till nuvarande 
industriområde Vallgatan och att 
delbetalning sker genom försäljning 
av mark på N sidan v 204 N Fjugesta. 

10 15 15 

Företagens 
upplevelse 
av 
kommunens 
service 
(Svenskt 
näringsliv) 

 Kommunen har tappat till 3,6 från 
3,8.  Kommunen arbetar med att se 
över sin organisation kring 
näringslivsarbetet för att kunna 
lägga ännu mer kraft på kommunens 
näringsliv. Rekrytering av 
näringslivschef kommer att ske 
under hösten. 

3,6 3,6 3,7 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos 
Målvärde 
2015 

Företagens 
upplevelse 
av Tele- och 
IT-nät 

 Planerad samförläggning av fiber 
med vattenledningen 2016 från 
Lanna möjliggör framtida 
fiberuppkoppling i Fjugesta. 

3,14 3,14 3,7 

Antalet 
företag i 
kommunen 

 En fortsatt bra tillväxt av företag 
sedan prognosrapport 1. 

967 950 950 

Antalet 
aktiebolag 
med 
verksamhet 
i 
kommunen 

 En fortsatt ökning sedan föregående 
prognosrapport. 

214 207 207 

Antalet 
företag med 
mer än en 
anställd 

 Nuvärdet ligger lågt men på helår är 
prognosen att kommunen når målet. 

204 210 210 

Lekebergs 
kommun 
har en väl 
utvecklad 
besöksnärin
g 

        

 

3.5 Lekebergs kännetecken 

Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos 
Målvärde 
2015 

Lekeberg är 
känt som en 
attraktiv, 
växande och 
framåtsträv
ande 
kommun 

Varumärket 
”Lekebergs 
kommun” 
är känt och 
uppfattas 
positivt 
bland länets 
invånare. 

 Andelen 
invånare 
som starkt 
kan 
rekommend
era vänner 
och bekanta 
att flytta till 
kommunen 
(NRI) 

 Framförallt pågår ett arbete kring 
att marknadsföra kommunen, fokus 
under 2015 är på hemsidan och 
Facebook. Nya riktlinjer för 
socialmedier är under framtagande 
och en kommunikationspolicy är 
också på gång. 

61 % 61 % 63 % 

Kommunen 
uppfattas 
som en 
attraktiv 
arbetsgivare
. 

 Index för 
arbetsledni
ng i 
kommunens 
medarbetar
enkät 

 Skalan är femgradig. 
Chefsutbildningar genomförs enligt 
planerat. Medarbetarenkäten 
planeras att genomföras under 
hösten 2015. 

3 % 3 % 3 % 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos 
Målvärde 
2015 

Sjukfrånvar
o 

 Särskilt stöd till förvaltningarna från 
personalavdelningen för att 
upprätta handlingsplaner för att 
minska sjukfrånvaron. En 
influensavaccinerna kommer 
genomföras under hösten. Djupare 
analys av sjukfrånvarostatistiken ska 
göras under hösten. 

6,8 % 6,5 % 5,25 % 

Lekebergs 
kommun 
håller en 
hög 
servicenivå 
och är både 
lättillgänglig 
och effektiv 

Att det ska 
vara enkelt 
för 
medborgarn
a att få 
kontakt 
med, och 
aktuell 
information 
från, 
kommunsty
relsens 
verksamhet
er 

 Antalet 
lämnade 
synpunkter/
klagomål 

  22 40 50 

Antalet 
lämnade 
felanmälnin
gar digitalt 

 Marknadsföring av felanmälningarna 
samt arbeta med att hänvisa 
medborgare till hemsidan för 
felanmälningar. 

34 50 30 

Bedömer 
kommunens 
verksamhet
er i 
Lekebergs 
kommun 

 Kommunen arbetar aktivt med att 
öka servicegraden men även med 
kunskapen om våra verksamheter, 
främst genomen den nya hemsidan 
och den nystartade Facebook sidan. 

54 54 57 

Bemötande 
och 
tillgänglighe
t 

 Siffrorna är från 2014 men bedöms 
vara relevanta, Kommunen arbetar 
med förbättra tillgängligheten och 
har bland annat utökat öppettiderna 
i receptionen och inte haft 
sommartider- Under hösten 
kommer bland en fortsatt översyn 
av öppettiderna i reception göras 
samt fortsätta öka tillgängligheten 
genom till exempel Facebook. 

59 59 61 

Andelen 
lyckade 
kontaktförs
ök med en 
handläggare 
via telefon 

 Starten av den gemensamma 
verksamheten för avfall har haft 
vissa inkörningsproblem vilket 
bedöms påverka denna indikator 
negativt. 

35 % 40 % 100 % 

Andelen 
som fått 
svar på e-
post inom 2 
dygn 

 Arbete pågår med att se över rutiner 
och arbetssätt. Framförallt är det ett 
nytt arbetssätt och bedömningen är 
att kommunen inte kommer nå 
100  % i år. 

Behov av förstärkt administrativt 
stöd till cheferna. 

72 % 76 % 100 % 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos 
Målvärde 
2015 

Andelen 
som 
uppfattar 
att de får 
ett gott 
bemötande 
ska öka 

 Ny mätning genomförs under 
hösten. Ett arbete pågår med att 
utbilda personal i samtalsteknik och 
bemötande. 

84 % 84 % 100 % 

Andelen 
besvarade 
samtal inom 
KSF 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
arbetar med att få upp 
svarsfrekvensen, information om 
kalenderhanteringen i Outlook, 
skickas ut, ämnet ska ta upp på 
APT:er och tydlig uppföljning på 
skärmar fortsätter under hösten. 

91 % 93 % 95 % 

Antalet e-
tjänster 

 Inga e-tjänster har tagits fram i 
väntan på besked kring ev. 
samarbete med Örebro kommun. 

0 0 24 

Information 
på 
kommunens 
hemsida 

 Arbete pågår med att förbättra 
hemsidan och sen den nya hemsidan 
lanserades har kommunen sett en 
kraftig ökning av antalet besökare. 
Siffrorna bygger på SKL:s 
undersökning från 2014, nya 
kommer vid årsskiftet. 

74 74 78 

Lekebergs 
kommun 
bidrar till en 
hållbar 
utveckling 
genom att 
välja 
ekologiskt-, 
ekonomiskt- 
och socialt 
hållbara 
alternativ. 

Kommunen 
är en 
miljövänlig 
kommun 

 Andelen 
mottagna E-
fakturor 

 Anledningen till ökad andel är att 
kommunens bolag skickar from i år 
hyresfakturorna som E-fakturor. 

 30 % 25 % 

Andelen 
skickade E-
fakturor 

 Att skicka E-fakturor kommer att ske 
på sikt, men i dagsläget avvaktar 
ekonomiavdelningen frågan var 
faktureringen av 
barnomsorgsavgiften skall ske 
framöver. Man diskuterar att 
avgifts- och taxenämnden skall svara 
för uppdraget. 

 0 % 0 % 

Miljöarbete 
(SCBs Nöjd 
Medborgari
ndex - NMI) 

 Fortsatt arbete med att öka 
servicegraden till medborgarna görs 
under hösten. Bland annat har 
information Lekeberg slutat ha 
lunchstängt. 

 50 51 

Andelen 
miljöbilar 

 Upphandlingen av nya leasingfordon 
är senarelagd till 2016. Detta för att 
kommunens exakta behov måste 
analyseras utifrån verksamheternas 
behov. Dessutom undersöks 
möjligheten att införskaffa en större 
mängd elbilar och till det kopplad 
laddinfrastruktur. 

42 % 42 % 75 % 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos 
Målvärde 
2015 

Antalet EL-
fordon 

 2 elbilar inom LEBO och 4 st i övriga 
kommunen. Elbilarna medför dock 
begränsningar i verksamheten pga. 
begränsad aktionsradie. Resurser för 
att upprätta laddnings infrastruktur 
bör prioriteras för att öka 
användbarheten. Nya fordon bör 
inte inskaffas innan 
laddinfrastruktur finns utbyggd. 

6 6 6 

Miljödiplom
ering 

 Arbetet med miljödiplomering har 
återtagits, bl. a i samverkan med 
Sydnärkes Miljöförvaltning och 
Örebro kommun. 

Vi bedömer nu att kommunen inte 
hinner med att bli miljödiplomerad 
full ut under 2015. Arbetet kan 
fullföljas under 2016. 

10 % 10 % 100 % 

Energieffekt
ivisering 

 Data/underlag saknas   högst 
570 ton 

Antalet 
offentliga 
sanbbladdni
ngsstolpar 

 I syfte att erhålla en exakta 
kostnadsbild för en 
snabbladdningsstation (en laddplats) 
skall ett upphandlingsförfarande 
genomföras. Därefter beslutas om 
eventuell anskaffning. 

0 0 0 

Andelen 
ekologiska 
och 
närproducer
ade 
livsmedel 

  34 % 34 % 35 % 

Andelen 
mat som ej 
är svinn från 
produktion 
och 
servering 
inom 
måltidsverk
samheten 

 Tallrikssvinnet, det vill säga det som 
eleverna skrapar av från tallriken är 
4  % på Lekebergsskolan och 2, 8  % 
på Hidinge skolrestaurang. 
Serveringsvinnet på Centralköket är 
10,8  % och på Hidinge 
skolrestaurang nära noll procent. 

85 % 85 % 90 % 

Lekebergs 
kommun 
stödjer 
aktivt 
sociala 
innovatione
r 

 Antalet 
sociala 
företag i 
kommunen 

 Under hösten pålaneras att börja 
titta på hur kommunen kan bidra till 
att ett socialt företag skapas under 
2016. 

0 0 0 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos 
Målvärde 
2015 

Lekebergs 
kommun vill 
vara 
föredöme 
inom 
jämställdhet
, 
tillgänglighe
t, mångfald 
och 
integration. 

Kommunsty
relsens 
verksamhet
er är 
jämställda 
och 
tillgängliga 
samt 
arbetar för 
mångfald 

 Kvinnors lön 
i 
förhållande 
till män 

 Löneöversyn 2015 har slutförts. 
Efter genomförd löneöversyn kan 
det inte konstateras någon minskad 
skillnad i lön mellan kvinnor och 
män. Löneanspråk vid nyrekrytering 
ska särskilt hanteras med tanke på 
jämställda löner. 

Under hösten kommer ett förbättrat 
chefsstöd till cheferna i 
rekryteringsarbetet genomföras. 

86 % 86 % 87 % 

Antalet 
nyanlända 
invandrare 

  17 21 10 

Omotiverad
e 
löneskillnad
er mellan 
könen 

 Löneanalys har genomförts inför 
löneöversyn 2015. Samtliga 
skillnader i lön och förklarats av bero 
på annat än kön. 

0 0 högst 0 

Fysisk 
tillgänglighe
t 

 Kartläggning av resultatet och fram 
tagande av åtgärdsplan planeras att 
genomföras under hösten. 

19,7 % 20 % 30 % 

Lekebergs 
kommun 
ger en god 
service och 
är tillgänglig 
för alla 
invånare 
oavsett 
vilket språk 
man 
behärskar 

 Hemsidan 
finns på 
flera språk 

 Finns idag möjlighet att översätta 
med hjälp av Google men hemsidan 
finns inte "färdig" på olika språk. 
Resurser saknas för detta och 
efterfrågan bedöms som låg. 

0 % 0 % 100 % 

Broschyrer 
finns på 
flera språk 

 Resurser saknas för att översätta 
broschyrer. Kartläggning av vilka 
språk som det behövs. 

0 % 0 % 100 % 
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4 Kommunstyrelseförvaltningen 

Antalet invånare i kommunen fortsätter utvecklas positivt. Vid halvårsskiftet hade kommunen 
7442 invånare jämfört med målvärdet 7350. Kommunen växer och det ställer krav på ökade 
boendemöjligheter och kommunal service. Under början av året togs beslut om nybyggnation 
av gruppbostäder och planer finns för byggnation av särskilt boende i Fjugesta och ny förskola 
i Hidinge/Lanna området. 

Den 1 januari 1995 blev Lekeberg en egen kommun och firar under året 20 år! En särskild 
jubileumlogga för högtidlighållandet har tagits fram. Kommunens 20 års jubileum kommer att 
uppmärksammas under hela året med olika arrangemang i hela kommunen. Det har 
genomförts en välbesökt jubileumskonsert i Riseberga och en familjedag på Sannabadet. 
Nästa stora evenemang blir Rock på Klaessons brygga i september. 

Antalet företagare i kommunen utvecklas positivt och kommunen har länets mest 
företagsamma kvinnor och mest företagsamma ungdomar. Under första halvåret har x antal 
företagsbesök genomförts och tillsammans med Lekebergs Sparbank och Företagarna har 
kommunen anordnat x antal företagsfrukostar. I våras arrangerade kommunen tillsammans 
med Arbetsförmedlingen för första gången en arbetsmarknadsmässa. Arrangemanget var 
mycket uppskattat. 

Kommunen beslutade förra året att bilda ett kommunalförbund för avfallsamverkan 
tillsammans med Hallberg, Askersund och Laxå. Arbetet har kommit igång på ett bra sätt och 
tydliga utvecklingsområden är identifierade. 

Under det första halvåret har kommunstyrelsen fattat beslut om anställningar av nya chefer. 
Det gäller ny förvaltningschef för Vård- och omsorg, ny kommundirektör, ny förvaltningschef 
för Kultur- och bildningsförvaltningen och ny ekonomichef. 

Kommunstyrelseförvaltningen prognostiserar sammantaget ett överskott om 350 000 kr. 
Däremot visar prognosen för den gemensamma IT-förvaltningen (SYD-IT) ett underskott, 
vilket belastar KS gällande Lekebergs kommuns andel som beräknas till ungefärligen 
detsamma. 

4.1 Administrativa avdelningen 

Under första halvåret av 2015 har det hänt mycket inom administrativa avdelningen. Tre nya 
medarbetare har anställts. En kommunikatör, en utredningssekreterare och en 
skolskjutshandläggare, dom två första som en del i den satsningen från kommunstyrelsen för 
ökad måluppfyllelse medan skolskjutshandläggaren är med anledning av en pensionsavgång. 

Kommunikation 

Den nya kommunikatörstjänsten har varit efterlängtad av verksamheterna och det finns ett 
stort behov av stöttning kring kommunikation. Kommunen har sett en kraftig ökning av 
antalet besökare på både hemsida och Facebook. Ett arbete pågår med att ta fram en 
kommunikationsplan som ska vara klart i höst. Mycket fokus kommer under hösten ligga på 
kriskommunikation för att bättre rusta kommunen vid en eventuell kris. 

Information Lekeberg 

Under våren har Information Lekeberg byggts om för att bättre passa verksamhetens behov 
och tillskapa fler arbetsplatser. Under hösten planeras för att utöka öppettiderna för att öka 
servicen till medborgarna. Även utbildningar för personalen i Information Lekeberg planeras 
för att nå kommunstyrelsen mål kring service och tillgänglighet. 

Samarbetet med Sydnärkekommunerna minus Kumla fortsätter när det gäller växeln och en 
gemensam systemförvaltare för växeln har anställts under en testperiod för att sedan 
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utvärderas. 

Nämndadministration 

En ny utredningssekreterare har anställts som ansvarar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Mycket fokus har legat på att sätta den nya organisationen men också 
att kvalitetssäkra och ta fram rutiner. Under hösten kommer ett stort projekt att dra igång i 
Sydnärkes då Askersunds, Hallsbergs och Laxå kommun påbörjar införandet av dokument och 
ärendehanteringssystemet Platina. Detta kommer involvera Lekeberg då kommunerna 
arbetar för att få en så stor likhet som möjligt för att underlätta underhåll och support av 
systemet. 

Skolskjutsar och barnomsorg 

En ny skolskjutshandläggare har rekryterats under våren och förberedelser för en ny 
upphandling pågår men också ett arbete med bringa ordning i skolskjutshandläggningen som 
har visat sig ha en del brister. Arbetet med det kommer att prioriteras under hösten dåd et 
finns stora frågetecken kring rättssäkerheten kring skolskjutsarna. Mycket arbete kommer 
också behöva läggas på att förbereda den nya skolskjutsupphandlingen som är på gång i 
länet. 

Administrationen av barnomsorgen är pressad då kommunen växer och fler förskolor innebär 
mer administration och denna är inte anpassad för dagens volymer. Kommunen saknar 
system för administrationen vilket gör arbetet tidskrävande och det finns anledning att se 
över hur arbetet ska ske framöver och vilka resurser som ska finnas. 

Bemanningsteam 

Kommunen har beslutat att starta ett bemanningsteam som kommer att ansvara för 
inringning av vikarier för alla kommunens verksamheter. Teamet kommer vara organiserat på 
administrativa avdelningen och har som målsättning att starta i november. Syftet är att bättre 
stötta verksamheterna i vikariehanteringen och bättre nyttja vikarierna och dess kompetens i 
hela kommunen. 

Övrigt 

Administrativa avdelningen har blivit två medarbetare mindre då skolassistenterna flyttats till 
kultur- och bildningsnämnden. 

4.2 Ekonomiavdelningen  

Ekonomiavdelningen är en del av kommunstyrelseförvaltningen. Förvaltningen är de 
förtroendevaldas förvaltningsresurs och ska utöva koncernledning, säkerställa att kommunen 
utvecklas med en långsiktig hållbarhet och att medborgarna erbjuds en service med god 
kvalitet. Ekonomiavdelning ska så långt som möjligt bidra till att detta uppdrag uppfylls. 

Ekonomiavdelningens uppdrag 

Genom kompetens, engagemang och ett gott bemötande ger ekonomiavdelningen stöd, 
service och rådgivning till kommunledning och verksamheter för att dessa lättare ska nå sina 
mål. Ekonomiavdelningens huvudsakliga uppdrag är att: 

 Följa kommunkoncernens ekonomiska utveckling och bistå förvaltningarna med 
allsidiga, korrekta och begripliga beslutsunderlag i syfte att säkerställa att 
kommunkoncernen utvecklas i linje med god ekonomisk hushållning. 

 Ansvara för att kommunens redovisning är tillförlitlig och sker enligt god 
redovisningssed. 

 Med ett objektivt synsätt, hög kompetens, tillgänglighet och en god förståelse för 
verksamheternas olika krav ge stöd till förvaltningarna inom det 
ekonomiadministrativa området. 
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 Uppdragsgivare är kommunstyrelsen via kommundirektören. 

En stor del av ekonomiavdelningens verksamhet styrs av lagstiftning och normgivning av olika 
slag. För den kommunala redovisningen och ekonomistyrningen är det framförallt 
Kommunallagens 8:e kapitel och Lag om kommunal redovisning som är styrande. Till det 
kommer normgivning där framförallt Rådet för kommunal redovisning har en framträdande 
roll. Översiktligt kan ekonomiavdelningens verksamhet delas in i följande 
processer/arbetsområden: 

 Budget- och uppföljningsprocess samt bokslut. 

 Ekonomi- och verksamhetsstyrning. 

 Ekonomstöd till förvaltningarna. 

 Kommunövergripande riktlinjer och policys. 

 Finansieringsfrågor och likviditetsplanering. 

 Systemadministration. 

 Leverantörs- och kundreskontra samt kravhantering avseende barnomsorgen och 
ströfakturor 

 Upphandlingsprocessen rörande ramavtal. 

Totalt har ekonomiavdelningen fem anställda (5,0 årsarbetare). 

Uppföljning av mål 

Planerade aktiviteter under året är översyn av kodplanen, att upprätta en dokumentation av 
redovisningssystemen, bygga upp budget- och bokslutshandlingar i Stratsys (Stratsys är ett IT-
stöd för att förbättra och förenkla processerna av planering och uppföljning kopplat till 
organisationens målstyrning). Fortsätta arbetet med att ta emot en större andel elektroniska 
fakturor från leverantörer och utreda eventuellt införande av elektroniska fakturor till kund. 
Det sista är beroende av hur många fakturor som kommunen på sikt kommer att skicka, med 
tanke på att de flesta av kommunens fakturor distribueras via Taxe- och avgiftsnämnden samt 
Sydnärkes kommunalförbund, stationerade i Hallsbergs kommun. 

Ekonomiavdelningen har uppgraderat ekonomisystemet och deltar i uppbyggnaden av en 
ekonomisk finansieringsmodell för IT verksamheten. Dessutom pågår arbetet med att 
upprätta en dokumentation av redovisningssystemen enligt den kommunala 
redovisningslagens regler. 

Arbetet med aktiviteterna pågår, men på grund av personalomsättning, så kommer översynen 
av kodplanen att skjutas fram till 2016. 

4.3 Teknik- och serviceavdelningen 

Under första kvartalen har avdelningen drabbats av stora förändringar, både avseende 
organisationsstruktur, medarbetare och uppgifter. Detta har inneburit att arbetsbördan varit 
mycket hög och prognosen är att den kommer att fortsätta under hela första halvåret 2015. 
Trots ovanstående är vår prognos att den ekonomiska ramen fortsatt kommer att kunna 
hållas för 2015. Det måste dock beaktas att det inte finns någon redundans inför uppkomna 
problem. 

Generellt så bedöms avdelningen kunna nå de flesta av de beslutade målen. Det bidrar till att 
göra kommunen till en mer attraktiv, trafiksäker och hållbar kommun. 

Gator och vägar 

Vinterväghållningen har genomförts enligt plan och har inte inneburit extra kostnader utöver 
budget vilket ligger till grund för en prognos som resulterar i att vi håller oss inom ram. Ny 
pendlarparkering och busshållplats har färdigställts i Mullhyttan. Utvidgad parkeringsplats och 
förändrad vägstruktur har byggts ut vid Lekens badplats. 
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Miljö, skogsvård och naturvård 

Tjänsten som miljösamordnare har under del av första kvartalet varit vakant. Detta har 
resulterat i att bl. a arbetet med kommunens miljödiplomering försenats. Avdelningens mål är 
att med ny befattningshavare, och i samverkan med Sydnärkes Miljöförvaltning, kunna 
genomföra arbetet under 2016. Detta är en förändring mot tidigare beslut. 

4.3.1 Serviceenheten 

Arbetet har till del kunnat genomföras enligt satta mål och enligt plan. För lokalvården och 
vaktmästeritjänsten har dock flyttarbeten, sena besked och beslut samt bristfällig information 
inneburit mindre förseningar och fördyringar. 

Det omfattande flyttarbetet i kommunen har inneburit att vissa verksamheter inte fått den 
normala mängden service som kan förväntas. Detta gäller främst vaktmästarnas arbete som 
kraftigt har fått prioriteras till bl a Hidingeskolan och kommunhuset. 

När det gäller den yttre skötseln av kommunens gatu- och parkområden så är 
resurstilldelningen inte tillräcklig i förhållande till de uppgifter som erhållits. Inför 
nästkommande år måste resurstilldelningen och uppgiftsställnigen ses över. Kan inte fler 
resurser tillföras måste visa uppgifter strykas. Arbete pågår med att ta fram underlag för 
detta. 

4.3.2 Måltidsenheten 

Måltidsenheten har fortsatt arbetat med kvalitetssäkring av måltidsleveranser, matsvinn, 
matsalsscheman, servicebemötande och hållbara måltider i form av projekten Mat och Klimat 
och Hållbara måltider i Örebro län. Medarbetarna inom Måltidsenheten har även varit i 
Kungshamn för vidare utbildning inom fiskalternativ och hållbart fiske. Andelen ekologiska 
livsmedel är nu 34  % av andelen inköpta livsmedel, vilket innebär att målet tyvärr inte har 
kunnat nås när det gäller andelen ekologiska livsmedel. Tyvärr kommer det att finnas 
svårigheter att kunna nå målet på 35  % andel ekologiska livsmedel på grund av att 
livsmedelskostnaderna i genomsnitt blivit högre under det senaste året och för att hålla 
budget behöver Måltidsenheten genomföra omprioriteringar när det gäller inköp. 

Arbetet med ett lägre matsvinn kommer att fortsätta under hösten. Åtgärder är till exempel 
förbättrad kommunikation mellan kök och servering, information till eleverna att de kan ta 
om av maten utan att behöva stå i kö och att tiderna för matsalsschemat hålls så att det kan 
bli ett jämt flöde av utbudet i serveringsdiskarna. 

Måltidsenkät har gått ut till förskolan och till Lindens boende (Vård och omsorg). Enkäten till 
förskolan visar att 85  % av de svarande anser att måltiderna från Måltidsenheten är bra eller 
mycket bra. Av de boende inom Lindens boende anser 93  % att de är mycket nöjda eller 
ganska nöjda med måltiderna från Måltidsenheten. Måltidsenheten har även genomfört 
kvalitetsarbete tillsammans med Vård och omsorg där de boende tillsammans med 
vårdpersonal har fått ge synpunkter på maten under två kontrollveckor. Det framkom att 
åsikterna skiljer sig mycket mellan dels boende och verksamheter som dels mellan 
avdelningar inom samma boende. Genom gemensamma kostträffar med Måltidsenheten och 
Vård och omsorg kommer handlingsplaner att arbetas fram med framför allt instruktioner för 
hur uppvärmning av den kylda maten bör gå till, vilka tillbehör som bör finnas till måltiderna 
och vilka förändringar som kan göras för att måltidsmiljön ska upplevas mer positivt. 

Under våren har Tulpanens matsal renoverats på grund av vattenskada och måltiderna har då 
levererats färdiga från Hidinge skolrestaurang. Till höstterminens början kommer elevantalet 
ha förändrats på Tulpanens skola vilket innebär att medarbetare kommer att flyttas från 
Centralköket till Tulpanens skolrestaurang. Måltidsenheten kommer från och med 
höstterminen ansvara för frukost och mellanmål till Tulpanens skola och till Hidinge skola. 
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Renovering av matsalen på Lekebergskolan och lokaler för Centralköket förutom köket har 
påbörjats under sommaren. Det kommer att bli ljudisolerat tak i matsalen, nya lampor, ny 
färg på väggarna och nya matsalsmöbler. Eleverna och lokalvårdare kommer att få vara med 
och välja stolar till matsalen. 

Under hösten fortskrider arbetet med Sydnärkes livsmedelsupphandling. Måltidsenheten 
kommer att fortsätta prova kött, ägg och grönsaker från närliggande producenter. 

4.4 Personalavdelningen 

Under första halvåret har löneöversyn slutförts med samtliga fackliga organisationer enligt 
plan. Löneöversynen har föregåtts av genomförda lönesamtal, där nya kommungemensamma 
lönekriterier har tillämpats för första gången. Lönekriterierna är kopplade till kommunens 
policy för medarbetarskap och ledarskap samt till mall för utvecklingssamtal. 

Medarbetarhandboken har publicerats på intranätet. Utvecklingsarbetet kommer att fortgå 
löpande, där nya kapitel kommer att läggas till och eventuella lag- och avtalsförändringar 
kommer att beaktas. Arbetet med chefshandbok pågår och planeras att vara slutfört i 
december 2015. Arbetet försenas något p.g.a. personalförändring inom personalavdelningen.  
Arbetet är relativt omfattande men förväntas ge ett gott stöd och vägledning för personal och 
chefer i personaladministrativa frågor. 

Personalavdelningen har varit delaktiga i rekryteringar, där bl.a. kommundirektör, vård- och 
omsorgschef, kultur- och bildningschef, kultur- och fritidschef och ekonomichef. 

En introduktionsutbildning har påbörjats för nyanställda chefer som omfattar 16 
utbildningstillfällen och genomförs under hela året. Introduktionsutbildningen planeras att 
genomföras årligen. Även etablerade chefer i kommunen erbjuds att delta i utbildningen. 

Ett arbete har påbörjats i syfte att införa flextid inom måltidsverksamheten och för viss 
personal inom hemtjänsten samt att införa nya flextidsramar för Sydnärkes IT-förvaltning. 

Under våren har även en översyn av lokala kollektivavtal för dagbarnvårdare påbörjats. 
Kontakter har tagits med berörd facklig organisation och en gemensam målsättning är att 
avtal ska skrivas senast den 31 augusti 2015. 

4.4.1 Arbetsmarknadsenheten 

AME har under våren infört individuella handlingsplaner för alla ungdomar som anställs. I 
dessa sätts mål som individen ska arbeta med för att öka sina möjligheter för en anställning 
på den reguljära arbetsmarknaden. Det kan också vara mål som syftar till att börja studera 
igen. 

Arbetslösheten bland ungdomar i Lekebergs kommun ligger i juli 2015 på 10,3  % (statistik 
från AF). I länet ligger denna siffra på 15,1 % och i Riket som helhet på 12,9 %. 

En handledare har i april genomgått en utbildning i Supported Employment, för att bredda vår 
kompetens i arbetet kring individer som står längre från arbetsmarknaden. 

Feriepraktiken är genomförd. 78 ungdomar genomförde feriepraktiken. Handledare fanns på 
alla arbetsplatser. 7 ensamkommande barn gjorde också feriepraktik för första gången. 

Projekt Samverkan har under våren fått ihop en grupp bestående av chefer från de olika 
organisationerna (kommun, Arbetsförmedling och Försäkringskassan). Landstinget är inte 
representerat, vårdcentralen är privat i Lekeberg och ingår därför inte i FINSAM samarbetet. 
Vårdcentralen är dock positiva till att samarbetet mellan de olika aktörerna kan fördjupas för 
att kunna erbjuda medborgarna bättre hjälp. Just nu pågår ett arbete för att ansöka medel för 
2016 som syftar till ett mottagningsteam i Lekeberg. 
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På Jobb- och Praktikcenter arbetar vi med att ställa personer till arbetsmarknadens 
förfogande. Handledare arbetar för att individerna ska nå de basala kraven på 
arbetsmarknaden. Flera långtidsarbetslösa har gått ut till den reguljära arbetsmarknaden 
vilket är mycket positivt. 

4.4.2 Folkhälsoteamet 

Ansökan till Länsstyrelsen för att starta upp Flyktingguide i Sydnärke har beviljats med 
900 tkr. Laxå står som huvudsökande och ansvarar för rekrytering till 
projektsamordnartjänsten. Planeringen av utbildningsdagar i ungdomspolitik samt 
efterföljande seminarier i respektive kommun fortlöper. En ansökan till 
Folkhälsomyndigheten för projektarbete kring barn och ungas delaktighet i ANDT-prevention i 
samverkan med Örebro Universitet samt Örebro läns Idrottsförbund har påbörjats. 

Folkhälsoteamets åtaganden i arbetet med att integrera sociala risker i RSA:n har slutförts i 
Lekeberg samt Askersund. 

I Lekeberg har teamet haft en dragning kring hälsosamt åldrande i KPR, och i samband med 
detta hämtat in synpunkter kring främjande/förebyggande insatser inom området från rådet. 
Arbetet med integrationsplan fortlöper. 

Samverkansmodellen Seniorkraft har presenterats i Askersund, och planering för uppstart till 
våren 2016 har påbörjats. Dansprojektet med start hösten 2015 har utvecklats till att omfatta 
fler kreativa uttryck samt tjejgrupper, och går under projektnamnet "Enjoy". 

Folkhälsoteamet har arrangerat en kick-off för personalen på Hallsbergs nystartade 
Familjecentral. Teamet deltar även i planeringen av ett ungdomens hus. 

Kumla: Ett bokslut över indikatorer som kan kopplas till sociala risker har tagits fram som en 
del av projektet med att integrera social risker i RSA:n. Teamet har genomfört en 
folkhälsoutbildning för ledamöter samt deltagare i Folkhälso- och samordningsberedningen. 
Arbetet med intervjustudierna "Tankar om tillvaron" (äldre psykisk hälsa) samt "Ungas röster 
om hälsa" (ungas psykiska hälsa) fortlöper. 

Laxå kommun i samverkan med vårdcentralen planerar för genomförandet av Seniorkraft 
omgång 2 med start höst 2015. I anslutning till projektet med ungdomspolitik har ett 
påverkanstorg för unga arrangerats. 

Utöver detta har teamet deltagit i samtliga lokala och länsdelgemensamma folkhälsoforum, 
liksom nätverksträffar samt utbildningar/konferenser inom folkhälsoområdet. 

4.5  VA-verksamheten 

Under första halvåret har andelen tjänsteköp ökat på grund av att egen nyckelpersonal varit 
frånvarande. Detta har inneburit att vissa rutinärenden inte kunnat utföras enligt plan. 
Prognosen är att arbetet kan komma ifatt innan årets slut. 
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5 Ekonomi 

 Budget Årsprognos Avvikelse 

Kommunledningen 18270 18170 100 

Administrativa avdelningen 12181 12181 0 

Ekonomiavdelningen 15567 14917 650 

Teknik- och serviceavdelningen 23408 23808 -400 

Personalavdelningen 6628 6628 0 

SUMMA Kommunstyrelsen 76054 75704 350 

    

VA-verksamheten 2301 1901 400 

Helårsprognos= ingen budgetavvikelse 

5.1 Kommunledningen 

Helårsprognos= överskott om 100 tkr 

Av de oförutsedda kostnader som finns budgeterade under kommundirektören, så avsattes 
totalt 4293 tkr inklusive de 1500 tkr som årligen avsätts för ändamålet. Av dessa medel har en 
rad beslut redan fattats, såsom chefsväxling KUB 541 tkr, lärarresurs Lekebergsskolan 250 tkr 
samt förstärkning barn- och elevhälsa 425 tkr. Vid prognosens upprättande finns 3 077 tkr 
kvar och dessa bedöms att förbrukas under året. 

Kommunens budget för årets löneökning lämnar totalt för kommunen ett överskott om 
ca 400 tkr, vilket till viss del består i att helårseffekt uppnås 2016. 

De chefsrekryteringar som gjorts under året har medfört en kostnad om ca 300 tkr. 

5.2 Administrativa avdelningen 

Helårsprognos= ingen budgetavvikelse 

5.3 Ekonomiavdelningen 

Helårsprognos= överskott om 300 tkr 

Under ekonomiavdelningen ingår alla gemensamma nämnder förutom lönenämnden. 
Byggnadsnämnden redovisade ett överskott 2014, vilket regleras 2015. Överskottet uppgår till 
300 tkr, men är avsatta för att delfinansiera Lekebergs kommuns 20-års jubileum. 

Även avsatta medel för Sydnärkes IT-nämnd lämnar ett överskott om 650 tkr, då investeringar 
inte skett i den takt som budgeterats. Sydnärkes IT-nämnd aviserar ett underskott, vilket 
innebär ca 350 tkr för Lekebergs del. I prognosen aviseras hela överskottet om 650 tkr, detta 
för att finansiera den del av underskott som belastar Lekebergs kommun men som redovisas 
under Sydnärkes IT-nämnd. 

5.4 Teknik- och serviceavdelningen 

Helårsprognosen = underskott om 400 tkr. 

Avdelningen har haft ca 4 månaders vakans på tjänsten som tekniskhandläggare samt visst 
vakant budgetutrymme för teknisk chef. Detta ger ett överskott totalt om ca 400 tkr. Ett antal 
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projekt som löper sedan 2014 är bla miljödiplomering, GC-utredning, GIS-projekt och dessa 
kommer att slutföras under året. 

Måltidsverksamhetens fortsatta dilemma är livsmedelskostnaderna som ligger över 
riktvärdet. Vid prognos 1 bedömdes det att rymmas inom befintlig budget, men eftersom bla 
valutakurser medfört en prisökning motsvarande ca 500 tkr på årsbasis och att det nya köket i 
Hidinge skola startats, så måste verksamheten avisera ett underskott om ca 400 tkr. Nivåerna 
för inköp av närodlat, ekologiskt och svensk producerat måste sänkas för att få en budget i 
balans. Dessutom har personalkostnaderna för köket i Hidinge skola endast erhållit anslag för 
halvårseffekt och köket togs i bruk i januari, så ett underskott om ca 400 tkr är att vänta. 

5.5 Personalavdelningen 

Helårsprognos= ingen budgetavvikelse 

5.6 VA-verksamheten 

Helårsprognos= överskott om 400 tkr 

VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under Kommunstyrelsens verksamheter. 
VA-verksamheten beräknar ingen avvikelse mot budget. Investeringen i Örebrovatten 
kommer endast att förbruka ca 3 mkr 2015 och detta sker under andra delen av året, vilket 
innebär att verksamheten lämnar ett överskott om ca 400 tkr avseende ej förbrukade 
kapitalkostnader. 
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Prognosrapport 2 - 2015 

Kultur- och bildningsnämnden 
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1 Nämnder 

1.1 Politiskt fattade beslut 

Fattade politiska beslut 

Beslut Status Kommentar 

2013-06-04, § 30, Kultur- och 
bildningsnämnden beslutar att 
det systematiska 
kvalitetsarbetet inom 
verksamhetsområdena skola 
och fritidshem ska utvecklas. 
Förvaltningen ges i uppdrag att 
utreda och lämna förslag på 
hur nya rutiner, som ska gälla 
kommunen utformas. Allmänt 
ska gälla att redovisningen ska 
ta sikte på de mest väsentliga 
läroplansmålen. Uppdraget 
innefattar även metoder för att 
mäta måluppfyllelsen. 
Förvaltningens förslag ska 
också innehåla en plan för när 
och hur de återkommande 
avrapporteringarna till 
nämnden ska ske. 

Ej verkställt  

2014-06-11,  § 168, Kultur- och 
bildningsnämnden beviljar 
ansökningar inkomna under 
maj,  uppdrar till Kultur- och 
bildningsförvaltningen att se 
över regelverket för  
inackorderingsbidrag. 

Ej verkställt Planeras till hösten 2015. 

2014-10-21,  § 224, Kultur- och 
bildningsnämnden beslutar om 
en återrapportering av  
elevenkät under våren 2015 

Under beredning Görs på  nämnden 2015-08-25 

2015-02-23,  § 21, Kultur- och 
bildningsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att 
bereda  ärendet 
(Medborgarförslag gällande 
utegym i anslutning till 
elljusspåret i Fjugesta) 

Under beredning Görs på nämnden 2015-08-25 

2015-03-17,  § 36 Kultur- och 
bildningsnämnden ger Kultur- 
och bildningsförvaltningen  
uppdraget att revidera gällande 
biblioteksplan för antagande i 
fullmäktige. 

Under beredning Planeras till våren 2016 

2015-03-17,  § 38, Kultur- och 
bildningsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att göra 

Under beredning Görs på nämnden 2015-08-25 
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Beslut Status Kommentar 

en  översyn av regelverket för 
15-timmarsplacering i 
förskolan. 

2015-05-19, § 52, Kultur- och 
bildningsnämnden beslutade 
om en komplettering med en 
prognos gällande 
måluppfyllelse i 
delårsrapporten till kommande 
nämnd. 

Under beredning Görs på nämnden 2015-08-25 

2015-05-19, § 52, Kultur och 
bildningsnämnden beslutar på 
att en enkät tas fram för att få 
fram varför barn i vår kommun 
väljer andra skolor utanför 
kommunen. 

Under beredning Görs på nämnden 2015-08-25 

2015-05-19, § 53, Kultur och 
bildningsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att se 
över hur kompetensen inom 
förskolan ska se ut och 
återkomma till nämnden under 
hösten 2015. 

Under beredning Görs på nämnden 2015-08-25 

2015-05-19, § 68, Kultur- och 
bildningsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att 
muntligen redovisa ärendet på 
kommande nämnd i augusti 
2015. Gäller synpunkter och 
klagomål (KUB 15-124). 

Under beredning Görs på nämnden 2015-08-25 

1.2 Mål 

Kommunens styrmodell, MER-styrning, bygger på att kommunfullmäktige sätter övergripande 
mål som sedan nämnder och styrelse bryter ner i nämndmål. 

Bedömningen görs enligt principen nedan. 

 Alla indikatoprer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås 

 Mer än hälften av iniktaorerna uppnåda eller delvis uppnådda = Nämndmål uppnås 
delvis 

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

1.2.1 Bo i Lekeberg 

Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

I Lekebergs 
kommun 
finns det 
attraktiva 
boenden i 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

hela 
kommunen 
för alla 
människor. 

Hela 
Lekeberg 
har en väl 
utbyggd IT-
infrastruktu
r 

        

1.2.2 Leva i Lekeberg 

Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Kollektivtraf
iken är ett 
attraktivt, 
pålitligt och 
tillgängligt 
resalternati
v. 

        

Kommunen 
är en gång- 
och 
cykelvänlig 
kommun 

        

Det finns ett 
varierat och 
behovsanpa
ssat 
barnomsorg
sutbud 

Kommunen
s 
barnomsorg 
är tillgänglig 
för alla och 
håller en 
hög 
pedagogisk 
nivå 

 Andelen 
personal i 
förskolan 
med 
pedagogisk 
högskoleutb
ildning 

 Vi har anställt två 
blivande och två 
utbildade 
förskollärare 

72% 72% 70% 

Av dessa 
ökar 
andelen 
förskollärar
e 

 Vi fortsätter arbetet 
med att uppmuntra 
vikarier att söka 
samt att anställa 
blivande 
förskollärare. 

88% 90% 100% 

Andelen 
vårdnadsha
vare som är 
nöjda med 
sin 
förskoleplac
ering ökar 

 Fortsatt arbete med 
blanketter och 
rutiner 

99% 98% 100% 

I kommun 
har alla 
barn och 

I all 
utbildning 
och annan 

 Trygghet för 
elever i åk 5 
och 8 mäts 

 Enkät ej genomförd. 
Det har funnits 
brister i 

 100% 100% 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

elever rätt 
att 
utvecklas 
optimalt 
utifrån sina 
förutsättnin
gar och 
behov. 

verksamhet 
ska barnets 
bästa vara 
utgångspun
kt 

genom 
enkätunder
sökning. 

kommunikation 
mellan 
kommunkansli och 
skolorna som 
medfört att 
enkäten skickades 
ut alldeles för sent 
på terminen. 
Eventuellt görs 
undersökningen 
under hösten. 

Lärarna tar 
hänsyn till 
elevernas 
åsikter 

 Mäts i 
enkätundersökning 
i maj. 

Enkät ej genomförd. 
Det har funnits 
brister i 
kommunikation 
mellan 
kommunkansli och 
skolorna som 
medfört att 
enkäten skickades 
ut alldeles för sent 
på terminen. 

100% 100% 100% 

Utredningsti
d för barn- 
och unga 
(genomsnitt
ligt antal 
dagar från 
att 
utredningen 
påbörjats av 
socialtjänste
n till dess 
att 
utredningen 
avslutats) 

     

Andelen ej 
återaktualis
erade barn- 
och unga 0-
12 år 

    90% 

Andelen ej 
återaktualis
erade barn- 
och unga 
13-20 år 

    90% 

Alla 
ungdomar 
mellan 16-
20 år som är 

 Alla 
ungdomar 
mellan 16-
20 år som 

 Kontakttagande 
med aktuella 
ungdomar sker 
kontinuerlligt. Alla 

100% 100% 100% 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

aktuella 
enligt det 
kommunala 
aktivitetsan
svaret stöds 
till 
meningsfull 
sysselsättni
ng 

saknar 
sysselsättni
ng har en 
aktivitetspla
n 

har blivit 
kontaktade. 

Alla 
pedagoger i 
förskolan 
har tillgång 
till utökat 
stöd, 
handledning 
och 
utbildning 
av 
specialpeda
gog 

 Andelen 
specialpeda
goger med 
inriktning 
mot 
förskolan 
ökar 

  1 2 1 

Alla elever 
når 
kunskapsmå
len i skolan 

 Elever i åk 3 
når målen i 
de 
nationella 
proven 

 Andelen elever som 
när målen i svenska: 
91,5% 

Andelen elever som 
når målen i 
matematik: 91% 

I framtiden kommer 
vi troligtvis följa 
upp resultaten 
separerade i 
respektive ämne. 

 88% 100% 

Elever i åk 6 
når minst 
kunskapsmå
len för 
betyget E i 
alla ämnen 

 Av kommunens 87 
elever i årskurs 6 så 
är det 8 elever som 
inte uppnår minst 
betyget E i enstaka 
ämnen. Med tanke 
på antalet elever så 
får det procentullt 
sätt ett stort 
genomslag men 
sammantaget 
tycker vi att det är 
ett gott resultat. De 
elever som  inte 
uppnår betyget E är 
elever där det gjorts 
insatser med extra 
anpassningar och 
särskilt stöd i olika 
former. 

 92% 100% 

Eleverna i  11 av 47 elever når  77% 100% 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

åk 9 når 
minst 
kunskapsmå
len för 
betyg E i alla 
ämnen 

ej målen i alla 
ämnen. 
De elever som inte 
uppnår målen är 
elever där det gjorts 
insatser med extra 
anpassningar och 
särskilt stöd i olika 
former. 
Endast en elev når 
inte E i matematik, 
två i svenska och tre 
engelska. 

Meritvärdet 
ligger på 
samma nivå 
som de 
bästa 
kommunern
a i landet 

 Arbete pågår, inför 
HT har vi behöriga 
lärare i alla ämnen 
och skolor. 

  210p 

Andelen 
mattematik
betyg C-A i 
åk 6 0ch 9 
ska årligen 
öka 

 När vi ser till anatlet 
elever som når 
betyg C-A i 
matematik så ser vi 
t att endensen är 
att antalet ökar. En 
skarpare siffra ka 
presenteras då 
SIRIS resultaten 
sammanställs under 
hösten 

 50%  

Alla 
medborgare 
med stöd 
från 
Lekebergs 
kommun 
har 
möjlighet 
till social 
gemenskap, 
delaktighet 
och 
aktiviteter. 

        

Medborgare 
med behov 
av stöd ges 
goda 
möjligheter 
att göra 
egna val. 

        

Lekebergs 
kommun 

Skapa en 
samlokaliser

 Samlokalise
ring av 

 Arbete fortgår men 
prognosen är att 

 0 100 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

verkar för 
en god 
folkhälsa 

ad 
familjecentr
al i enlighet 
med den 
nationella 
strategin 

Familjecentr
al i mer 
tillgängliga 
lokaler i 
samverkan 
med 
landstinget 

det inte genomförs i 
år. 

Öppethållan
de av 
familjecentr
alen 

   2,5 
timmar 

2,5 timmar 

1.2.3 Göra i Lekeberg 

Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs 
kommun 
stödjer och 
samverkar 
med 
föreningsliv
et för att 
åstadkomm
a 
meningsfull
a 
fritidsaktivit
eter och ett 
rikt kulturliv 
åt alla 

Kommunen 
har ett 
varierat 
idrotts- och 
fritidsutbud 
med god 
tillgänglighe
t 

 Antal 
föreningar 

    85 

Deltagare 
KomTek 

  21st  70st 

Naturskolan  Kursutbudet har 
modifierats under 
våren beroende på 
egen lokal. Flera 
nya medarbetare 
och kompetenser 
har tillkommit i 
verksamheten. 

Fler aktiviteter 
såssom odling, 
vildmarksliv, 
fågelskådning. 

samarbete med 
centralökö, jägare, 
ornitolog, bibliotek. 

750 750 1 000 

Studieförbu
nd, 
cirkeltimma
r 

  6 800 14 300 14 300 

Studieförbu
nd, 
deltagare 

  600 1 200 1 200 

Lekebergs 
kommun 
erbjuder 
kulturskola 
eller 
liknande 

        

Biblioteket Kommunen  Besökare   20 000 40 000 40 000 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

har en hög 
tillgänglighe
t och 
erbjuder 
god service 

s bibliotek 
och kulturliv 
har ett brett 
utbud, hög 
kvalitet och 
god 
tillgänglighe
t 

bibliotek/Ku
lturhuset 

Utlån 
bibliotek 

  26 948 57 000 57 000 

Öppet 
bibliotek 
(dagar/kväll
ar/+ KKIK) 

  2 2 4 

1.2.4 Verka i Lekeberg 

Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs 
kommun 
har ett bra 
företagsklim
at med ett 
växande och 
konkurrensk
raftigt 
näringsliv. 

        

Lekebergs 
kommun 
har en väl 
utvecklad 
besöksnärin
g 

Kommunen 
samordnar 
och stödjer 
turism- och 
besöksnärin
gen 

 Turistservic
eplatser 
(TSP) 

  10 10 10 

Turismforu
m -
 samverkans
möten 

  1 3 3 

Antal 
turistbesök/
deltagare/k
under 

     

1.2.5 Lekebergs kännetecken 

Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekeberg är 
känt som en 
attraktiv, 
växande och 
framåtsträv
ande 
kommun 

        

Lekebergs 
kommun 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

håller en 
hög 
servicenivå 
och är både 
lättillgänglig 
och effektiv 

Lekebergs 
kommun 
bidrar till en 
hållbar 
utveckling 
genom att 
välja 
ekologiskt-, 
ekonomiskt- 
och socialt 
hållbara 
alternativ. 

Kommunen
s förskolor 
lägger stor 
vikt vid 
miljöfrågor 

 Antalet 
förskolor 
med Grön 
flagg ökar 

 arbetet startar i 
höst 

4 4 6 

Lekebergs 
kommun vill 
vara 
föredöme 
inom 
jämställdhet
, 
tillgänglighe
t, mångfald 
och 
integration. 

Kommunen 
håller hög 
nivå i 
arbetet med 
att 
integrera 
nyanlända i 
kommunen 

 Nyanlända 
ska ha 
startat SFI 
inom två 
veckor efter 
bosättning i 
kommunen 

    100% 

Vuxen 
nyanländ 
erbjuds 
tillgång till 
mentor/fad
der från den 
ideella 
sektorn 

    100% 

1.3 Verksamhet 

1.3.1 Gemensamt Kultur och bildning 

I Kultur och fritidförvaltningen har det skett förändringar i personalgruppen, Ewa Lindberg, 
slutar som förvaltningschef och börjar som kommunchef. Ewa Möller har arbetat som tf 
förvaltningschef och Linda Nilsson tf förskolechef. 

Ny Kultur och fritidschef har rekryterats, Daniel Eriksson, som börjar i oktober. Ulla Winroth 
är Tf tills dess. 

Ny förvaltningschef för KUB har rekryterats, Maria Bäcklin, som börjar i augusti. 

Ny chef för IFO Barn och familj har rekryterats Annitja. Niklas Lundberg har varit tf. 

Rektor i Mullhyttan har tillsatts, Anette Larslin, som började i mars. 

Sedan mars har en rektor varit sjukskriven. 
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Detta har präglat arbetet i vår förvaltning. 

1.3.2 Förskolan 

Under vårterminen har det hänt mycket i förskolan. Vad gäller kompetensutveckling har 
arbetslagsledarna har gått utbildning tillsammans med förskolecheferna, personalchef och 
personalsekreterare har haft föreläsning om arbetsrätt med all personal, utbildning i 
livsmedelshygien för de som arbetar i köket, kompetensutveckling för flera arbetslag i barn i 
behov, kompetensutveckling i pedagogisk dokumentation, småbarnspedagogikutbildning 
fortsätter, uppstart av nya grupper i ICDP, BETTmässan gästades av ledningsgruppen, samt 
utbildning för förskolechefer i Pedagogiskt ledarskap. 

Rutiner för arbetet med Barnteam och Barnhälsoteam börjar ta form och under våren hade 
specialpedagog och kurator så kallade Bollplanksmöten för personal i hela Lekeberg. En ny 
specialpedagog har rekryterats och hon börjar i augusti. 

Från och med februari inrättades kökstjänster på alla förskolor, detta innebär att den 
pedagogiska personalen har mer tid för arbete i barngrupp, vilket är ett sätt att öka 
måluppfyllelsen i förskolan. 

En tillfällig avdelning Äppelblomman öppnades i Hidinge/Lanna för att klara av det ökade 
behovet av barnomsorg. 

Den nya förskolan Äventyret är färdigbyggd, öppnad och invigd. 

Kompetensutveckling har pågått tex. ICDP, Småbarnspedagogik, studiebesök till Leeds. 

En förskolechef har varit tf förvaltningschef och haft en förskollärare som tf förskolechef. 

Under första delen av året hade vi mycket sjukdom hos personal och det finns svårigheter att 
få tag i vikarier. 

Behovet av barnomsorg fortsätter att öka fram för allt i Hidinge/Lanna. De barn som är 
placerade har fler timmar än tidigare och vi kan se ökat ett behov av barnomsorg i lägre 
åldrar, vid 1 års ålder. Vilket medför att det finns färre platser per förskola. Prognosen är att 
det inte kommer att finnas platser i förskola under höstterminen varken i Hidinge/Lanna eller 
Fjugesta. 

I Mullhyttan dras 1,5 tjänst ned för att komma i ram med budgeten. 

Personalkostnaderna för vissa förskolor är fortfarande hög, det beror bland annat på ökade 
kostnader för pensionsavgångar. 

Fler rekryteringar av förskollärare har gjorts, där förvaltningen varit tvungen att sätta högre 
lön än beräknat, vilket har medfört ökade lönekostnader. 

Inför höstterminen har förskolan anställt tre barnskötare till en vikariepool för att på så sätt 
lättare kunna hitta vikarier. 

1.3.3 Grundskolan 

Utvecklingsarbetet i skolan har stort fokus på fortsatt ökad måluppfyllelse 

Många pedagogiska utvecklingsprocesser pågår som till exempel karriärtjänster och 
matematiklyftet som initierats på statlig nivå, vilka förvaltningen valt att organisera 
kommunövergripande. En annan kommunövergripande satsning är ICDP (vägledanden 
samtal) där ett antal vägledare har utbildats. 

Elevhälsan är nu fullt bemannad och arbetar med tydligt lokalt fokus på varje skolenhet, men 
det sker också en central samordning ledd av verksamhetsansvarig för elevhälsan. 

Ombyggnad/nybyggnationen av Hidinge skola fortsätter men sedan januari har nu 
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skolverksamheten flyttat in i de nya lokalerna. 

Arbetet med den förändrade ledningsorganisationen för skolan har nu nått fram till punkt och 
samtliga ”nya” rektorer är nu på plats i sina uppdrag. En rektor har varit långtidssjukskriven, 
detta har medfört förändrade arbetsuppgifter för gruppen. 

1.3.4 Gymnasieskolan 

Gymnasieskolan i Lekeberg, belägen i en lägenhet vid Lekebergskyrkan i Fjugesta, 

består av ett introduktionsprogram (IM) för ungdomar mellan 16-20 år. 
Introduktionsprogrammet erbjuder följande inriktningar: 

 yrkesintroduktion 

 individuellt alternativ 

 preparandutbildning 

Introduktionsprogrammet är ett gymnasieprogram där elever, som inte är behöriga till ett 
nationellt program har möjlighet att läsa de betyg de saknar från slutbetyget i årskurs 9. 
Samtidigt som slutbetyg läses in kan eleverna också läsa grundläggande gymnasiekurser i 
matematik, svenska och engelska. Syftet med utbildningen är att eleven ska uppnå behörighet 
till nationellt program inom ett år och att undervisning, praktik och andra aktiviteter anpassas 
på ett sätt som hjälper eleven vidare till studier eller arbete. 

Under läsåret 2014/15 har sammanlagt 11 elever varit inskrivna på Lekebergs Gymnasieskola. 
Elevantalet varierar under läsåret då det är kontinuerlig antagning och utskrivning på 
programmet. 

 
Följande personal arbetade på skolan under läsåret 2013/14: 

Två lärare på deltid, 75 % respektive 10 % (ämneskombinationerna sv/en/re och ma) 

En samordnare (viss undervisning, studie- yrkesvägledning, praktikansvar, samordnare i 
kommunens aktivitetsansvar m.m.), deltid 40 % 

Studie- och yrkesvägledare, 10 % 

Rektor, 10 % 

Årets prioriteringar bygger på utvärderingar av förra läsårets mål och de åtgärder till 
förbättring som föreslagits i föregående kvalitetsredovisning. 

Specifika mål för verksamheten: 

1. Att eleverna skall bli behöriga till utbildning på ett nationellt gymnasieprogram. 
2. Att stärka elevens självförtroende. 
3. Att i de fall där eleven av olika skäl inte kan eller vill delta i undervisning, se till att 

eleven bereds plats på en för ungdomen stimulerande och utvecklande arbetsplats 
med praktik på heltid. Detta för att eleven ska få erfarenhet inför kommande 
arbetsliv. 

1.3.5 Vuxenutbildningen 

Regeringsskifte i höstas har gjort det än mer svårt att planera då uppdraget från regering till 
skolverket inte var klart innan årsskiftet. Detta har som följd att vi i verksamheterna ute i 
landet inte vet vilka medel vi har att söka. Beslut måste ändå tas om utbildningar som ska 
starta och ansökningstider hållas. Därtill varierar behov från år till år och det är svårt att göra 
beräkningar 

SFI : Antalet studerande vid SFI har ökat när vi ska ta emot fler nyanlända. Variationen av de 
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studerandes förkunskaper och skolbakgrund varierar och vi har nu tagit emot flera 
analfabeter vilket vi inte haft tidigare. Detta ställer större krav på undervisningen, både vad 
gäller lärares kompetens i denna undervisning och hur många studerande med olika bakgrund 
som kan finnas med i de olika grupperna. Båda dessa saker leder till att vi har behövt köpa 
någon plats i Örebro och att vi har anställt ytterligare en person på deltid. 

1.3.6 Kultur- och fritidsavdelningen 

Under första kvartalet har det hänt en hel del bland annat inflytt i nya lokaler för KomTek och 
Naturskolan (Paviljongen) 

- åtgärder vid Badgruvan: ny led runt nästan hela sjön för alla, inkl. de med rullator/rullstol, ny 
toalett med 

plats för tre kubik avföring mm, ny arrendator för kioskservering i sommar, ny aktivitetsyta för 
utegymnastik 

mm. 

- åtgärder vid Leken: ny markupplåtelse för sommarservering, utökning av p-platserna för 
bättre framkomlighet 

Påbörjad 

- utökning av turistserviceplatser, 1 ny vid Lanna bokkafé 

- Nya skötselrutiner för anläggningar, bad, motionsspår mm 

- Ny besökskarta Lekeberg 2015-16 klar 

. Badgruvan: nya åtgärder. Förbättrad trafiksituation genom tydligare parkeringsplatser, 
farthinder och avspärrningar. Utökad tillsyn och städning lördagar och söndagar augusti ut. 
Pågående: Konstnärlig utsmyckning, Hidinge nya skola, Konstnärlig utsmyckning, förskolan 
Äventyret, Påbörjad: Föreningsbidragsutredning, Kulturhusutredning 

Ny kultur- och fritidschef har rekryterats. Daniel Eriksson, som börjar sin tjänst 151001. 

1.3.7 Barn- och familjeavdelningen 

Då nämnden tillskjutit medel förstärktes personalstatusen på Barn och Familj med en 100 % 
tjänst from 1 februari 2015. 

Inom ramen för flyktingmottagningen har Barn och familj utökat med en 100 % tjänst 
socialsekreterare. 

Den tidigare beslutade konsultinsatsen från pwc avslutades under årets andra kvartal. 
Insatsen var inriktad mot stöd i utformandet av rättssäkra samt effektiva arbetsrutiner. Den 
resulterade också i att ett skriftligt ledningssystem enligt gällande föreskrift upprättades. 

Ärendetillströmningen har varit fortsatt stor. Under första halvåret har enheten hanterat 51 
anmälningar i barnavårdsärenden samt 17 ansökningar om insatser. Härtill kommer givetvis 
arbetet med pågående insatser; frivilliga eller via tvångslagstiftning. 

Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn har fortsatt och flertalet har kunnat placeras 
på det HVB-hem i Laxå som kommunen enligt avtal samarbetar med. 
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1.4 Ekonomi 

1.4.1 Kultur- och bildningsnämnden 

 Budget Årsprognos Avvikelse 

Gemensamt 34 932 35 092 -160 

Förskolan 42 687 43 340 -653 

Grundskolan 71 402 71 592 -190 

Gymnasieskolan 25 919 25 507 412 

Vuxenutbildningen 1 142 1 142 0 

Barn- och familjeavdelningen 11 606 14 515 -2 909 

SUMMA Kommunstyrelsen 187 688 191 188 -3 500 

 

Kultur- och bildningsnämnden prognostiserar ett underskott med 3 500 tkr 

Främsta underskottet gäller verksamheten för Barn- och familjeavdelningen som har höga 
placeringskostnader för barn- och ungdomar inom LSS när det gäller boende och 
korttidsvistelse, men även kontaktpersoner och familjer. Förskoleverksamheten och fritids 
har ett högt tryck i Hidinge/Lanna som kräver utökade resurser. Överskott prognostiseras 
inom gymnasieskolan då elevantalet minskar i höst. 

  

Gemensamt 

Gemensamt prognostiserar ett underskott 160 tkr 

Underskott prognostiseras inom grundskola andra kommuner/friskolor (interkommunala 
ersättningar), då fler elever går i andra kommuner/friskolor under året. Förändringen mot f.g. 
prognos (- 1 215 tkr) är att skolskjutskostnaderna ej längre prognostiserar ett underskott, 
samt att kultur-och bildningsnämnden prognostiseras överskott när det gäller ej tillsatta 
tjänster, planeringsreserv och måluppfyllelsen, för att hålla nere hela nämndens underskott. 
Detta innebär sänkt ambitionsnivå vad gäller nämndens totala måluppfyllelse. 

  

Förskolan 

Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott 653 tkr 

Ett ökat behov finns i höst inom förskolan i Hidinge/Lanna. Avdelningen Äppelblomman 
behöver anställa 5 åa i höst jämfört mot våren 3 åa, underskott prognostiseras till 300 tkr. 

Förskolan Tummeliten prognostiserar ett underskott med 200 tkr, då kostnader för semester 
vid avslut och dubbelbemanning på grund av en pensionering uppkommit. 

Förskolan Mullhyttan har omställningskostnader som ger ett underskott 100 tkr, 1,5 åa dras 
ned ifrån augusti då en avdelning av fyra läggs ned. 

Familjedaghem prognostiseras ett underskott med 53 tkr, då flytt till Paviljongen gett högre 
hyra samt att fler barn gett högre omkostnadsersättningar. 

  

Grundskolan 
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Grundskolan prognostiserar ett underskott med 190 tkr 

Ett ökat behov prognostiseras inom fritidshem i Hidinge. Prognosen för hösten är 113 istället 
för 92 barn, en ökning med 21 barn. Detta utifrån att ingen trea sagt upp sin plats och att det 
blir en helklass "extra" i och med två förskoleklasser. Kostnad motsvarande 1,0 åa för hösten 
(5 mån) blir 190 tkr. 

  

Gymnasieskolan 

Gymnasieverksamheten på annan ort prognostiserar ett överskott med 412 tkr 

Överskottet beror på att antal elever beräknas minska med 8-10 elever till hösten. 

  

Vuxenutbildning 

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning prognostiserar gå enligt budget 

  

Barn- och familjeavdelningen 

Verksamheten prognostiserar ett underskott 2 909 tkr 

Största underskottet gäller placeringar barn LSS, när det gäller boende och korttidsvistelse, 
samt höga kostnader för kontaktpersoner och familjer. 

Jämfört med f.g prognos (-1 350 tkr) så beror ökningen på två nya beslut som tagits i vår 
gällande institutionsvård och familjehemsvård, avseende jourhem och stödboende. 
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1 Prognosrapport för Vård- och omsorgnämnden 

1.1 Politiskt fattade beslut 

Beslut Status Kommentar 

2013-04-09 § 20 Platser särskilt 
boende - förvaltningen ser över 
möjligheterna att ta fram en plan 
för om/hur lägenheter i 
fastigheten Björken kan 
omvandlas med särskild service 

  

2013-04-09 § 22 Revisionsrapport 
granskning av individ- och 
familjeomsorgen för barn o unga. 
Uppdrag rutiner för överflyttning 
från KUB till VON ses över. 
Rutiner för intern kontroll och 
rättssäker handläggning ska tas 
fram tillsammans med KUB 
senast maj 2013. 

Avslutat PWC rapport genomlysning, 
enbart Barn- och familj klar. 
Granskning gjordes på uppdrag 
av revisorerna. 

2013-04-09 § 23 Revisionsrapport  
från beslut till verkställighet. 
Uppdrag Enhetschefer genomgår 
utbildning i  socialdokumentation 
mars 2013. Även baspersonal ska 
dokumentera i Procapita  
implementering under hösten 
2013. Nämnden tar fram riktlinjer 
avseende  innehållet i insatserna. 
Rutiner för arbetet med 
handläggningen på 
Vuxenenheten ska ses 
över,reviderade rutiner 
framtagna i juni 2013. 

Avslutat Personal har genomgått 
utbildning i social 
dokumentation. 
Riktlinjer för 
biståndsbedömning och 
utförande utifrån 
socialtjänstlagen antogs av 
vård- och omsorgsnämnden 
2013-11-26. 
Rutiner för handläggning har 
tagits fram 

2013-05-28 § 39 Motion äldre  
befolkningen ökar från 
socialdemokraterna. Uppdrag 
Förvaltningen ska därför  
kontinuerligt arbeta med att ta 
fram allt fler boende-platser. 
Minska behovet  av platser 
genom tex en modell för 
hemrehab tas fram. 

Pågår Förstudie Långsiktig planering 
för boende av äldre i Lekeberg 
klar. Planering av 
nybyggnation särskilt boende 
pågår. 
Vård- och omsorgsnämnden 
har i mars 2015 beslutat att 
projekt Hemrehab ska 
permanentas och finansieras 
inom befintlig ram. 

2013-05-28 § 41 Reduceringar på  
VON.  Att iordningställa 
kortidsplatser  på Linden enligt 
den borgerliga gruppens förslag. 

Avslutat Färdiställdes sommaren 2013. 

2013-05-28 § 42 Tillsyn från  
Socialstyrelsen kommunens 
arbete med våldsutsatta kvinnor 
och barn. Uppdrag  kommunen 
ska arbeta med våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnar 

Pågår Ny handlingsplan tas fram ihop 
med KUB gällande våld i nära 
relation. 
Ligger för synpunkter hos Barn 
o familjeenheten, till nämnden 
hösten 2015. 
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Beslut Status Kommentar 

våld. 

2013-05-28 § 43 Vuxenenheten -  
enhetschefen för Vuxenenheten 
får i uppdrag att se över och 
revidera  riktlinjer för 
försörjningsstöd. 

Ej påbörjad Ej påbörjad, på grund av 
bemanningsbrist. 

2013-11-26 § 95 
Arbetsmiljöverkets  inspektion 
om personförflyttningar hos 
hemvården. Uppdrag att se över  
rutiner. 

Pågår  

2014-02-04 § VON uppdrar till  
vård- och omsorgsförvaltningen 
att påbörja en planering utifrån 
konceptet  "trygghet, service och 
delaktighet i hemmet genom 
digital teknik" 

Avslutat Biståndsbeslut om tillsyn 
nattetid erbjuds nu i form av 
hemfridskamera för dem som 
så önskar. Beslut i nämnden 
mars 2015. 

2014-11-04 § 90 VON uppdrar till  
förvaltningschef att formulera 
förslag till mål med indikatorer 
och hur målen  ska följas upp. 

Avslutat Vård och Omsorgsnämndens 
MER-plan antogs av nämnden 
2014-12-08 

2015-03-24 § 23 VON godkänner 
att tillsyn nattetid kan ske med 
mörkerseende kamera, så kallad 
tillsynskamera. Tillsynskamera 
finns som biståndsbeslut inom 
hemtjänsten för de som så 
önskar. 

Avslutat  

2015-03-24 § 24 VON beslutar at 
fortsätta 
hemrehabiliteringsverksamheten, 
så kallat Hemrehab. Finansiering 
sker inom befintlig budget för 
VON. 

Avslutat  

PWC genomför en fördjupad 
utredning för att ta fram 
organisationsförslag för individ- 
och familjeomsorg, vad det gäller 
styrning, ledning och 
organisation av IFO. 

Pågår  
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2 Mål 

Kommunens styrmodell, MER-styrning, bygger på att kommunfullmäktige sätter övergripande 
mål som sedan nämnder och styrelse bryter ner i nämndmål. 

Bedömningen görs enligt principen nedan. 

 Alla indikatoprer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås 

 Mer än hälften av iniktaorerna uppnåda eller delvis uppnådda = Nämndmål uppnås 
delvis 

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

2.1 Bo i Lekeberg 

Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

I Lekebergs 
kommun 
finns det 
attraktiva 
boenden i 
hela 
kommunen 
för alla 
människor. 

        

Hela 
Lekeberg 
har en väl 
utbyggd IT-
infrastruktu
r 

        

2.2 Leva i Lekeberg 

Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Kollektivtraf
iken är ett 
attraktivt, 
pålitligt och 
tillgängligt 
resalternati
v. 

        

Kommunen 
är en gång- 
och 
cykelvänlig 
kommun 

        

Det finns ett 
varierat och 
behovsanpa
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

ssat 
barnomsorg
sutbud 

I kommun 
har alla 
barn och 
elever rätt 
att 
utvecklas 
optimalt 
utifrån sina 
förutsättnin
gar och 
behov. 

        

Alla 
medborgare 
med stöd 
från 
Lekebergs 
kommun 
har 
möjlighet 
till social 
gemenskap, 
delaktighet 
och 
aktiviteter. 

Medborgar
na känner 
sig trygga 
och 
välinformer
ade om 
kommunens 
stöd inom 
vård och 
omsorg 

 Antal som 
anger att 
kommunen 
har en god 
äldre 
omsorg , 
mäts genom 
medborgaru
ndersökning
en 

 Medborgarundersö
kning kommer inte 
att genomföras 
under 2015 

59% 0% 0% 

Betyg i SKL:s 
webbgransk
ning av 
kommunens 
hemsida 
gällande 
äldreomsor
g 

 Resultat av 
mätningen väntas i 
oktober 2015 

83% 88% 88% 

Betyg i SKL:s 
webbgransk
ning av 
kommunens 
hemsida 
gällande 
Handikappo
msorg 

 Resultat av 
mätningen väntas i 
oktober 2015 

62% 67% 67% 

Betyg i SKL:s 
webbgransk
ning av 
kommunens 
hemsida 
gällande 
Individ och 
familj 

 Resultat av 
mätningen kommer 
i oktober 2015 

77% 82% 82% 

Antal 
personer 
som en 
hemtjänstta
gare möter 

 Mätning i maj 
visade ett 
genomsnitt på 14 
personer runt en 
hemtjänsttagare. 

14 13 11 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

under 14 
dagar 

Det är en ökning 
mot föregående 
mätning, vilket kan 
ha sin förklaring i 
att det är flera 
brukare som är i 
behov av 
dubbelbemanning. 
Ett exempel är en 
brukare som har nio 
besök per dag med 
dubbelbemanning. 

Hemtjänstta
garens 
upplevelse 
av 
bemötande 
från 
hemtjänste
ns personal 

 Resultat från Öppna 
jämförelser 
kommer i höst. 

100% 100% 100% 

Hemtjänstta
garens 
upplevelse 
av och 
förtroende 
för 
hemtjänste
ns personal 

 Resultat från Öppna 
jämförelser 
kommer i höst. 

98% 100% 100% 

Hemtjänstta
garens 
upplevelse 
av trygghet 

 Resultat från Öppna 
jämförelser 
kommer i höst. 

91% 96% 96% 

Upplevelsen 
av trygghet 
hos 
hyresgäster 
i särskilt 
boende 

 SKL:s årliga 
mätning, resultat 
kommer under 
november. 

89% 94% 94% 

Upplevelsen 
av 
bemötande 
hos 
hyresgäster 
i särskilt 
boende 

 SKL:s årliga 
mätning, resultat 
kommer under 
november. 

97% 100% 100% 

Upplevelsen 
av 
förtroende 
hos 
hyresgäster 
i särskilt 
boende 

 SKL:s årliga 
mätning, resultat 
kommer under 
november. 

98% 100% 100% 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Upplevelsen 
av att få 
information 
hos 
hemtjänstta
gare 

 Följs upp genom 
Öppna jämförelser i 
höst 

70% 75% 75% 

Upplevelsen 
av att få 
information 
hos 
hyresgäster 
i särskilt 
boende 

 SKL:s årliga 
mätning, resultat 
kommer under 
november. 

38% 48% 48% 

Samtliga 
hemtjänstta
gare erbjuds 
möjlighet 
till en 
aktivitetsti
mme per 
månad med 
sin 
kontaktman 

 Upplevelse 
av 
ensamhet 
hos 
hemtjänstta
gare 

 De brukare som har 
fått ta del av 
aktivitetstimmen 
har uppskattat 
gemenskapen. 

15% 10% 10% 

Medborgare 
med behov 
av stöd ges 
goda 
möjligheter 
att göra 
egna val. 

Alla brukare 
ges 
stimulans 
och 
möjlighet 
till daglig, 
meningsfull 
och 
individuellt 
utformade 
aktiviteter. 

 Aktivitet på 
kvällstid 
inom LSS 

 Nuvärde saknas 
antal genomförda 
musikcaféer mäts i 
slutet av året 

100% 100% 100% 

Aktiviteter 
utanför 
bostaden 
inom LSS 

 Aktiviteter utanför 
bostaden planeras 
in och erbjuds varje 
vecka från både 
Bangatans 
gruppbostad och 
Kastanjen. De 
boende kan också 
lämna egna förslag. 
Aktiviteter som har 
genomförts är t.ex. 
åka på Speedway, 
bio, marknader, 
folkrace, 
vilddjurssafari, 
ishockey, 
cykelturer, äta på 
restaurang, åka och 
bada, grilla vid 
någon grillplats, gå 
till macken och äta 
glass samt åka till 
en gård och träffa 
djur. 

60% 100% 100% 

Nöjdhet på 
daglig 

 Enkät genomförs 
hösten 2015 

0% 100% 100% 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

verksamhet 
inom LSS 

nuvärde saknas 

Upplevelse 
av 
ensamhet 
hos 
hyresgäst 
på särskilt 
boende 

 SKL:s årliga 
mätning, resultat 
kommer i 
november 

17 12 12 

Lekebergs 
kommun 
verkar för 
en god 
folkhälsa 

Seniorer har 
kunskap om 
en hälsosam 
livsstil och 
tillgång till 
aktiviteter 
för att 
främja sin 
hälsa tidigt. 

 Förebyggan
de 
hembesök 

 Nuvärde saknas, 
utvärdering görs 
när samtliga besök 
genomförts. Hösten 
2015 

0% 75% 75% 

Antalet 
aktiviteter 
där 
förvaltninge
n bidrar 
/stödjer i 
någon form 

 Under våren har 3 
stycken hörsel 
caféer genomförts 
tillsammans med 
Hörselskadades 
riksförbunds 
lokalavdelning. 
Ytterligare 3 
planeras under 
hösten. 

3 6 10 

Utvecklinge
n av IT 
tjänster 
mäts genom 
antalet 
trygghetska
meror 

 Två tillsynskameror 
aktiva i dagsläget. 

2  3 

Seniorer 
klarar sig väl 
i vardagen 
genom att 
utnyttja IT 
och annat 
tekniskt 
stöd 

 Utvecklinge
n av IT 
tjänster 
mäts genom 
efterfrågan 
av e-
tjänster, 

     

Utvecklinge
n av IT 
tjänster etc 
mäts genom 
kunskaps 
inventering i 
samband 
med 
aktiviteter. 

     

Utvecklinge
n av IT 
tjänster 
mäts genom 
antalet 

 Två tillsynskameror 
aktiva i dagsläget. 

2  3 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

trygghetska
meror 

Hyresgäster 
inom 
särskilt 
boende ska 
försäkras en 
god 
näringsriktig 
kost och 
stimulerand
e 
måltidsmiljö
. 

 Senior alert, 
riskbedömni
ng 

 Verksamheten har 
genomfört 34 
bedömningar inkl 
åtgärder och 
uppföljningar som 
är aktuella (ej äldre 
än 12 månader) 34 
st/ 40 platser = 85% 

85%  99% 

BPSD 
(Beteendem
ässiga och 
Psykiska 
Symtom vid 
Demens) 

 Arbetet har ännu 
inte startat upp vad 
gäller BPSD-
bedömningar, 
åtgärder och 
uppföljningar, men 
verksamheten 
planerar att starta 
under hösten 2015 

  85% 

Hyresgästen
s upplevelse 
av måltiden 
andelen 
Nöjda med 
måltidsmiljö 

 SKL:s årliga 
mätning, resultat 
kommer i 
november 2015 

64% 74% 74% 

Hyresgästen
s upplevelse 
av måltiden 
andelen 
Nöjda med 
maten 

 SKL:s årliga 
mätning, resultat 
kommer i 
november 2015 

65% 75% 75% 

Personer 
med 
riskbruk, 
missbruk 
eller 
beroendepr
oblematik 
och deras 
anhöriga 
ska erbjudas 
effektiv 
vård och 
stöd. 

 Antal 
rådgivande 
samtal som 
erbjuds 

    100% 

Personer 
som är 
utsatta för 
våld i nära 
relationer 
ska erbjudas 
hjälp och 
stöd. 

 Kompetens
höjning hos 
samtliga 
medarbetar
e 

    75% 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Personer 
med psykisk 
ohälsa ska 
förbättra sin 
fysiska 
hälsa. 

 Skattningssk
ala 

  0% 50% 50% 

2.3 Göra i Lekeberg 

Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs 
kommun 
stödjer och 
samverkar 
med 
föreningsliv
et för att 
åstadkomm
a 
meningsfull
a 
fritidsaktivit
eter och ett 
rikt kulturliv 
åt alla 

        

Lekebergs 
kommun 
erbjuder 
kulturskola 
eller 
liknande 

        

Biblioteket 
har en hög 
tillgänglighe
t och 
erbjuder 
god service 

        

2.4 Verka i Lekeberg 

Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs 
kommun 
har ett bra 
företagsklim
at med ett 
växande och 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

konkurrensk
raftigt 
näringsliv. 

Lekebergs 
kommun 
har en väl 
utvecklad 
besöksnärin
g 

        

2.5 Lekebergs kännetecken 

Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekeberg är 
känt som en 
attraktiv, 
växande och 
framåtsträv
ande 
kommun 

Vård och 
omsorgsförv
altningen är 
en attraktiv 
arbetsplats 
som  arbeta
r 
målmedvet
et för att 
utveckla 
medarbetar
ens 
kompetens 
och 
förbättra 
arbetsmiljö
n 

 Antalet 
delade turer 

 Delade turer 
förekommer ej på 
hälso- och 
sjukvårdsenheten 
eller nattenheten 

4 6 6 

Medarbetar
ens 
upplevelse 
av att deras 
kompetens 
tillvaratas 

 SBAR för all 
personal på 
enheten. 

En sjuksköterska 
har varit på 
sårkonferens i två 
dagar. 

Två sjuksköterskor 
har varit på 
utbildning i palliativ 
vård. 

En sjuksköterska 
har varit på 
utbildning i 
förskrivning om 
inkontinenshjälpme
del. 

Nattpersonalen på 
Oxelgården har 
genomgått 
utbildning i 
förflyttningsteknik 
samt demens - ABC. 

Utbildning i 
påsdialys för en 
sjuksköterska. 

En del av 
nattpersonalen på 
Oxelgården har fått 
handledning i 
särskilt 

  74% 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

patientärende. 

Sjuksköterskorna 
har fortsatt fokus 
på att delegera 
arbetsuppgifter till 
övrig personal vilket 
stärker deras 
yrkesroll. 

  

Lekebergs 
kommun 
håller en 
hög 
servicenivå 
och är både 
lättillgänglig 
och effektiv 

Handläggnin
gstiderna 
ligger under 
riksnittet 

 Väntetid 
från första 
kontakttillfä
llet till 
beslut om 
försörjnings
stöd 

    10 

Väntetid 
från första 
kontakttillfä
llet till 
beslut om 
Särskilt 
boende 

    högst 20 

Dagar från 
ansökan till 
erbjudande 
om Särskilt 
boende 

    högst 85 

Lekebergs 
kommun 
bidrar till en 
hållbar 
utveckling 
genom att 
välja 
ekologiskt-, 
ekonomiskt- 
och socialt 
hållbara 
alternativ. 

        

Lekebergs 
kommun vill 
vara 
föredöme 
inom 
jämställdhet
, 
tillgänglighe
t, mångfald 
och 
integration. 
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3 Verksamhet 

Nämnden och ledningsgruppen genomförde en gemensam konferens under maj månad i 
syfte att bygga ett gott samarbete, skapa tillit och klargöra roller. Syftet var dessutom att 
beskriva verksamheternas nuläge, utvecklingsidéer och framtida utmaningar. Samtliga 
upplevde konferensen som mycket lyckad och borgar för ett fortsatt fint samarbete. 

Till Ledningsgruppen återkommer i augusti ordinarie enhetschef för Oxelgården. 

Nuvarande vikarierande enhetschef kommer att arbeta som projektledare för nybyggnation 
av SÄBO i kombination med sin ordinarie tjänst som demenssköterska. En grovprojektering är 
beslutad och ska genomföras av LEKO under hösten i samarbete med projektledaren. Ärendet 
ägs av KS och politisk styrgrupp är KSAU. 

Verksamhetsutvecklaren kommer i sin tjänst vara projektledare för nybyggnation av 
gruppbostaden LSS i nära samarbete med enhetschefen för nuvarande gruppbostad. Ett 
första möte har hållits för en första planering och vi går in i nytt skede i augusti där styrgrupp 
och projektgrupp ska bemannas. Ärendet ägs av VON. 

Förvaltningen kommer under hösten utveckla processen och arbetssättet i MER-
styrningsmodellen. 

I arbetet med kvalitetsledningssystem finns nu ett embryo av riktlinjer/rutiner i förvaltningen 
som dock behöver utvecklas vidare tillsammans med verksamhetsutvecklaren. 

Enheterna har arbetat vidare med att minska de delade turerna. I dagsläget förekommer det 
mellan 3 delade turer på 12 veckor till 1 delad tur på 6 veckor. 

Olika utbildningsinsatser har genomförts under perioden som exempelvis SBAR för samtliga 
undersköterskor och ytterligare insatser planeras under året. 

Vuxenenhetens verksamhet har under perioden fortsatt präglats av ökande antal ärenden och 
ansökningar inom samtliga områden. Främst förekommer en ökning bland 
missbruksärendena. En socialsekreterare med inriktning och erfarenhet av missbruksärenden 
har rekryterats och hon började sitt arbete i början av juli. Detta är ett kvalificerat tillskott av 
kompetens i gruppen. T.o.m början av juli har vi ett verkställt ett LVM-beslut och har två 
öppna LVM-utredningar. 

PwC hade under maj ett uppdrag att utreda alternativa organisationsformer med fokus på en 
ändamålsenlig organisation för såväl den politiska styrningen, tjänstemannaledning som 
verksamheten. PwC har tidigare genomfört två genomlysningar av verksamheterna inom Barn 
och familj samt Vuxenenheten och nu även en utredning av alternativa organisationsformer. 
Den senaste redovisades till Alliansen i början av juni. Oppositionen har bjudits in till 
information av dessa genomlysningar/utredningar i augusti. Kommundirektören har utifrån 
dessa utredningar/genomlysningar fått i uppdrag att ta fram två förslag till organisation till 
politiken med konsekvenser ur fyra perspektiv. Dessa perspektiv är: Helhetssyn, 
Rättssäkerhet, Barnkonsekvenser och God arbetsmiljö – attraktiv arbetsgivare. Uppdraget ska 
redovisas senast 31 oktober. Förvaltningschefer för VON och KUB och den gemensamma 
chefen för Barn och familj samt Vuxenenheten, som tillträder i mitten av augusti, kommer 
medverka i arbetet. 

Under första halvåret 2015 har antal hemtjänsttagare ökat med 17,5 % och antalet utförda 
timmar med 18 %, jämfört med sista halvåret 2014. 

Ett första möte har skett tillsammans med Arbetsmarknadsenheten för att hitta 
samverkansformer utifrån Arbetsmarknadsenhetens uppdrag och Vård och 
omsorgsförvaltningens behov av stöd för våra brukare. Ett behov framträder av att samtala 
om uppdrag och prioriteringar. 

I dagsläget finns det en LOV-utförare som har godkännande att utföra servicetjänster. 
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Hälsofrämjande hembesök erbjuds till medborgare som fyller 75 år under kalenderåret, 35 
personer har erbjudits besök under första kvartalet, varav 21 har tackat ja till besök. 

Budgeten för omvårdnadshjälpmedel (ex sängar, madrasser och liftar) har under första delen 
av året överskridits.  En del nya liftar och sängar har köpts in på grund av utökat behov inom 
hemtjänsten samt att äldre hjälpmedel inte längre kan lagas då det inte finns reservdelar. 
Arbetsterapeut har arbetat fram en modell för utrangering av hjälpmedel och inskaffande av 
nya hjälpmedel upplagt på flera år framåt. 
 
Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg med syfte att förbättra det 
förebyggande arbetet inom vård och omsorg. I år delas inga prestationsersättningar ut till 
kommunerna i deras förebyggande verksamhet, riskbedömningar ska nu vara en del i det 
dagliga arbetet runt brukaren. Riskbedömningarna sker i samband med årskontrollen, då 
riskbedömning Senior alert och läkemedelsgenomgång görs. Antal riskbedömningar har under 
första delen av året gjorts på 42 stycken hyresgäster på Särskilda boendena samt 33 
hemtjänsttagare i ordinärt boende. 

Medel för bostadsanpassning överskrids och budgeten kommer troligen inte att hålla. Det 
finns i nuläget två pågående ärenden där förvaltningen ännu inte fått besked om 
kostnaderna, men dessa ärenden betingar troligen en kostnad motsvarande 800 tkr-1 000 tkr 
styck.  

3.1 LSS och socialpsykiatri 

Två medarbetare har utbildat sig till vägledare inom Delaktighetsmodellen och har påbörjat 
arbetet inom Socialpsykiatrins dagverksamhet. Syftet är att stödja, träna och stimulera 
brukarens intresse att uttrycka och föra fram sina behov och önskemål. Arbetet planeras 
fortsätta under hösten. 

Inom socialpsykiatrin har en skattningsskala angående hälsa arbetats fram och börjat 
användas för att få en bild av brukarnas utgångsläge vad det gäller kost, sömn och fysisk 
aktivitet. Hälsoutvecklare från både Örebroregionen och Örebro kommun har delgett sina 
kunskaper till arbetsgruppen som stöd i hur medarbetarna kan jobba med hälsa enskilt och i 
grupp. Aktiviteter och föreläsningar planeras för brukare inom Socialpsykiatrins 
dagverksamhet. 

Socialpsykiatrins har fått en ny bärbar dator till dagverksamheten för att kunna öka 
kunskapen inom IT. Den ska kunna användas även av brukare som enbart har boendestöd. 

Arbetet med att implementera LEAN inom LSS olika verksamheter och socialpsykiatrin. 

Tjänster har tillsatts inom LSS för att minska antalet delade turer i dagsläget har personalen 
inom LSS 3 delade turer på 12 veckors schema. 

Under våren har ett nytt personligassistens ärende tillkommit. 

Till hösten utbildas ytterligare 2 medarbetare i delaktighetsmodellen dessutom utbildas 2 
medarbetare inom "tidiga tecken" en metod för att upptäcka kognitiv svikt inom 
verksamhetens målgrupp. 

Verksamheten planerar att starta studiecirklar i blandade grupper från våra olika 
verksamheter, studiecirklarna leds av metodstödjare utbildad medarbetare inom ESL (Ett 
självständigt liv). 

Eventuellt hyrs under sensommaren och framåt en extern lägenhet i centrala Fjugesta för att 
kunna verkställa biståndsbeslut på lägenhet med särskild service. 
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3.2 Hemtjänst, Hälso- och sjukvård och Nattenheten 

Hemtjänsten 

För att starta erbjudandet om en aktivitetstimme per månad till alla brukare med ett SOL-
beslut har en förfrågan lämnats till samtliga om intresset finns. Efter första kvartalet hade 20 
brukare tackat ja av de 85 som har fått erbjudandet. Idag har siffran ökat till 24 brukare. 
Exempel på aktivitet som är utförd har varit att gå till fotografen. 

För att förstärka vetskapen om vem som är brukarens kontaktman har ett informationsblad 
tagits fram med namn på brukarens kontaktman och personalgruppens brukartelefon. Detta 
blad ska finnas åtkomligt i brukarpärmen hemma hos brukaren så att även anhöriga kan ta del 
av informationen. 

Under hösten ska en informationsträff för hemtjänstens brukare och anhöriga genomföras. 

Gällande medarbetarnas nya arbetstider kvällstid, är det uppskattat av brukarna att flera 
arbetar till klockan 22.30. Det medför att brukarna får större valmöjligheter att välja när de 
vill göra sig i ordning inför natten. 

Vi har köpt in ytterligare två elcyklar, vilket är uppskattat av medarbetarna i de centrala 
grupperna. 

Samtliga mobiltelefoner är utbytta för att säkerställa att den nyckelfria hemtjänsten och att 
larmmottagningen från Trygghetsjouren ska fungera problemfritt. 

  

Hälso- och sjukvård och natt äldreomsorg 

Under våren har nästan all nattpersonal på Oxelgården genomgått en utbildning i 
förflyttningsteknik som underlättar i dagliga arbetet. Ytterligare ett tillfälle för denna 
utbildning kommer att genomföras i höst. Några av nattpersonalen på Oxelgården har fått 
handledning i ett särskilt patientärende. 

Nattpersonalen har deltagit i webbutbildningen Demens ABC. Denna utbildning finns på 
Svenskt demenscentrum hemsida. Utbildningen ger personalen verktyg till att kunna bemöta 
personer med en demens diagnos. 

Under första halvåret har Nattenheten belastats hårt med behov av extraresurser vid extra-
vak samt under en period vid misstänkt vinterkräksjuka, vilket kan ses i den ekonomiska 
uppföljningen. 

Några sjuksköterskor har deltagit utbildningar avseende sårvård, urinvägsinfektioner och 
palliativ vård. 

En nattsjuksköterska kommer att gå i pension i november och en nyrekrytering har skett. 
Likaså har en sjuksköterska rekryterats under våren samtidigt som en annan sagt upp sig. 
Summan av detta är att bemanningen fortfarande är som den ska vara enlig 
bemanningsplanen. 

Arbetsterapin har haft ett "öppet hus" på Oxelgården där man förevisat diverse 
aktivitetsmaterial. Likaså har man vid APT informerat personalen om arbetsterapeutens roll 
avseende aktiviteter och de boendes delaktighet. 

Statistik avseende antal patienter som är aktuella för sjuksköterskor resp. arbetsterapeuter på 
distriktet har börjat samlas in en ggr/mån. 
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3.3 Särskilt boende 

Oxelgården 

Under våren har all personal genomgått en utbildning i förflyttningsteknik. 

All personal har haft planeringsdag där verksamheten gått igenom MER-planen och gjort 
verksamhetsplaner för den egna verksamheten. 

Under februari månad fick personalgrupperna ett nytt schema där de delade turerna 
minskades från 1 delad tur var 4:e vecka till 1 delad tur var 6:e vecka. 

All personal på Oxelgården har deltagit i webbutbildningen Demens ABC. Denna utbildning 
finns på Svenskt demenscentrum hemsida. 

Vi har påbörjat arbetet med kontinuerliga kostrådsmöten och diskussioner kring 
måltidsmiljön. Vi kommer under 2015 fortsätta med att förbättra måltidsmiljön samt 
kompetenshöja personalen i näringslära. 

De två undersköterskor som går utbildningen till Silviasystrar delger kontinuerligt sin utökade 
kompetens till övrig personal bl.a. via arbetsplatsträffar. En av dessa undersköterskor har 
under våren hospiterat två veckor på Silviahemmets demensdagvård i Stockholm. 

För de prestationspengar Oxelgården blivit tilldelade har verksamheten bl.a. inhandlat 
aktivitetsmaterial som skall komma de boende till gagn. 

Alla avdelningar och demensdagvård har läsplattor på så att personal och boende/besökare 
ska kunna nyttja tekniken för att ta reda på fakta, titta på film, lyssna på musik och ha Skype-
samtal med anhöriga. 

 

Linden 

All personal har haft en planeringsdag där verksamheten gått igenom MER-planen och gjort 
upp en verksamhetsplan för den egna enheten. Verksamhetsplanen arbetas aktivt med och 
följs upp på arbetsplatsträffarna. 

Ett arbete har precis påbörjats med två nya demensombud vilket är positivt, då det är alltfler 
av de boende som har/får demensdiagnos. En kompetensutvecklingsplan för alla 
medarbetarna på enheten har utarbetats. Under hösten prioriteras en utbildningsinsats för 
demensombuden. 

Fortsatt arbete sker med kontinuerliga kostrådsmöten och boenderåd samt diskussioner kring 
måltidsmiljön på alla arbetsplatsträffar. Under 2015 fortsätter arbetet med att förbättra 
måltidsmiljön samt kompetenshöja personalen i näringslära. Våra boende har under juni 
månad fått svara på en extra enkät (från kostavdelningen) där de fått möjlighet att tycka till 
om den maten de får, både från köket och egna enheten, men också om måltidssituationen. 
Bra svarsfrekvens och resultatet kommer i höst. 

Under våren har två läsplattor köpts in så att personal och boende/besökare ska kunna nyttja 
tekniken för att ta reda på fakta, titta på film, lyssna på musik och ha Skype-samtal med 
anhöriga. 

Det kan vara svårt ibland att få till logistiken med alla platser även om Oxelgården och Linden 
har ett nära och bra samarbete. Ett ökat antal växelvårdsbeslut, med olika tidsintervaller, 
påverkar möjligheterna till optimal beläggning. Detta innebär att personer tar upp 
korttidsplatser och att dessa platser emellanåt (vid hemmaperiod) måste stå tomma för att 
kunna vara tillgängliga då personerna kommer åter. 
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3.4 Vuxenenheten 

Vuxenenhetens verksamhet har under första halvåret präglats av en hög personalomsättning 
gällande enhetschef, biståndshandläggare och socialsekreterare. Idag är verksamheten 
förstärkt och stabiliserad med en trygg personalstab som inväntar en ny enhetschef i mitten 
av augusti. 

Ökande antal ärenden och ansökningar ses inom samtliga områden och prioriteringar har 
gjorts för att hantera situationen, Utredningarna är också alltmer omfattande och komplexa 
samt i många fall mycket resurskrävande. Handläggningstiderna för särskilt boende och 
handläggningstiden för försörjningsstöd kan hanteras inom uppsatta mål. 

Det är fortfarande tryck i missbruksärendena. Under sista juniveckan inkom exempelvis tre 
nya anmälningar.  I juni fanns tre pågående LVM utredningar varav en är verkställd i juli, två 
pågående eftervårdsplaneringar och tre nya anmälningar. 

Då en sommarvikarie kommit på plats har verksamheten främst avlastats i ekonomiskt 
bistånd och tid har kunnat läggas på att få struktur och överblick i ärenden. Enheten har också 
arbetat med samverkanskontakterna främst med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
vilket har lett till att rätt ersättningar snabbare har kommit igång. Detta i sin tur har inneburit 
att dessa personer har kunnat avslutas på ekonomiskt bistånd eller endast behövt 
kompletterande ekonomiskt bistånd vilket minskar bidraget. Enheten har också kunnat 
avsluta några ärenden som vi arbetat länge med och prioriterat under början av året, då de 
har kommit ut i arbete eller fått annan ersättning såsom sjukersättning. 

Frivilligsamordnarna har aktivt arbetat med att stödja aktiviteter genom samarbete med 
föreningslivet för seniorer, aktiviteter utmed "Hälsans stig" och utbildning för frivilliga/ 
volontärer har genomförts. 

Hälsofrämjande samtal har genomförts med ca 20 personer under våren, de som väljer att 
tacka ja till samtalet är mycket nöjda. 

Anhörigstöd fungerar väl och planering inför årets Peppar Peppar-dag i höst pågår med fokus 
på anhöriga eftersom 2015 är utlyst som ett nationellt Anhörigår. 
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4 Ekonomi 

 Budget Årsprognos Avvikelse 

Gemensamt 10 542 9 742 800 

LSS och socialpsykiatri 26 320 28 020 -1 700 

Hemtjänsten, HSL och nattenheten 34 872 35 572 -700 

Särskilt boende 32 102 32 802 -700 

Vuxenenheten 9 005 9 605 -600 

SUMMA Vård- och omsorgsnämnden 112 841 115 741 -2 900 

 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott med 2 900 tkr 

Främsta underskottet gäller höga kostnader inom LSS; assistentärenden, personliga 
assistenter och kontaktpersoner. Vuxenenheten har höga kostnader för försörjningsstöd även 
i år, men trots detta en positiv utveckling mot f.g. år. Hemrehab klarar inte av att finansieras 
inom nämnden och går med underskott. Nattenheten har höga kostnader för vikarier och 
övertid p.g.a sjukdom och palliativ vård. 

4.1 Gemensam verksamhet 

Verksamheten prognostiserar ett överskott med 800 tkr 

Överskottet avser ej utnyttjad prestationsersättning, för att minska det totala underskottet i 
nämnden. 

Kostnaden för bostadsanpassning ser ut att bli hög under året (likt föregående år) och riskerar 
att gå över budgetramen. Per 31 juli visar verksamheten ett underskott med 240 tkr. Detta 
har är ej medräknats i prognosen. 

4.2 LSS och Socialpsykiatri 

Verksamheten prognostiserar ett underskott med 1 700 tkr 

Underskottet prognostiseras till 1 700 tkr. Det är en ökning mot fg prognos (-1 250 tkr) som 
beror på att kostnaden gällande assistansersättning, personliga assistenter och 
kontaktpersoner ökat ytterligare. Framförallt är det ytterligare ett nytt assistentärende som 
påbörjats i februari 15 som gör större delen av underskottet. Men underskottet gäller även 
höga kostnader för personliga assistenter och kontaktpersoner, som redan föregående år var 
högre än budget. 

  

4.3 Hemtjänsten, Hälso- och sjukvård och Nattenheten 

Verksamheten prognostiserar ett underskott med 700 tkr. 

Nattenheten 
Personalkostnaderna gällande Nattpersonal är höga när det gäller vikarier och övertid och OB 
detta gör att verksamheten prognostiserar ett underskott med 700 tkr. Under början på året 
var personalkostnaderna höga på grund av hög sjukfrånvaro och utökad bemanning i 
samband med calicivirus samt ett stort antal nätter med extravak. Enligt tidigare nämndbeslut 
ska VAK tillsättas i ordinärt boende och i SÄBO vid livets slutskede. Timvikarierna har inte 
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räckt till så ovan har till stor del fått täckas via beordring av ordinarie personal med övertid 
och ökade kostnader som följd. 

Hemtjänst 
Under första halvåret 15 var det totalt 725 hemtjänsttagare och 17 799 hemtjänsttimmar, 
vilket är 108 fler hemtjänsttagare och 2 526 fler timmar än andra halvåret 2014.  Detta är en 
ökning med 17,5 % på hemtjänsttagare och 18 % på timmarna. 

4.4 Särskilt boende 

Särskilt prognostiserar ett underskott med 700 tkr. 

Hemrehab-verksamheten beslutades (150324) finansieras inom vård och omsorgsnämndens 
befintliga ram. Verksamheten prognostiseras ett underskott med 400 tkr då det inte finns 
täckning inom den totala budgeten. 

Lindens personalkostnader prognostiserar ett underskott med 300 tkr. Under början på året 
hade verksamheten höga vikariekostnader bland annat på grund av Calicivirus bland de 
boende. Något högre intäkter gällande hyror på Linden. Korttidsplatser nyttjas på 
permanenta platser, vilket gör att kostnaden för betalningsansvar blir lägre, men kan 
innebära att kön till permanenta platser påverkas. 

4.5 Vuxenenheten 

Vuxenenheten prognostiserar ett underskott med 600 tkr 

Underskottet gäller ett nytt LVM beslut och två nya beslut om frivilligt vård till följd av 
missbruk inom institutionsvård vuxna, där kostnader går över budget med 300 tkr. 

Försörjningsstöd prognostiserar ett underskott med 500 tkr på helår, utifrån hur utfallet ser 
ut den 31 juli. Utbetalt försörjningsstöd per 31 juli var 2 546 tkr, jämfört mot f.g. år samma 
period 2 771 tkr, vilket motsvarar 225 tkr mindre i utbetalt försörjningsstöd och är en positiv 
utveckling. 

Andra verksamheter under vuxenenheten går med överskott 200 tkr. 
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1 Sydnärkes IT-nämnd 

Nedan följer Sydnärkes IT-nämnds prognosrapport 2.  

1.1 Mål 

Kommunens styrmodell, MER-styrning, bygger på att kommunfullmäktige sätter 
övergripande mål som sedan nämnder och styrelse bryter ner i nämndmål. 

Bedömningen görs enligt principen nedan. 

 Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås 

 Mer än hälften av indikatorerna uppnådda eller delvis uppnådda = 
Nämndmål uppnås delvis 

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

Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Hela 
Lekeberg 
har en väl 
utbyggd IT-
infrastruktu
r 

Ge god 
service och 
IT-drift av 
hög kvalité 

 Mätbar 
tillgänglighe
t 

 Under första halvåret har man 
infört gemensamt 
ärendehanteringssystem för 
att bl.a. därigenom kunna 
skapa och mäta 
tillgängligheten vad gäller 
tillgänglighet och servicenivå. 

Utöver detta har växeln i 
samtliga medlemskommuner i 
Sydnärkes IT-förvaltning 
möjlighet att mäta bl.a. antal 
inkomna samtal, tappade 
samtal och svarstider. Detta är 
också ett led i att mäta och 
följa upp tillgängligheten till 
Sydnärkes IT-förvaltning med 
avseende på servicedesk. 

Vad gäller möjlighet till att 
mäta och följa upp 
driftsäkerheten har förvaltning 
infört ett gemensamt 
övervakningsverktyg för 
nätkommunikationen. Detta 
kommer efter ytterligare 
utbildning och anpassning 
kunna leverera rapporter över 
tillgänglighet och nertid. 

Här kommer en insats ske 
under senare delen av 2015 
eller början på 2016. Detta på 
grund av prioriterade 
verksamhetsprojekt som 
involverar IT. 

50 % 70 % 100 % 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Mätbara 
Servicenivåe
r 

 Uppföljningsrapporter finns nu 
på plats, dessa körs nu i en 4-
veckors cykel och distribueras 
internt inom IT på intranät och 
info-tv kanalen. Rapporterna 
distribueras till IT-nämnden, 
kommunchefer/direktörer för 
att ge en fullständig 
transparens av IT 
verksamheten. Nästa steg är 
att automatisera 
rapportgenereringen 
ytterligare för att minska 
personberoende och snabba 
upp rapportdistributionen. 

90 % 90 % 100 % 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Mätbar 
Driftsäkerhe
t 

 Vad gäller möjlighet till att 
mäta och följa upp 
driftsäkerheten har förvaltning 
infört ett gemensamt 
övervakningsverktyg för 
nätkommunikationen. Detta 
kommer efter ytterligare 
utbildning och anpassning 
kunna leverera rapporter över 
tillgänglighet och nertid. 

Under första halvåret har även 
val av nättjänster med 
övervakning förlängts med 
nuvarande leverantör där larm 
och eskalering skall ske vid 
eventuellt avbrott. Dessutom 
skall man på regelbundna 
mötet redovisa rapporter över 
tillgänglighet och nertid. 

Vad gäller målmiljön för 
DataCenter gruppen inom 
Sydnärkes IT-Förvaltning, så är 
den förberedd för att på sikt 
kunna leverera underlag till 
rapporter avseende 
tillgänglighet, driftsäkerhet 
och mätbar nertid. Här 
kommer en insats ske under 
senare delen av 2015 eller 
början på 2016. Detta på 
grund av prioriterade 
verksamhetsprojekt som 
involverar IT. 

Man har under året 
implementerat en central 
lagringslösning i en av 
datahallarna (Askersund) som 
kommer finnas kvar efter 
planerad konsolidering av 
nuvarande 7 datahallar. Denna 
har tillsammans med ny 
planerad datahall i Lekeberg 
förutsättningar till att kunna 
leverera rapporter om upplevt 
tillgänglighet och mätbar 
driftsäkerhet. 

50 % 75 % 100 % 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Kompetens
höjning 

 Under första halvåret 2015 har 
Sydnärkes IT-förvaltning 
utbildat samtliga medarbetare 
inom ITIL. Detta är ett steg i 
enhetligare arbetssätt och 
bättre struktur och ordning. 
Dessutom har de båda 
Teamledarna för 
kompetensteamet 
"DataCenter" samt "Tjänster & 
Support" gått ett par 
utbildningar rörande ledning 
och styrning. 

Under våren utbildades också 
ett antal tekniker inom 
DataCenter gruppen avseende 
kommande målmiljö och 
lagringslösning. Utöver denna 
utbildning har även 
efterföljande 
kompetensöverföring skett till 
övriga medarbetare inom 
DataCenter gruppen. 

Utbildning och viss anpassning 
av Sydnärkes IT-förvaltnings 
ärendehanteringssystem, 
DuoStation, har skett under 
året. Arbete som i dagsläget 
återstår är anpassade 
rapporter och statistik samt 
eventuella integrationer och 
anpassningar av formulär och 
automation för att öka 
servicen till slutanvändaren. 

50 % 60 % 80 % 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Arbeta som 
EN 
organisation 

 Sydnärkes IT-förvaltning 
genomförde en flytt till 
gemensamma lokaler under 
årets första månader och har 
därigenom skapat en 
gemensam organisation vilket 
underlättar arbetet att skapa 
gemensamma processer och 
rutiner för hela 
organisationen. 

Förvaltningen jobbar nu med 
att finjustera de processer vi 
har skapat, men parallellt med 
det pågår även ett arbete med 
att kartlägga och definiera 
samtliga IT-processer. 

Avtal rörande anställning, 
scheman för bemanning, mail 
och telefonnummer är idag 
även enhetligt för hela 
förvaltningen 

70 % 80 % 100 % 

Gemensam 
Servicedesk 

 Sydnärkes IT-förvaltning har 
kommit långt i att harmonisera 
processerna kring Service 
Management, Servicedesk och 
IT-stödet kring dessa. 

Det finns det lite kvar att göra i 
arbetssättet och "tänket" kring 
ITIL och dess arbetssätt och 
prioriteringar. Utbildning 
internt görs löpande och 
punktinsatser kommer göras 
under hösten 

85 % 90 % 100 % 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Kostnadseff
ektiv 
förvaltning 

 Gemensam
ma avtal 

 Under året har skapandet av 
nya avtal endast skett med 
utgångspunkt att de skall vara 
ett och samma för samtliga 
fyra kommuner. Undantag har 
varit förnyelser av redan 
tecknade avtal, där man gjort 
en bedömning att vi inte 
hinner med att skapa 
gemensamma avtal under 
innevarande år. 

Anledningen till att denna 
indikator inte är bättre 
uppfylld rör de många 
tecknade avtal med långa 
löptider som finns i respektive 
kommun eller i underliggande 
förvaltningar. Detta kommer 
på sikt lösa sig då vi har ett 
angreppssätt och en rutin för 
att upphandla och teckna avtal 
framöver. 

60 % 80 % 100 % 

Gemensam 
Servicedesk 

 Sydnärkes IT-förvaltning har 
kommit långt i att harmonisera 
processerna kring Service 
Management, Servicedesk och 
IT-stödet kring dessa. 

Det finns det lite kvar att göra i 
arbetssättet och "tänket" kring 
ITIL och dess arbetssätt och 
prioriteringar. Utbildning 
internt görs löpande och 
punktinsatser kommer göras 
under hösten 

85 % 90 % 100 % 

Enhetliga 
inköp 

 Under året har man övergått 
till mer och mer enhetliga 
inköp, men det finns 
fortfarande några unika 
produktval i respektive 
kommun. 

Planen är att likrikta de 
kvarstående produkterna, där 
skillnader finns, och inrätta 
rutiner och beskrivningar till 
verksamheten för att uppnå 
detta. 

75 % 90 % 100 % 

Page 186 of 423



  2015-09-04 

 

9 

 

Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Optimera 
processer 
och rutiner 

 Sydnärkes IT-förvaltning har 
genomfört en workshop med 
systemförvaltnings-modellen 
PM3 som grund. Under hösten 
kommer förvaltningen att 
utreda i vilken omfattning 
detta skulle kunna genomföras 
i de fyra kommunerna utan att 
det upplevs för tung jobbat. 

Sydnärkes IT-förvaltning 
kommer identifiera två olika 
systemförvaltningsområden 
för att genomföra en s.k. 
"pilot". Detta skulle kunna 
vara "Kommunikatörernas" 
system för 
informationsspridning i de fyra 
kommunerna, men även 
Förvaltningen för "Vård och 
Omsorg" skulle kunna vara 
ytterligare en 
"pilotorganisation" i samband 
med övergången till nytt 
verksamhetssystem under 
hösten/vinter 2015. 

Anledningen till att denna 
indikator och underliggande 
aktiviteter inte har ett högre 
resultat är att detta är en tung 
och tuff process att införa, 
samtidigt som Förvaltningen 
och kandidater till pilotprojekt 
varit under stor förändring och 
hög arbetsbelastning under 
första halvåret 2015. 

50 % 50 % 100 % 

Samordna 
och 
effektivisera 
framtida 
investeringa
r 

 Enhetliga 
inköp 

 Under året har man övergått 
till mer och mer enhetliga 
inköp, men det finns 
fortfarande några unika 
produktval i respektive 
kommun. 

Planen är att likrikta de 
kvarstående produkterna, där 
skillnader finns, och inrätta 
rutiner och beskrivningar till 
verksamheten för att uppnå 
detta. 

75 % 90 % 100 % 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Avtal  Under året har skapandet av 
nya avtal endast skett med 
utgångspunkt att de skall vara 
ett och samma för samtliga 
fyra kommuner. Undantag har 
varit förnyelser där man gjort 
en bedömning att vi inte 
hinner med att skapa 
gemensamma avtal under 
innevarande år. 

Ytterligare en anledning till att 
man inte högre lyckandegrad 
på indikator och 
underliggande aktiviteter är de 
många avtal med långa 
löptider som fortfarande finns 
ute på respektive kommun 
eller förvaltning. 

60 % 80 % 100 % 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Gemensam 
infrastruktu
r 

 Arbete pågår kontinuerligt och 
här är det svårt att skatta ett 
definitivt slutdatum beroende 
på vad som avses med 
"gemensam infrastruktur". 
Detta pga. många delar såsom 
t.ex. Är samförläggning av 
fiber i samband med 
omdragning av motorvägen 
mellan Askersund och 
Hallsberg ekonomiskt 
försvarbar? 

När kommer medel för 
fiberförläggning mellan Lanna 
och Fjugesta vara möjlig, eller 
kommer det först vara 
ekonomiskt och praktiskt 
genomförbart vid dragning av 
vattenledning mellan 
platserna? Kan det framtida 
vätternvattenprojektet kan ge 
en möjlighet att knyta 
samman vissa av kommunerna 
med egen 
datakommunikation? 

Vad gäller infrastruktur inom 
Sydnärkes IT-förvaltning har 
många strategiska val gjorts 
när det gäller t.ex. 
gemensamma plattformar, 
operativsystem och 
kommande produktval, men 
här ligger vi fortfarande lite 
lågt poängmässigt då vi inte 
har ekonomiska medel, 
personella resurser eller 
kompetenser att göra detta i 
en snabbare takt. 

Strategier och planer har tagit 
form, men förändringen 
kvarstår i hög grad. 

  

50 % 70 % 100 % 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Skapa 
förutsättnin
gar för 
samverkan 
över 
kommungrä
nserna 

 Gemensam 
IT-plattform 
och 
infrastruktu
r 

 Val av plattform och stora 
delar av infrastrukturen är klar 
för kommande målmiljö. Än 
kvarstår dock mycket arbete 
för att genomföra övergången 
till denna. 

Andra faktorer som påverkar 
arbetet är ekonomiska medel, 
personella resurser samt 
kompetens. Detta i 
kombination med det dagliga 
arbetet samt 
verksamhetsinitierade projekt 
gör att Förvaltningen tyvärr 
ligger efter planen avseende 
gemensam IT-plattform och 
infrastruktur. 

Att tilläggas bör att alla 
förändringar ligger i linje med 
övergång till gemensam IT-
plattform och infrastruktur. 

Förvaltningen kommer 
troligen härmed inte kunna nå 
uppsatta mål under 
innevarande år. 

Arbetet med två stora 
delprojekt (gemensam 
katalogtjänst och e-post) har 
precis påbörjats efter att 
upphandlingen blivit klar. 

50 % 60 % 100 % 
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Gemensam
ma 
verksamhet
ssystem 

 Sydnärkes IT-förvaltning har 
under första halvåret 2015 
skapat förutsättningar för att 
kliva in i gemensamma 
verksamhetssystem. Det som 
nu krävs är att 
verksamhetssidan gör samma 
"resa" att harmoniera så långt 
det går. 

Ett exempel på harmonisering 
är det "Informations-tv 
system" som nu finns på plats 
och är en standardiserad 
lösning. Detta kan nu erbjudas 
samtliga medlemskommuner 
och dess verksamheter. Detta 
innebär mindre person-
beroende och enhetligare 
information till alla sam väljer 
detta. 

Vård- och omsorgssystem har 
upphandlats gemensamt i 
Sydnärke. Askersund Hallsberg 
och Lekebergs kommun 
kommer under september 
2015 att få ett gemensamt. 

Diarie- och 
ärendehanteringssystem har 
också upphandlats för 
Askersund, Hallsberg och Laxå 
kommun. Gemensam 
utredning och upphandlingen 
gjordes och 
verksamhetssystemet Platina 
har köpts in. Detta kommer att 
installeras under hösten 2015 
för att sedan tas i drift vid 
årsskiftet 2015/2016. 
Lekebergs kommun har redan 
Platina på plats, vilket gör att 
vi nu har samma system i alla 
fyra kommuner. 

Nästa steg för att belysa 
möjligheten eller påskynda 
införandet av gemensamma 
verksamhetssystem kommer 
bl.a. i samband med 
Systemförvaltarträffar. Då kan 
man lättare se tydliga 
samordningsvinster och utbyta 
erfarenheter. 

Lyckandegraden av de 
aktiviteter och indikatorer för 
detta område är stark 
beroende på vad 
verksamheten och IT-
förvaltningen orkar med under 
kommande period, parallellt 

60 % 70 % 100 % 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

med ordinarie verksamhet. 

Samverka 
för kunna 
möta ökade 
krav från 
våra kunder 
och omvärld 

 God 
omvärldskä
nnedom 
rörande 
offentlig 
förvaltning 

 Sydnärkes IT-förvaltning har 
en bred och mångårig 
erfarenhet från offentlig 
förvaltning i kombination med 
nya och gamla medarbetare 
som har mycket god 
teknikkännedom om relevanta 
produkter och tjänster. 

Under året har även IT-
förvaltning varit representerad 
vid KomITS träffar samt 
BootCamp för omvärdsspaning 
och trendanalyser. Detta 
tillsammans med en planerad 
fortsatt agenda för 
nyckelpersoner i sina roller 
inom förvaltningen gör att god 
omvärldsbevakning rörande 
offentlig förvaltning kommer 
tillgodoses. 

Man får inte heller glömma att 
detta inte är en aktivitet med 
ett bestämt start och slut då 
vår omvärld ständigt 
förändras. 

50 % 60 % 100 % 
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Möta allt 
högre krav 
inom 
utbildningss
ektorn 

 Sydnärkes IT-förvaltning har 
under året skapat ett 
gemensamt forum och en bra 
dialog med samtliga IKT-
pedagoger. Detta bl.a. för få 
en bra inblick i de utmaningar 
och brister man idag ser inom 
sin verksamhet, men även 
uppslag till tankar och idéer 
där IT-förvaltningen kan 
stötta. 

Under första halvåret 2015 har 
ett gemensamt verktyg för att 
kunna hantera alla läsplattor 
och mobila enheter 
införskaffats. Detta kommer 
implementeras efter att 
höstterminen påbörjats vilket 
initialt var tänkt att vara klart 
innan dess. Verktyget gör det 
möjligt att administrera 
läsplattor, mobila enheter eller 
program och applikationer 
med minskad administration 
och bättre flexibilitet. 

Man har också under första 
halvan av 2015 kört en pilot 
eller POC (Proof of Concept) 
avseende Microsoft Office 365 
på ett antal läsplattor i årskurs 
7-9. Detta kommer utökas 
under senare delen av 2015 till 
att fatta både läsplattor och 
datorer samt fler enheter. 

IT-förvaltningen har ett 
avancerat verktyg för 
hantering av tråd och trådlöst 
nätverk på plats i början på 
2015 och nu kikar man på 
möjligheten att skapa bättre 
förutsättningar för skola, 
kultur och fritid för att nå 
tjänster både trådlöst eller via 
fast uppkoppling med mindre 
administration. 

  

Vi planerar att se över 
kommunikationen till alla 
lokaler inom 
utbildningssektorn. Detta för 
att alla ska ha samma 
förutsättningar till 
uppkoppling av datorer och 
mobila enheter. 

Sydnärkes IT-förvaltning har 
även tecknat nya 
gemensamma licensvatal 
rörande Microsoft produkter 

50 % 70 % 80 % 
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Kommunful
lmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

för 2015/2016. 

Möta krav 
från 
regeringen 
avseende e-
förvaltning 

 Sydnärkes IT-förvaltning och 
där i första hand IT-chefen 
ingår i en regional e-
tjänsteutvecklingsgrupp som 
under ledning av Örebro 
kommun har fått i uppdrag att 
skapa förutsättningar för att 
skapa och utveckla e-tjänster 
och även på sikt e-
tjänsteförvaltning på regional 
och kommunal nivå. 

Här har samtliga 
kommundirektörer i Region 
Örebro skrivit fram ett 
uppdrag som sedermera 
Örebro kommun äger och 
driver. Detta har totalt gått i 
stå då ansvariga inom Örebro 
kommuns IT-avdelning inte 
längre finns kvar. 

Sydnärkes IT-förvaltning har 
lyft frågan till 
kommundirektörer/kommunc
hefer i medlemskommunerna 
för en återstart av e-
tjänsteutvecklings-gruppen. 

  

Strategigruppen kommer att 
påbörja ett arbete för att hitta 
en lösning som inte är 
leverantörsberoende. D v s att 
man kan publicera e-tjänster 
på ett enhetligt sätt 
oberoende av bakomliggande 
systemleverantör. 

 
 

5 % 10 % 100 % 
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2 Sydnärkes IT-nämnd - Övergripande  

Sydnärkes IT-förvaltning har under året fortsatt att jobba med aktiviteter för att 
skapa en gemensam förvaltning för samtliga ingående medlemskommuner. 

Viktiga händelser under året har varit att man bl.a. har flyttat till gemensamma 
lokaler. Detta i värdkommunen Lekebergs Kommunhus. Under året har man 
dessutom gått in i ett gemensamt ärendehanteringssystem avseende servicedesk för 
samtliga fyra kommuner. Man har skapat början på en ny gemensam IT-plattform, för 
att under hösten, vara beredd att möte de projekt som innebär nytt 
verksamhetssystem för vård och omsorg och nytt verksamhetssystem för ärende och 
diarieföring. 

Andra delar som påbörjats under året är skapandet av gemensamma rutiner och 
processer. Innan året är slut skall även en basnivå vad gäller systemförvaltning finnas 
på plats. 

Den största utmaningen ligger i att parallellt med ordinarie drift & förvaltning även 
skapa och produktionssätt kommande målmiljö utan att brista i leveranskvalité. 

2.1 Datacenter 

En del inom Sydnärkes IT-förvaltning är DataCenter grupperingen. Denna grupps 
primära åtagande är att se till att bakomliggande infrastruktur och systemplattformar 
driftas och förvaltas på ett strukturerat sätt. 

Förutom den normala driften av bl.a. servrar och nätverk och kommunikation har 
gruppen arbetat med att anpassa IT-infrastrukturen i respektive medlemskommun 
för att kunna administreras effektivt från våra nya lokaler i Fjugesta. Detta arbete 
kommer fortsätta under hela året. 

Ett arbete med att bygga upp en ny målmiljö, gemensam för alla fyra kommunerna, 
pågår också och beräknas kunna driftsättas under senare delen av året. 

Planering av en ny serverhall i Fjugesta (Lekebergs kommun) har påbörjats för att 
utgöra den andra delen av en redundant drifthallslösning tillsammans med 
Askersund. 

 Tjänster och support 

Sydnärkes IT-Förvaltning har under kompetensområdet "Tjänster & Support" arbetat 
med att få igång en fungerande och enhetlig organisation vad det gäller 
användarnära tjänster. 

Förvaltningen har utökade öppettider samt jobbat för snabbare handläggning av 
inkomna ärenden i Servicedesk. 

Under året har man gjort satsningar på ITIL-utbildning samt kompetensöverföring 
mellan personalen för att på sikt jobba bort personberoenden. 

I dagsläget pågår bl.a. ett arbete med att skapa enhetliga inköpsrutiner, samt 
gemensam lösningar för tex hantering av mobila enheter. Vi tittar också på hur vi kan 
samordna inköp och drift, av system mellan kommunerna. 
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2.2 Projekt och Strategi 

Projekt och Strategi har fortsatt att fokusera på att driva det nya målmiljöprojektet 
samt att få på plats gemensamma rutiner och interna processer inom Sydnärkes IT-
förvaltning. Vidare har fokus varit på att få igång en gemensam Servicedesk med ett 
supportnummer, standardiserade IT-stöd, rapporter, processer och rutiner kopplat 
till Servicedesk. 

Inom området Verksamhetsarkitektur (EA) kommer arbete initieras för att kartlägga 
nuläget på informationsflöden, processer samt applikationer så vi kan föreslå 
framtida förändringar med hänsyn till verksamhetens krav och omvärldens påverkan 
på våra system. Detta kommer t ex mappas mot kompetensmatriser och en analys av 
vilka våra kärnverksamhetsområden strategiskt ska vara i framtiden. 

Sydnärkes IT-förvaltnings största utmaning ligger sannolikt i att parallellt 
implementera ett stort projekt att harmonisera fyra kommuners datacenter till en 
miljö, säkerställa att vi har rätt resurser med rätt kompetenser och att samtidigt 
leverera högsta kvalitet på våra IT-tjänster. 
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3 Ekonomi 

Sydnärkes IT-nämnd Budget Bokfört Årsprognos Avvikelse 

Driftbidrag med mera -20378 -13417 -19410 -968 

Personal 9306 4940 8593 713 

Utrustning, licenser med mera 5633 3512 6021 -388 

Bilersättning och resor  88 152 -152 

Tjänsteköp 1057 982 2735 -1678 

Kapitalkostnader 4382 1533 3598 784 

SUMMA 0 -2362 1689 -1689 

Sydnärkes IT-nämnd prognostiserar ett negativt helårsresultat om ca 1,7 mkr. Detta 
är 1,1 mkr bättre än prognos 1 och beror bland annat på att inköp av mobiltelefoner 
kommer att faktureras respektive kommun, men också att kostnader för utrustning, 
licenser, verksamhetssystem mm inte ökat i samma takt som förväntat. 

Anledningen till nämndens underskott beror på att nämnden 2014 vidarefakturerade 
medlemskommunerna för utrustning som inte ingick i budget. Att vidarefakturering 
inte skett 2015 beror på att nämnden måste få en helhetsbild över kostnaderna inför 
den nya finansieringsmodellen. 

Personalkostnaderna kommer på grund av vakanser att lämna ett överskott om 
700 tkr. 

Genomförande av gemensam plattform ingår inte i befintlig budget. Den kalkylerade 
investeringsutgiften för detta är 3,5 mkr årligen i tre år. I prognosen ingår dock de 
kapitalkostnader som investeringen i den nya plattformen betingar 2015. 

Nämnden budgeteras och redovisas from 2015 som en enhet, där eventuellt över- 
eller underskott kommer att fördelas mellan medlemskommunerna. Arbetet med ny 
finansieringsmodell fortsätter och denna kommer inte att kunna användas fullt ut 
förrän till 2017. Modellen kommer att kunna användas för att prissätta olika 
produkter/paketlösningar till respektive medlemskommun. 
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Dnr: KS 15-465

Förlängning av folkhälsoavtal

Ärendebeskrivning
Avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete mellan Askersunds kommun, 
Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun och Örebro 
läns landsting tecknades 2012 att gälla t.o.m. 2015-12-31. P.g.a. bildandet av Region 
Örebro län och ansvarsfrågan inom regionen, föreslås en förlängning av gällande 
avtal t.o.m. 2016-12-31.

1 Bakgrund
Lekebergs kommun tecknade 2012 avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete 
med Askersunds kommun, Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, 
Lekebergs kommun och Örebro läns landsting att gälla t.o.m. 2015-12-31. Lekebergs 
kommun har varit värdkommun för samverkan med ett folkhälsoteam bestående av 
medarbetare anställda av Lekebergs kommun, Region Örebro län och Örebro läns 
idrottsförbund.

2 Analys
Då det har varit oklart om ansvarsfördelningen av folkhälsofrågorna inom Region 
Örebro län har det inte funnits någon motpart att förhandlingar med om ett nytt 
avtal. För att skapa förutsättningar för fortsatta förhandlar om ett nytt 
samverkansavtal, krävs längre tid och därmed en förläning av gällande 
samverkansavtal.

2.1 Övergripande konsekvenser
Folkhälsoarbetet bedrivs i samverkan med Region Örebro län och övriga 
Sydnärkekommunerna för att nå ett maximalt utnyttjande av resurser inom området 
samt för att kunna hålla en hög kompetensnivå. Prioriterade områden är att,

 samverka för en god hälsoutveckling,

 angripa den ojämlika fördelningen av hälsa,

 verka för en god hälsa hos barn och ungdomar,

 verka för ett hälsosamt åldrande,

 stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Förlängning av folkhälsoavtalet innebär ingen förändring av de ekonomiska 
förutsättningarna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. Förlänger nuvarande folkhälsoavtal med ett år till och med år 2016,

2. samverkar i enlighet med folkhälsoavtalen i det regionala samverkansrådet samt,
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Dnr: KS 15-465

3. inleder en dialog kring ett eventuellt nytt folkhälsoavtal efter år 2016 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Peter Brändholm
Kommundirektör Personalchef
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From: kommun.lekeberg@Lekeberg.se
To: magnus.stensson@lekeberg.se
Cc:
Bcc:
Subject: VB: Beslut om förlängning av folkhälsoavtal - för kännedom till
kommunstyrelse el motsvarande
Attachments: PU § 31 RT 150520 Förlängning folkhälsoavtal.pdf
Embedded Attachments:

Hälsningar

Gustav Olofsson

Från:marcus.olofsson@regionorebrolan.se [mailto:marcus.olofsson@regionorebrolan.se]
Skickat: den 29 juni 2015 11:05
Till: kommun@askersund.se; kommun@degerfors.se; kommun@hellefors.se;
kommun@karlskoga.se; servicecenter@kumla.se; kommun@laxa.se;
kommun.lekeberg@lekeberg.se; kommun@lindesberg.se; kommun@ljusnarsberg.se;
nora.kommun@nora.se; kommun@hallsberg.se; kommun@orebro.se;
idrottsforbundet@olif.se; olbf@folkbildning.net
Kopia:marie.gustafsson3@regionorebrolan.se; lisbet.omberg@regionorebrolan.se
Ämne: Beslut om förlängning av folkhälsoavtal - för kännedom till kommunstyrelse el
motsvarande

Hej,
Översänder beslut för kännedom till kommunstyrelse el. motsvarande, från nämnden för
regional tillväxt (Region Örebro län) den 20 maj 2015 angående beslut om förlängning av
folkhälsoavtal, se bifogad fil.

Med vänlig hälsning,

Marcus Olofsson
Nämndsekreterare
Region Örebro län
Tfn: 072-722 72 45
E-post: marcus.olofsson@regionorebrolan.se
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Dnr: KS 15-359

Tjänsteskrivelse - Riktlinje och anvisningar för 
finansförvaltning (ARF)

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

1 Bakgrund
Kommunens nu gällande finanspolicy antagen 2002-02-28 § 7 av kommunfullmäktige 
föreslås uppdateras utifrån aktuell finansmarknad och dess förutsättningar. Med 
erfarenhet av senaste årens flexibilitet på finansmarknaden föreslår finanspolicyn 
antas av kommunfullmäktige med tillhörande anvisningar och riktlinjer för 
finansförvaltning (ARF). 

ARF har till uppgift att styra hanteringen av finansen vid lån och placering. Där syftet 
är att ha ett så aktuellt styrinstrument för finansfrågorna som möjligt och att 
kommunstyrelsen föreslås ha uppdraget på delegation från kommunfullmäktige.

2 Analys
2.1 Övergripande konsekvenser
Ärendet i sig får inte några direkta konsekvenser för barn, folkhälsa, jämställdhet, 
miljö och hållbarhet, mångfald och integration. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Ärendet ger inga direkta ekonomiska konsekvenser i samband med införande av 
riktlinjerna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Anvisningar och Riktlinjer för Finansförvaltning för Lekebergs 
kommun

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef
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Program

Plan
>RiktlinjeFastställd av: Nämnd/Styrelse
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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  
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1 Anvisningar och Riktlinjer för Finansförvaltning 
(ARF)

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

1.1 Etik
För närvarande inga specifika anvisningar och riktlinjer för avsnittet. För definition se 
finanspolicyn.

1.2 Risk
För närvarande inga specifika anvisningar och riktlinjer för avsnittet. För definition se 
finanspolicyn.

1.3 Valutarisk
För närvarande inga specifika anvisningar och riktlinjer för avsnittet. För definition se 
finanspolicyn.

1.4 Derivatinstrument
För närvarande inga specifika anvisningar och riktlinjer för avsnittet. För definition se 
finanspolicyn.

1.5 Redovisningsprinciper
Vid värdering av enskilda värdepapper (t.ex. aktier, obligationer etc.) ska i största 
möjliga mån senaste betalkurs alternativt slutkurs på värderingsdagen användas. Har 
inga avslut gjorts på värderingsdagen ska senaste köpkurs användas.

För värdering av fonder ska fondens NAV (Net Asset Value) kurs på värderingsdagen 
användas.

De marknadsvärden som används för strukturerade instrument är s.k. teoretiska 
marknadsvärden och dessa är indikativa per balansdagen. S.k. TRAM- värden 
(Theoretical Repurchasevalue At Maturity, teoretiskt återköpsvärde på förfallodagen) 
ska inte användas som marknadsvärde då det ger en missvisande bild av värdet 
under tiden fram till förfallodagen.

2 Likviditetsförvaltning
Målsättningen med likviditetsportföljens storlek ska minst motsvara två månaders 
löneutbetalningar inklusive arbetsgivaravgiften för kommunens betalningskapacitet. 
Se även likviditet och betalningsberedskap.
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2.1 Ränterisk vid likviditetsförvaltning
För närvarande inga specifika anvisningar och riktlinjer för avsnittet. För definition se 
finanspolicyn.

2.2 Kreditrisk vid likviditetsförvaltning
För närvarande inga specifika anvisningar och riktlinjer för avsnittet. För definition se 
finanspolicyn.

3 Pensionsmedelsförvaltning

3.1 Tillgångs- och strategisk allokering
För närvarande inga specifika anvisningar och riktlinjer för avsnittet. För definition se 
finanspolicyn.

3.2 Definition av exponering
För närvarande inga specifika anvisningar och riktlinjer för avsnittet. För definition se 
finanspolicyn.

3.3 Tillåtna tillgångsslag/värdepapper
För närvarande inga specifika anvisningar och riktlinjer för avsnittet. För definition se 
finanspolicyn.

3.4 Rebalansering
För närvarande inga specifika anvisningar och riktlinjer för avsnittet. För definition se 
finanspolicyn.

3.5 Aktiekursrisk
En tillgångsportfölj diversifieras för att utvecklingen av portföljen ska vara jämnare. 
En värde utveckling med ”höga berg och djupa dalar” blir svårhanterlig speciellt om 
tillgångarna har ett särskilt syfte som i detta fall pensionsutbetalningar. Vid placering 
speciellt i enskilda aktier och aktiefonder bör ett resonemang föras kring 
placeringens geografiska/regionala tillhörighet, vilken bransch placeringen investerar 
i och på vilken marknadsplats placeringen handlas på.

Uppnås en spridning inom portföljen av dessa olika infallsvinklar bidrar det till att 
aktiekursrisken reduceras. 

3.6 Ränterisk vid pensionsmedelsförvaltning
För närvarande inga specifika anvisningar och riktlinjer för avsnittet. För definition se 
finanspolicyn.

3.7 Kreditrisk vid pensionsmedelsförvaltning
En SPV-obligation är ett värdepapper vars kreditbetyg kan förändras nedåt under 
värdepapprets löptid. SPV kan förekomma som en beståndsdel i en strukturerad 
produkt för att förse produkten med gynnsamma villkor. Dessa är ej tillåtna i 
förvaltningen av pensionsmedel.
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4 Skuldförvaltning

4.1 Ränterisk vid skuldförvaltning
För närvarande inga specifika anvisningar och riktlinjer för avsnittet. För definition se 
finanspolicyn.

4.2 Valutarisk vid skuldförvaltning
För närvarande inga specifika anvisningar och riktlinjer för avsnittet. För definition se 
finanspolicyn.

4.3 Derivatinstrument 
Vid användning av derivatinstrument inom skuldförvaltningen bör särskild omsorg 
tas. God analys av förväntad framtida räntescenario bör inhämtas från sakkunniga på 
området, gärna från skilda källor.

Vidare bör även utfallsanalys göras för att fastställa ett s.k. ”worst case scenario” 
innan eventuella derivatinstrument tas i bruk.  En kvantifiering av fördelarna 
(vinsterna) av att använda sig av derivatinstrument inom skuldförvaltningen kontra 
vanlig räntebindningsmetodik bör även göras.

5 Rapportering och uppföljning 
Rapporteringens syfte är att informera om förvaltningarnas resultat och 
riskexponering i relation till de fastställda limiterna. Samtliga personer och parter 
delaktiga i arbetet med portföljen ska omedelbart rapportera om händelser som inte 
kan betraktas som normala. Sådan händelse kan t.ex. vara drastisk förändrad 
kreditbetyg, byte av förvaltare inom en fond.

5.1 Rapportering - pensionsmedelsförvaltning
Ekonomichefen ansvarar för att det tas fram en rapport för 
pensionsmedelsförvaltningen som innehåller minst följande:

 Marknadsvärden för samtliga tillgångar.
 Avkastning under månaden och under innevarande år.
 Procentuell fördelning mellan olika tillgångsslag.
 Avstämning mot placeringsreglerna i finanspolicyn.
 Utvärdering av medlens utveckling gentemot angivna index.
 Kostnader hänförliga till förvaltningen under rapportperioden.

5.2 Rapportering – Likviditets- och skuldförvaltning
Ekonomichefen ansvarar för att det tas fram en rapport för likviditets- och 
skuldförvaltningen som innehåller minst följande:

 In- och utlåning per motpart (internt inom kommunkoncernen och externt).
 Behållningen av likvida medel.
 Borgensåtaganden.
 Avstämning mot limiterna i finanspolicyn.
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5.3 Rapportering och kontroll
Rapporteringen till VD/Kommundirektören och Styrelse ska ge information om 
finansiell exponering och risk samt säkerställa att finanspolicyn följs. Alla 
räntebärande skulder och placeringar inklusive derivat ska sammanställas av 
finansfunktionen och rapporteras i enlighet med reglementet. Alla räntebärande 
skulder och placeringar samt valutainstrument ska sammanställas, var för sig och vid 
behov gemensamt, av finansfunktionen.

Rapporten skuldförvaltning syftar till att analysera:
 Lånens kapitalbindning och dess inverkan på refinansieringsrisk och ränterisk.
 Derivataffärer och dess inverkan på ränterisken.

Gemensamt och var för sig:
 Räntebindning (duration)
 Kapitalbindning
 Förfalloprofil: räntebindning och kapitalbindning
 Motparter
 Genomsnittsränta
 Värde
 Resultat
 Resultatpåverkan vid ränteförändringar
 Värde påverkan vid ränteförändringar
 Lån och derivat – Volym och motpart

6 Betalningsflöde, reglemente och riskinstruktion
Samordning sker avseende betalningsflöden mellan kommunen och helägda bolagen 
som är anslutna till ett gemensamt koncernkonto med underkonton för kommun 
samt respektive bolag. Avtal finnas dels mellan bank och koncern samt ett avtal som 
reglerar mellanhavanden mellan kommun samt bolag.

In- och utbetalningsflöden ska hanteras så effektivt som möjligt i syfte att frigöra 
kapital. Antalet dagar i inbetalningskedjan ska minskas i möjligaste mån och antalet 
dagar i utbetalningskedjan ökas, dock inte så att kommunen åsamkas lagstadgade 
dröjsmålsräntor.

Rutinerna ska vara så utformade att kommunens fordringar debiteras så snabbt som 
möjligt. När det gäller utbetalningar är det av största vikt att kommunen utnyttjar de 
kredittider som överenskommes och att betalning för kommunens skulder sker på 
förfallodagen. Betalning av leverantörsfakturor sker per 30 dagar räknat från 
fakturans ankomstdag. Kortare kreditöverenskommelser ska undvikas. 
Faktureringsavgifter och liknande accepteras inte. Dröjsmålsräntor betalas i 
förekommande fall enligt räntelagen. Avvikande villkor ska undvikas.
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Rutinerna ska vara så utformade att omsättningstillgångarna blir räntebärande i så 
stor utsträckning som möjligt. Detta innebär att:

 Kommunen ska ha en central medelshantering.
 Samtliga in- och utbetalningar ska samordnas till ett konto.
 Antalet kontantkassor ska minimeras.
 Förhandlingar om räntevillkor ska genomföras regelbundet.

6.1 Likviditet och betalningsberedskap
Kommunen/Bolagen ska kontinuerligt upprätthålla en likviditetsreserv för att vid 
varje tillfälle kunna sköta sina betalningsförpliktelser. Nivån på likviditetsreserven ska 
baseras på verksamhetens löpande intäkter och kostnader, låneförfall, 
räntebetalningar samt investeringar och avyttringar. Definition av likviditetsreserv:

 Ej bundna medel på bankkonton, plusgiro m.m.
 Placerade medel som kan frigöras med likvid inom två bankdagar.
 Outnyttjade, garanterade checkräkningskrediter, låneramar samt 

kreditlöften.

Kommunen/Bolagen ska följa upp och planera behov av likviditet på kort och lång 
sikt. Likviditetsreserven ska motsvara en betalningsberedskap om 60 betalningsdagar 
och vara tillgänglig inom två dagar.

6.2 Kapitalanskaffning/Ränte- och likviditetsrisk i 
förfallostrukturen

Verksamheten innefattar dels nyinvesteringar via nyproduktion eller köp, dels 
löpande underhåll och ombyggnationer av befintliga anläggningstillgångar samt 
kapitalbehov i den löpande verksamheten. Kapitalbehovet ska säkerställas genom ett 
aktivt och professionellt upplåningsförfarande. Det är av största vikt att i god tid 
säkerställa detta.

Risken att betydande delar av utestående låneengagemang förfaller inom samma 
tidsperiod kan vid ogynnsamma marknadslägen medföra att omsättningen eller 
refinansieringen av en stor del av lånevolymen måste ske till ofördelaktiga 
räntevillkor eller inte är genomförbara. Detta gäller även nyupplåning. 

Det ska framgå att långivare är godkända. Dessutom kan antal kort- och långfristiga 
kreditgivare med hänsyn till marknadssegment regleras. Upplåningsformer kan också 
regleras. Ränte- och likviditetsrisker begränsas genom att förfallostrukturen och 
kapitalbindningstiden på skuldportföljen regleras.

Ändrad kreditvärdighet hos kommunen eller kreditgivaren. Enskild långivare bör inte 
representera mer än 50 procent av den vid varje tidpunkt totala skuldvolymen, 
undantag kan göras för Kommuninvest i Sverige AB

 Spridning av långivare. 
 Storlek på lånelimiter regleras inte.
 Tillåtna motparter – kort- och långfristig. 
 Marknadssegment/Upplåningsformer/Typ regleras ej.
 Kapitalbindning regleras tillsvidare ej.
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 Förfallostruktur/Refinansieringsrisk: omsättning av oproportionerlig stor del 
av lånestocken i situationer där kreditmarknaden ej fungerar normalt. 
Regleras tills vidare ej.

6.3 Ränterisk i skuldportföljen
Variationer i det allmänna ränteläget kan leda till att finansnettot påverkas negativt. 
Ränteexponeringen är summan av genomsnittlig räntebindning i befintlig upplåning 
och derivatportfölj. 

Kommunen/Bolagen påverkas av ränterisken på framförallt två sätt, dels 
resultatmässigt, dels av värdeförändringen på skuldportföljen. Ränteförändringen 
kan delas upp i tre delar:

 Generell ränteförändring över hela avkastningskurvan, d v s 
parallellförskjutning av avkastningskurvan.

 Lutningsförändring av avkastningskurvan dvs. förhållandet mellan den korta 
och långa upplåningen förändras.

 Förändring på olika delar på avkastningskurvan.

Det ska framgå att motparter är godkända. Ränterisken begränsas genom att 
förfallen på räntebindningarna samt räntebindningstiden i skuldportföljen regleras.

Kommunen/Bolagen ska följa upp och beräkna hur resultatet, respektive värdet på 
skuldportföljen kan komma att förändras vid olika räntescenarios. Hantering av 
räntebindningstiden ska företrädesvis hanteras genom räntederivat.

 Motparter (likviditets- och kreditrisker, tillgänglighet)
 Tillåtna motparter
 Tillåtna instrument
 Förfallostruktur (Var på avkastningskurvan ränterisk hanteras)
 Räntebindningstid
 Värdeförändring 

6.4 Instruktion för hantering av räntederivat
För att på bästa sätt förändra räntebindningstiden i skuldportföljen finns möjlighet 
att utnyttja räntederivat. Detta innebär att man på ett snabbt, flexibelt och 
kostnadseffektivt sätt kan förändra räntebindningstiden. Se även särskilt avsnitt ovan 
avseende användning av derivatinstrument inom skuldförvaltningen.

Räntederivat får endast användas för att ändra räntebindningstiden. Hänsyn ska tas 
till räntebindningstiden både när det gäller finansiella tillgångar och finansiella 
skulder.

Kommunen/Bolagen ska sträva efter att handla likvida derivatinstrument. Dock ska 
varje situation beaktas med hänsyn till pris, löptid m.m. för att uppnå önskad effekt 
på bästa sätt. Likviditeten bör dock vara så god att man antingen kan göra en mot 
affär eller stänga affären innan löptidens slut. 
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6.5 Valutarisk
I dagsläget kan det förkomma tillgångar (utländska aktier och/eller aktiefonder)och 
flöden (utdelningar och/eller försäljningslikvider) i utländsk valuta inom 
medelsförvaltningen. Grundtanken för dessa tillgångar är att innehavet ska 
valutasäkras och att flödena omgående växlas till SEK.

Om det i framtiden visar sig att dess principer skall frångås ska en valutapolicy med 
tillhörande reglemente och riskinstruktion upprättas.

De värdepapper som är denominerade i SEK men där produktens utveckling är 
relaterad till utländsk valuta behöver inte i normal fallet valutasäkras. 
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Undertecknande av handlingar 
(firmatecknare)

§122

KS 14-630
   

Page 216 of 423



Tjänsteskrivelse 2015-09-02 1 (2)

Dnr: KS 14-630

Tjänsteskrivelse - Undertecknande av handlingar 
(firmatecknare)
   

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag gällande undertecknande av 
handlingar, bland annat firmatecknare, borgensförbindelser och årsredovisning.

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

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

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

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

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

Delegation att underteckna kommunens årsredovisning lämnas till 
kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson tillsammans med 
kommundirektör Ewa Lindberg.

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

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

Rapportering av beslut enligt delegation rapporteras varje kvartal till 
kommunstyrelsen.

Rättelser i Lekebergs kommuns redovisning utförs av personalen på 
ekonomiavdelningen. Eftersom rättelser tillhör den löpande verksamheten sker ingen 
rapportering till kommunstyrelsen.
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Dnr: KS 14-630

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen delegerar 

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

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

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

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

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

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

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

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

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef
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Protokoll 2015-01-13

Kommunstyrelsen

Tid
Starttid  13:00  Sluttid:15:45
Plats
Sammanträdesrummet Multen  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Håkan Söderman (M), vice ordförande
Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande
Astrid Söderquist (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (FP)
Pia Frohman (MP)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C) ersätter Kent Runesson (C)
Kerstin Leijonborg (FL) ersätter Anette 
Andersson (FL)

Diana Olsén (C)

Övriga
Hans Boskär, Kommundirektör
Gordana Sutic, Utredningssekreterare
Britt Åhsling (M), Kommunfullmäktiges ordförande

Ordförande
Wendla Thorstensson

Justerare
Kjell Edlund
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Nämndsekreterare
Gordana Sutic
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Protokoll 2015-01-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-01-13

Datum för anslags uppsättande 2015-01-15 Datum för anslags nedtagande 2015-02-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2015-01-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 10 - Firmatecknare - Undertecknande av handlingar (KS 14-630)

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram till beslut gällande undertecknande av 
handlingar, bland annat firmatecknare, borgensförbindelser och årsredovisning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. Delegerar kommunens skattedeklaration för arbetsgivaravgift och momsredovisning till 
Gunilla Ljungstedt med Inger Sundblad, Anna Bilock eller Peter Warman som ersättare,
2. Delegerar ansökan om utbetalning av ingående mervärdesskatt och ersättning till 
kommuner, landsting och kommunalförbund till Gunilla Ljungstedt med Anna Bilock eller 
Inger Sundblad som ersättare,
3. Delegerar att teckna firman till, Peter Warman med Inger Sundblad och Anna Bilock som 
ersättare och som kontrasignerare utses Gunilla Ljungstedt med Inger Sundblad, Jennie 
Ramberg eller Anna Bilock som ersättare, avseende kommunens bank- och plusgirokonton 
inklusive checkar att tecknas av två i kombination,
4. Delegerar beslut i ärenden rörande borgensförbindelser avseende kommunal borgen till 
privatpersoner för småhus till Peter Warman med Inger Sundblad eller Anna Bilock som 
ersättare. Kommunal borgen tecknas inte för nya småhus,
5. Delegerar undertecknande av handlingar, som upprättas i samband med beslut av 
kommunstyrelsen om upplåning, borgen samt placeringar till kommunstyrelsens ordförande 
Wendla Thorstensson eller kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Söderman med 
kommundirektören Hans Boskär eller ställföreträdande kommundirektör Peter Brändholm 
som kontrasignerare,
6. Delegerar undertecknande av kommunens årsredovisning till kommunstyrelsens 
ordförande Wendla Thorstensson tillsammans med kommundirektören Hans Boskär,
7. Delegerar undertecknande av ansökan till kronofogden om betalningsföreläggande 
lämnas till Gunilla Ljungstedt med Peter Warman, Inger Sundblad eller Anna Bilock som 
kontrasignerare,
8. Delegerar undertecknande av övriga handlingar till kommunstyrelsens ordförande Wendla 
Thorstensson eller kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Söderman med 
kommundirektören Hans Boskär eller ställföreträdande kommundirektör Peter Brändholm 
som kontrasignerare.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen 
1. Delegerar kommunens skattedeklaration för arbetsgivaravgift och momsredovisning till 
Gunilla Ljungstedt med Inger Sundblad, Anna Bilock eller Peter Warman som ersättare,
2. Delegerar ansökan om utbetalning av ingående mervärdesskatt och ersättning till 
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

kommuner, landsting och kommunalförbund till Gunilla Ljungstedt med Anna Bilock eller 
Inger Sundblad som ersättare,
3. Delegerar att teckna firman till, Peter Warman med Inger Sundblad och Anna Bilock som 
ersättare och som kontrasignerare utses Gunilla Ljungstedt med Inger Sundblad, Jennie 
Ramberg eller Anna Bilock som ersättare, avseende kommunens bank- och plusgirokonton 
inklusive checkar att tecknas av två i kombination,
4. Delegerar beslut i ärenden rörande borgensförbindelser avseende kommunal borgen till 
privatpersoner för småhus till Peter Warman med Inger Sundblad eller Anna Bilock som 
ersättare. Kommunal borgen tecknas inte för nya småhus,
5. Delegerar undertecknande av handlingar, som upprättas i samband med beslut av 
kommunstyrelsen om upplåning, borgen samt placeringar till kommunstyrelsens ordförande 
Wendla Thorstensson eller kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Söderman med 
kommundirektören Hans Boskär eller ställföreträdande kommundirektör Peter Brändholm 
som kontrasignerare,
6. Delegerar undertecknande av kommunens årsredovisning till kommunstyrelsens 
ordförande Wendla Thorstensson tillsammans med kommundirektören Hans Boskär,
7. Delegerar undertecknande av ansökan till kronofogden om betalningsföreläggande 
lämnas till Gunilla Ljungstedt med Peter Warman, Inger Sundblad eller Anna Bilock som 
kontrasignerare,
8. Delegerar undertecknande av övriga handlingar till kommunstyrelsens ordförande Wendla 
Thorstensson eller kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Söderman med 
kommundirektören Hans Boskär eller ställföreträdande kommundirektör Peter Brändholm 
som kontrasignerare.

Beslut
Kommunstyrelsen 
1. Delegerar kommunens skattedeklaration för arbetsgivaravgift och momsredovisning till 
Gunilla Ljungstedt med Inger Sundblad, Anna Bilock eller Peter Warman som ersättare,
2. Delegerar ansökan om utbetalning av ingående mervärdesskatt och ersättning till 
kommuner, landsting och kommunalförbund till Gunilla Ljungstedt med Anna Bilock eller 
Inger Sundblad som ersättare,
3. Delegerar att teckna firman till, Peter Warman med Inger Sundblad och Anna Bilock som 
ersättare och som kontrasignerare utses Gunilla Ljungstedt med Inger Sundblad, Jennie 
Ramberg eller Anna Bilock som ersättare, avseende kommunens bank- och plusgirokonton 
inklusive checkar att tecknas av två i kombination,
4. Delegerar beslut i ärenden rörande borgensförbindelser avseende kommunal borgen till 
privatpersoner för småhus till Peter Warman med Inger Sundblad eller Anna Bilock som 
ersättare. Kommunal borgen tecknas inte för nya småhus,
5. Delegerar undertecknande av handlingar, som upprättas i samband med beslut av 
kommunstyrelsen om upplåning, borgen samt placeringar till kommunstyrelsens ordförande 
Wendla Thorstensson eller kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Söderman med 
kommundirektören Hans Boskär eller ställföreträdande kommundirektör Peter Brändholm 
som kontrasignerare,
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

6. Delegerar undertecknande av kommunens årsredovisning till kommunstyrelsens 
ordförande Wendla Thorstensson tillsammans med kommundirektören Hans Boskär,
7. Delegerar undertecknande av ansökan till kronofogden om betalningsföreläggande 
lämnas till Gunilla Ljungstedt med Peter Warman, Inger Sundblad eller Anna Bilock som 
kontrasignerare,
8. Delegerar undertecknande av övriga handlingar till kommunstyrelsens ordförande Wendla 
Thorstensson eller kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Söderman med 
kommundirektören Hans Boskär eller ställföreträdande kommundirektör Peter Brändholm 
som kontrasignerare.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Undertecknande av handlingar (firmatecknare)
 §182 Undertecknande av handlingar (firmatecknare)

6Page 224 of 423



Gatunamn och adresser inom 
Lekeberg Vreta 2:11>1 och 

1:38

§123

KS 15-501
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Dnr: KS 15-501

Gatunamn och adresser inom Lekeberg Vreta 2:11>1 
och 1:38
   

Ärendebeskrivning
Området inom fastigheterna Vreta 2:11>1 och 1:38 m.m. utvecklas till nya 
bostadsområden samt områden för skol- och förskoleetablering.
Av denna anledning skapas nya gator som kräver namn och adresser.

1 Bakgrund
Området inom fastigheterna Vreta 2:11>1, 1:38 m.m. utvecklas till nya 
bostadsområden samt områden för kommunala service som skola, förskola och 
omsorgsverksamhet enligt upprättad detaljplan.

Se bifogade handlingar för detaljerad information:

Kartskiss gatunamn Vreta 2-11-1 m.m.

Kartskiss Lanna Hills tillägg gatunamn

2 Analys
Med anledning av ovanstående har behov av att namnge gator, platser och 
numrering uppstått.

2.1 Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för vägskyltar inryms i kostnaden för den totala gatu- och va-utbyggnaden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om namnsättning enligt följande:

Norr Vretavägen:
Ny sidogata från Golfgatan får namnet Sandbunkergatan.
Ny sidogata från Vretavägen får namnet Järnklubbegatan

Nya området:
Genomfarstgata Mellan Vretavägen och Hidingevägen får namnet Vretalundsvägen
Övriga gator i nya småhusområdet får namnen Inspelsgatan, Albatrossgatan, 
Vattenhindersgatan och Flaggatan.

Vid Hidinge skola:
Hidinge skola (post och besöksadress) får adressen Vretalundsvägen 1
Hidinge idrottshall får adressen Vretalundsvägen 3
Hidinge skola (varu-/godsmottagning) får adressen Vretalund 10
Förskolan Äppelblomman (tidigare Äppelgården) får adressen Vretalund 9
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LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Mats Turesson
Kommundirektör Teknisk chef, Handläggare
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Tilldelningsbesked för 
entreprenad Va-

verksamhetsområdet Kvistbro

§124

KS 15-525
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Dnr: KS 15-525

Tjänsteskrivelse - Tilldelningsbesked
   

Ärendebeskrivning
Entreprenads förfrågan för byggnation av vatten- och avloppsledningar är genomförd 
för Va-verksamhetsområdet Kvistbro, värdering av anbuden har skett och 
entreprenör är utsedd.
Utsedd entreprenör är Adriansson Schakt & Transport AB, anbudet är:
7 383 000 kronor exklusive mervärdesskatt.

1 Analys

1.1 Övergripande konsekvenser
Genomförandet av byggnationen,  gör att miljöbelastningen på Svartån i form av 
läckage från undermåliga icke godkända privata  avloppsbrunnar upphör.

1.2 Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden kommer att öka med kapitalkostnaden 333 000 kronor per år, vilket är 
hänsyn tagen till i budget.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tilldelar Adriansson Schakt & Transport AB entreprenaden att 
bygga ledningsnätet inom Kvistbro Va-verksamhetsområde.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Ingemar Wennlöf
Kommundirektör Va-ingenjör
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KS 15-411
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Dnr: KS 15-411

Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut kvartal ett - 
2015

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje 
kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO. 
Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut 
från tidigare kvartal.

Totalt har nämnderna rapporterat in att det finns sex stycken ej verkställda beslut. 

Kvartal 1 2015 rapporterades följande

Kultur- och bildningsnämnden

Kön Datum för beslut Beslut Anledning till ej verkställt 
beslut

Övrigt

pojke Datum när 
verkställigheten 
avbröts: 2014-08-30

Kontaktfamilj 2014-08-30 sa kontaktfamiljen 
upp sitt uppdrag, sökande 
efter ny kontaktfamilj pågår

pojke 2013-10-25 Kontaktfamilj Erbjuden k-familj 140212 och 
140917, men tackat nej pga. 
Att det ej varit djurfria k-
familjer. Fadern allergisk mot 
djur.

Det är mycket svårt 
att hitta helt djurfria 
miljöer, men familjen 
önskar stå kvar i kö 
för kontaktfamilj.

flicka 2014-02-06 Kontaktfamilj Har blivit erbjuden k-familj, 
140425, men önskar annat 
förslag. Något alternativ har 
ännu inte hittats.

pojke 2014-02-06 Kontaktfamilj Har blivit erbjuden k-familj, 
140425, men önskar annat 
förslag. Något alternativ har 
ännu inte hittats.
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1.1 Vård- och omsorgsnämnden

Kön/födelseår Datum för beslut Beslut Anledning till ej verkställt 
beslut

Övrigt

Man/1992 140604 Bostad med 
särskild service 
för vuxna eller 
annan särskilt 
anpassad bostad 
för vuxna 9.9 LSS

Annat skäl: Personen i fråga 
vill inte flytta.

Man/1992 140604 Daglig 
verksamhet 9.10 
LSS

Annat skäl: har ej deltagit i 
verksamhet på flera månader 
trots motivationsarbete.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut.

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Gustav Olofsson
Kommundirektör Handläggare
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Vård- och omsorgsnämnden

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

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

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

Övriga
Anneli Carlsson, Förvaltningschef VON
Gordana Sutic, Utredningssekreterare

Ordförande
Henrik Hult

Justerare
Wiwie Eriksson

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

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

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2015-05-18

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 41 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, 
kvartal 1 2015 (VON 15-86)

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 
4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen 
gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal ett, 2015, finns två individrapporter gällande beslut som rör LSS.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden 
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelser - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 1 2015
 §46 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 1 2015

3Page 237 of 423



Protokoll 2015-05-18

Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Protokoll 2015-05-19

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 62 - Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 
1, 2015 (KUB 15-180)

Ärendebeskrivning 
Kultur- och bildningsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO. Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej 
verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal ett, 2015, finns 4 individrapporter gällande beslut som rör SoL IFO.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 
1. godkänner redovisningen av ej verkställda beslut
2. vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden 
1. godkänner redovisningen av ej verkställda beslut
2. vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden 
1. godkänner redovisningen av ej verkställda beslut
2. vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kvartalsrapport - Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 2015
 Tjänsteskrivelse - Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1, 2015
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 
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Tjänsteskrivelse 2015-04-29 1 (2)

Dnr: KUB 15-180

Tjänsteskrivelse - Rapport av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS, kvartal 1, 2015 

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO. Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal ett, 2015, finns 4 individrapporter gällande beslut som rör SoL IFO.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige

Redovisning av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2015
Följande individrapporter finns att redovisa för perioden:

Kön Datum för beslut Beslut Anledning till ej verkställt 
beslut

Övrigt

pojke Datum när 
verkställigheten 
avbröts: 2014-08-30

Kontaktfamilj 2014-08-30 sa kontaktfamiljen 
upp sitt uppdrag, sökande 
efter ny kontaktfamilj pågår

pojke 2013-10-25 Kontaktfamilj Erbjuden k-familj 140212 och 
140917, men tackat nej pga. 
Att det ej varit djurfria k-
familjer. Fadern allergisk mot 
djur.

Det är mycket svårt 
att hitta helt djurfria 
miljöer, men familjen 
önskar stå kvar i kö 
för kontaktfamilj.

flicka 2014-02-06 Kontaktfamilj Har blivit erbjuden k-familj, 
140425, men önskar annat 
förslag. Något alternativ har 
ännu inte hittats.

pojke 2014-02-06 Kontaktfamilj Har blivit erbjuden k-familj, 
140425, men önskar annat 
förslag. Något alternativ har 
ännu inte hittats.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 
1. godkänner redovisningen av ej verkställda beslut
2. vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige
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Tjänsteskrivelse 2015-04-29 2 (2)

Dnr: KUB 15-180

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Möller Linda Kirrander
tf. förvaltningschef Handläggare
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Tjänsteskrivelse 2015-05-11 1 (1)

Dnr: VON 15-86

Tjänsteskrivelser - Rapportering av ej verkställda 
beslut enligt LSS och SoL, kvartal 1 2015

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och 
omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående 
beslut från tidigare kvartal.

För kvartal ett, 2015, finns två individrapporter gällande beslut som rör LSS.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige.

Redovisning av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2015
Följande individrapporter finns att redovisa för perioden:

Kön/födelseår Datum för beslut Beslut Anledning till ej verkställt 
beslut

Övrigt

Man/1992 140604 Bostad med 
särskild service 
för vuxna eller 
annan särskilt 
anpassad bostad 
för vuxna 9.9 LSS

Annat skäl: Personen i fråga 
vill inte flytta.

Man/1992 140604 Daglig 
verksamhet 9.10 
LSS

Annat skäl: har ej deltagit i 
verksamhet på flera månader 
trots motivationsarbete.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

LEKEBERGS KOMMUN

Anneli Carlsson Kerstin Johansson 
Förvaltningschef Handläggare
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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 kan lämnas på del av den efterfrågade tjänsten.

1.2.7 Anbudstidens utgång
Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Anbud ska inkomma senast 2015-07-31.

1.2.8 Anbudets giltighetstid
Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning förlängs anbudens giltighetstid fram till dess att avtal kan 
tecknas, dock i högst fyra månader efter angiven giltighetstid. Anbudet ska vara bindande till 2015-11-30.

KRAVGRÄNS JA NEJ
Anbudsgivaren accepterar anbudets giltighetstid?   

1.2.9 Plats och tid för anbudsöppning
Lekebergs kommun
Ekonomiavdelningen
Bangatan 7
716 81 Fjugesta

Vid anbudsöppningen deltar minst två tjänstemän från Lekebergs kommun. Datum för anbudsöppning 2015-
08-03.

1.2.10 Avbrytande av upphandlingen
Om inget anbud motsvarar ställda krav eller om anbuden innefattar oacceptabla priser eller anbuden på annat 
sätt är oförmånliga kan upphandlingen avbrytas och samtliga anbud förkastas utan ersättning till 
anbudsgivarna. Om upphandlingen avbryts kommer samtliga anbudsgivare att underrättas om detta.
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1.2.11 Underrättelse om beslut
Underrättelse om vilken anbudsgivare som tilldelats det aktuella uppdraget kommer att lämnas till alla 
anbudsgivare för den aktuella upphandlingen samt till alla andra som begär det.

Från det att underrättelse lämnats ut löper en tidsfrist om minst 10 dagar innan upphandlingskontrakt kan 
tecknas.

1.2.12 Upphandlingskontrakt
Upphandlingen avslutas med ett skriftligt avtal med antagen leverantör, som undertecknas av parterna. Avtalet 
baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag och antaget anbud.

Avtalet förutsätter för sin giltighet att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol 
inte förordnar om åtgärder enligt 16 kap 2 § LOU.

1.3 Prövning av anbudsgivare

1.3.1 Anbudsprövning
Efter anbudsöppningen sker prövning av anbuden. Anbudsprövningen sker i två steg:

1. Kvalificering av anbudsgivare, obligatoriska krav på anbudet och efterfrågade tjänster.
2. Anbudsutvärdering.

1.3.2 Kvalificering
Prövning av ställda krav på anbudsgivaren:

 Anbudsgivarens förmåga prövas mot de krav som ställs på anbudsgivaren enligt 
förfrågningsunderlagets punkt "Registrering, skatter och avgifter" samt punkt "Uteslutning av 
leverantör".

Prövning av obligatoriska krav på anbudet och efterfrågade tjänster:
 Kvalificerade anbudsgivare prövas avseende redovisade obligatoriska krav på anbudet och 

efterfrågade tjänster.

1.3.3 Uppgifter om anbudsgivaren
Fyll i uppgifter om företaget enligt nedan.

Företagets namn  
Postadress  
Telefon  
Företagets e-postadress  
Företagets hemsida  
Organisationsnummer  
Plusgiro/Bankgiro  
Kontaktpersonens namn  
Kontaktpersonens telefonnummer  
Kontaktpersonens e-postadress  
Företagsform typ aktiebolag, handelsbolag o s v  
Antal anställda  
Kollektivavtal  
Registrerad för mervärdesskatt  
Registrerad för arbetsgivaravgift  
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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?   
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2.1.2 Miljöarbete
Leverantören ska ha ett miljöledningssystem för sin verksamhet. Ledningssystemet ska följas upp årligen och 
minst inkludera följande delar:

 en införd miljöpolicy
 rutiner som säkerställer att lagar och föreskrifter som berör verksamheten efterlevs
 ansvarsfördelning inom företaget för miljöarbetet
 rutiner och metoder som säkerställer att miljökrav följs, inklusive rutiner för att hantera avvikelser.

Det innebär bland annat att utföraren bör granska alla inköp ur miljö- och hälsosynpunkt och i första hand välja 
miljömärkta produkter samt minimera avfallsmängden genom t.ex. återanvändning, källsortering och 
kompostering. Vid inköp av fordon bör utföraren ställa miljökrav såsom låg bränsleförbrukning samt drift med 
förnyelsebara bränslen.

KRAVGRÄNS JA NEJ
Leverantörens redogörelse för miljöarbete bifogas?   
Kravet på miljöarbete uppfyllt?   

2.1.3 Kompetenskrav och tillstånd
Anbudsgivaren ska ha formell kompetens och erfarenhet av HVB-boende för att kunna fullgöra uppdraget med 
de krav som ställs. Redogörelse som styrker detta ska lämnas för företagets ledning.

Anbudet ska innehålla två referenser avseende uppdrag av motsvarande typ, t.ex. HVB-vård för ungdomar, 
boendestöd till ungdomar, arbete med ensamkommande barn.

Nystartade företag och företag under bildande ska istället lämna motsvarande referenser för företagets 
ledning.

Kommunen förbehåller sig rätten att ta referenser utöver de som företaget namnger. Endast anbudsgivare som 
har goda vitsord när det gäller förmåga att fullgöra uppdraget kommer att bli godkänd. Kommunens eventuella 
egna erfarenheter kommer att vägas in vid bedömningen.

Anbudsgivare ska redovisa om man bedriver tillståndspliktig verksamhet.

Anbudsgivarens beskrivning av liknande uppdrag, ange två referenser.

KRAVGRÄNS  
Hur väl uppfyller leverantören referenskriteriet?  
100 % - Utmärkt = mervärdesavdrag med 1 000 000 av priset  
  67 % - Bra = mervärdesavdrag med 670 000 av priset  
  33 % - Godkänd = mervärdesavdrag med 333 000 av priset  
    0 % - Ej godkänd = mervärdesavdrag är noll av priset  

KRAVGRÄNS JA NEJ
Beskriv kompetensen på ledningen i företaget bifogas?   
Krav på kompetens hos ledningen uppfyllt?   

2.1.4 Utbildning och kompetens hos personalen
Utförarens personal ska ha god kunskap om barn och ungdomars utveckling och behov. Inom personalgruppen 
ska det finnas flera personer med flerårig erfarenhet av arbete med ungdomar. Hos utföraren ska även finnas 
personal med kompetens om asylprocessen. Personalen ska hålla sig uppdaterad och skaffa sig god kunskap 
om kultur och levnadsvillkor i barnens hemländer.

I verksamheten ska det finnas personal med sådan kompetens och erfarenhet att den kan tillgodose den 
enskildes behov av stöd, stimulans, omvårdnad. För att säkerställa personalens förmåga att tillgodose dessa 
behov ska regelbunden handledning för all personal ske.
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Minst 40 % av personalen ska ha adekvat högskoleutbildning. Lämpliga högskoleutbildningar kan vara 
socionom, socialpedagog, pedagog, arbetsterapeut eller annan beteendevetenskaplig utbildning. Andra 
lämpliga utbildningar är t.ex. behandlingsassistentutbildning, fritidsledareutbildning, skötarutbildning och 
undersköterskeutbildning.

Personalen ska i tal och skrift behärska svenska språket samt engelska. Önskvärt är även att det inom 
personalgruppen finns kultur och språkkompetens från flera länder.

Särskilt efterfrågas: Arabiska, Dari/persiska, Tigrinja samt somaliska. Dessa språk utgör grund för viktning.

Personalen ska ha grundläggande kompetens inom BBiC, motsvarande minst en dags utbildningsinsats. Inom 
verksamheten ska även finnas personal med kunskap om PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) samt 
kompetens att arbeta med ART (Aggression Replacement Training) och MI (Motiverande Intervju).

KRAVGRÄNS JA NEJ
Leverantörens beskrivning av personalens utbildningar, bifogas.   
Uppfyller leverantören kravet på adekvat högskoleutbildning?   
Uppfylls grundläggande krav beträffande BBIC, PTSD, ART och MI?   

KRAVGRÄNS  
Hur väl uppfylls språk kriteriet?  
100 % - Utmärkt = mervärdesavdrag med 500 000 av priset  
  67 % - Bra = mervärdesavdrag med 335 000 av priset  
  33 % - Godkänd = mervärdesavdrag med 165 000 av priset  
    0 % - Ej godkänd = mervärdesavdrag är noll av priset  

2.1.5 Personalbemanning
Personalbemanningen ska utgå från ungdomarnas behov. Utföraren ska kunna öka bemanningen vid behov i 
akuta situationer samt för kortare perioder inom ramen för gällande avtal.

Tillgång till personal ska finnas dygnet runt årets alla dagar i verksamhetens lokaler. Utföraren ansvarar för att 
personal i erforderlig omfattning, med lämplig utbildning och personlig lämplighet anställs.

Utföraren ansvarar för att ingen av de anställda eller ledning har dömts för brott mot barn, våldsbrott, brott i 
yrkesutövning eller narkotikabrott under de senaste tre åren. Utdrag ska lämnas av all personal årligen ur 
Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister och vid nyanställning av all personal.

Utföraren ansvarar för att teckna kollektivavtal med berörda fackliga organistioner.

KRAVGRÄNS JA NEJ
Kravet accepteras?   

2.1.6 Utvecklingsarbete
Utföraren ska vara positiv till deltagande i forsknings- och utvecklingsarbete i syfte att utveckla verksamheten. 
Kommunen utger stöd genom FoU-centrum för vård och omsorg och socialt arbete. Utförare ska delta i av 
kommunen initierade träffar, verksamhetsråd/utförarträffar och seminarier upp till 4 ggr per år. Utföraren ska 
under avtalsperioden vara uppdaterad om aktuell forskning och utveckla verksamheten i enlighet med bästa 
möjliga evidens. Detta kan t ex innebära implementering av nya evidensbaserade behandlingsmetoder eller 
revidering av befintliga.

KRAVGRÄNS JA NEJ
Kravet accepteras?   
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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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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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BAKGRUND
Lekebergs kommun har idag en överenskommelse med Migrationsverket om 
mottagande av ensamkommande barn- Överenskommelsen grundar sig på det 
fördelningstal som är framräknat av länsstyrelsen och som innebär att Lekeberg bör 
ha åtta platser för asylsökande barn/unga. Därutöver innebär överenskommelsen att 
Lekeberg ska ha åtta platser för barn/unga som beviljats uppehållstillstånd. Under 
2015 har det varit en dramatisk ökning av antalet ensamkommande barn och unga 
till Sverige vilket med största sannolikhet innebär att fördelningstalet för Lekebergs 
kommun kommer att höjas avsevärt inför 2016.

HVB (hem för vård och behandling)
På ett HVB för ensamkommande barn/unga ställs samma krav som på andra HVB för 
minderåriga. Det innebär bland annat att verksamheten ska ha tillstånd från 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som också utövar tillsyn över verksamheten. 
HVB som drivs i kommunal regi eller som kommunen genom avtal har överlämnat till 
enskild att bedriva är undantagna från tillståndsplikten men kommunen måste 
anmäla verksamheten till IVO. 

Andra krav som ställs på verksamheten är att föreståndaren ska ha adekvat 
högskoleutbildning och erfarenhet av arbete med målgruppen, att det alltid ska 
finnas personal på plats som barnen kan nå, att barnen har eget rum.

KVALITET
IVO skriver i sin senaste tillsynsrapport IVO 2015-62: ”Några av IVO:s inspektioner 
utformas utifrån bakgrunden att verksamheten är nystartad. Resultaten från tillsynen 
visar att nystartade HVB för ensamkommande barn relativt ofta har brister. 
Framförallt gäller detta nystartade verksamheter i kommunal regi. Vid de 18 
inspektioner som utformats utifrån att verksamheten är nystartad och som riktas 
mot HVB för ensamkommande barn i kommunal regi, så har brister identifierats i mer 
än hälften av ärendena.” 

IVO:s tillsyn av HVB för ensamkommande barn i Örebro län och angränsande län 
under 2015 visar ingen dramatisk skillnad i kvalitet mellan de verksamheter som drivs 
i kommunal regi jämfört med dem som drivs av enskild eller på uppdrag av kommun. 
En försiktig tolkning av IVO:s granskningsbeslut är att ju längre tid verksamheter som 
varit verksamma desto mindre anledning för IVO att besluta om behov av åtgärder 
även om det inte alltid förhåller sig så. 

EKONOMI
För de platser som kommunen har överenskommelse om med Migrationsverket 
utgår en ersättning om 1600 kronor per plats oavsett om platsen är belagd eller inte.  
När platsen är belagd utgår ytterligare 300 kronor för barn/unga som är placerade i 
HVB.  Ekonomiavdelningen har upprättat budget för ett kommunalt drivet HVB med 
plats för femton ungdomar. Det föreligger en viss osäkerhet om lokalkostnader men 
den i budgeten upptagna kostnaden baseras på tidigare beräkningar med en lösning 
med moduler för tio barn omräknat för femton barn samt en uppskattning av 
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kostnaden för uppvärmning och övrig drift av dessa. Då den största enskilda posten 
för ett boende är personalkostnader så har det upprättats en budget med en 
minimibemanning om tio årsarbetare samt en budget med bemanning om tretton 
årsarbetare för att uppnå god kvalitet på omsorgen för de placerade ungdomarna.

Den beräknade kostnaden per barn och dygn baseras på att samtliga platser ständigt 
är belagda med ungdomar. Utöver kostnaderna för drift som tagits upp i budget så 
tillkommer investeringskostnader för utrustning till boendet avseende möbler och 
inventarier till ungdomarnas rum, gemensamhetsutrymmen samt 
personalutrymmen. Uppskattningsvis uppgår dessa kostnader till cirka 500 000 
kronor.

Alternativ 1 – Egen regi med 10 årsarbetare
Budgeten för en verksamhet med minimibemanning om tio årsarbetare innebär att 
den vid full beläggning genererar ett överskott som uppgår till 231 kronor (1900-
1669) per barn och dygn eller 1 264 275 kronor per år. 

Alternativ 2 – Egen regi med 13 årsarbetare 
Budgeten för en verksamhet som ger god omsorg för barnen med tretton årsarbetare 
ger ett marginellt underskott om sju kronor per barn och dygn eller 38 325 kronor. 

Annas regi
Verksamhet som drivs av enskild på entreprenad skulle vid en kostnad av 1400 
kronor per barn och dygn generera ett överskott för kommunen om 500 kronor per 
dygn eller 2 737 500 kronor. Från detta belopp ska dras kostnad för tolk 200 000 
kronor som inte ingår i upphandlingen vilket innebär att överskottet blir 2 537 500 
kronor.

Källor
ivo.se, HVB-registret 
IVO 2015-62, Tillsynsrapport De viktigaste iakttagelserna inom tillsyn och 
tillståndsprövning verksamhetsåret 2014, Utgiven i mars 2015
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BILAGA 1 - Kalkyl

Alternativ 1 - 10 årsarbetare

Boende  Tkr

1,0 enhetschef          680

Löner boende inkl PO 4 336 10 åa

OB boende inkl PO 998 10 åa

Konsulttjänster             100 handledning

Tolk                             200

Livsmedel             432 15 barn

Kompetensutveckling, kurser m.m. 100

Kläder, fritid o lek, pers. hygien 288 1600 kr/barn/mån

Telefoni och Data 300 10 tkr per barn, personal/år

Tv-licenser 6

Aktiviteter 100

Resekostnader 300

Övriga kostnader 100

Lokalhyra/kostnad (moduler) 1 200

Summa boende  9 140 1 669 barn och dygn

Alternativ 2 - 13 årsarbetare

Boende  Tkr

1,0 enhetschef          680

Löner boende inkl PO 5 636 13 åa

OB boende inkl PO 998 13 åa

Konsulttjänster             100 handledning

Tolk                             200

Livsmedel             432 15 barn

Kompetensutveckling, kurser m.m. 100

Kläder, fritid o lek, pers. hygien 288 1600 kr/barn

Telefoni och Data 300 10 tkr per barn, personal/år

Tv-licenser 6

Aktiviteter 100

Page 275 of 423



2015-08-31 5 (5)

Resekostnader 300

Övriga kostnader 100

Lokalhyra/kostnad (moduler) 1 200

Summa boende  10 440 1 907 barn och dygn
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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)
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), ersättare
Rasmus Larsson (C), ersättare
Christina Haraldsson-Pålsson (M) ersätter Håkan 
Söderman (M)
Sören Fagerstedt (KD), ersättare
Elin Nilsson (FP), ersättare
Kenneth Hagström (S), ersättare
Yvonne Hagström (S), ersättare
Olle Leijonborg (FL), ersättare
Maria Larsson (FL), ersättare
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

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 

§ 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.
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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.

   
Jäv

Håkan Söderman (M) anmäler jäv.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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Protokoll 2015-06-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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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Frister för rengöring (sotning) 
och brandskyddskontroll 

(MSBFS 2014:6) inom Nerikes 
Brandkår

§127

KS 15-484
   

Page 283 of 423



Tjänsteskrivelse 2015-09-02 1 (1)

Dnr: KS 15-484

Tjänsteskrivelse - Frister för rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6) inom Nerikes 
Brandkår
   

Ärendebeskrivning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fattat beslut om nya frister 
för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6). MSB fastställer 
fristerna för brandskyddskontroll och kommunerna ska enligt förordningen om skydd 
mot olyckor 3 kap 1 § fastställa frister för rengöring (sotning).

Fristerna för brandskyddskontroll har ändrats från 2,4 och 8 år till 2,3 och 6 år. För ge 
möjlighet till samordning av de två momenten så finns behov att justera 
sotningsfristerna inom kommunen.

Förslaget till nya sotningsfrister för kommunen följer MBS:s rekommendationer i sin 
helhet avseende sotningsfrist för olika typer av eldstäder.

Kommunfullmäktige ska anta det nya förslaget gällande sotningsfrister i kommunen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Sotningsfrister för Lekebergs kommun.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Gordana Sutic
Kommundirektör Handläggare
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>FörskriftFastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 2015-10-XX
Ansvarig för revidering: Nerikes brandkår
Diarienummer: XKS 15-484

Föreskrifter om sotningsfrister i 
Lekebergs kommun
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Förskrift 2 (6)

Innehållsförteckning

1 Allmänt 3

2 Definitioner 3

3 Frister 4

3.1 Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 4

3.2 Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar 5

3.3 Lokaleldstäder 5

3.4 Trivseleldning 5

3.5 Imkanaler i restauranger eller andra större kök 6
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1 Allmänt
Föreskrifter om sotningsfrister finns i 3 kap. l § förordningen (2003:789) om skydd 
mot olyckor samt i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter 
(MSMFS 2014:6) om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. 

Termer och begrepp som används i lagen eller förordningen om skydd mot olyckor 
samt i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll har samma betydelse i dessa råd och 
kommentarer. 

Följande lokala bestämmelser kompletterar dessa föreskrifter.

Den rengöring (sotning) som skall utföras enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot 
olyckor syftar till att förebygga brand. Lagens betoning på brandskydd i kombination 
med ny kunskap om sotningens betydelse för riskerna för brand har medfört att 
imkanaler i enskilda hushåll inte längre omfattas av lagens krav på sotning. Dessutom 
anser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inte att det finns 
brandskyddsmässiga skäl för att sota vissa anläggningstyper lika ofta som tidigare 
varit fallet. 

Den enskilde har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd. Enligt 2 kap. 2 § 
lagen om skydd mot olyckor skall också ägare eller nyttjanderättshavare till 
byggnader och andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga 
brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 

2 Definitioner

Anläggning Fast förbränningsanordning och därtill hörande rökkanal eller 
avgaskanal samt imkanal och de övriga byggnadsdelar som 
skall kontrolleras enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot 
olyckor.

Avgaskanal Kanal för bortledande av avgaser från förbränningsanordning 
som eldas med gas samt till kanalen monterade delar, såsom 
förbindelsekanal, fläkt, avskiljare och spjäll.

Eldningsapparat Del av eldstad för automatisk inmatning och förbränning av 
bränslet samt till apparaten monterade delar, såsom fläkt, 
spjäll och övrig reglageutrustning.

Imkanal Frånluftskanal från utrymme för matlagning eller 
uppvärmning av mat i restauranger, storkök och därmed 
jämförbara utrymmen samt till kanalen monterade delar, 
såsom fläkt, avskiljare och spjäll.
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Lokaleldstad Eldstad som används för uppvärmning av det utrymme där 
eldstaden är uppställd. Exempel på lokaleldstäder är 
braskamin, kakelugn och öppen spis.

Rökkanal Kanal för bortledande av rökgaser från 
förbränningsanordning som eldas med fasta eller flytande 
bränslen samt till kanalen monterade delar såsom 
förbindelsekanal, fläkt, avskiljare och spjäll.

Tung eldningsolja Eldningsolja med 
kvalitetsbeteckning 3 eller högre.

Värmecentral En särskild byggnad som innehåller en eller flera fasta 
förbränningsanordningar med tillhörande skorsten för 
produktion av värme eller kraft för exempelvis en större 
industrianläggning eller för flera byggnader inom område 
med flerbostadshus, militäranläggning eller 
sjukhusanläggning.

3 Frister

3.1 Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 
Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en 
kvalificerad driftsledare kan sotning utföras med fristen 3 år, oavsett vilket 
bränsleslag som används. 

I övriga fall kan, om eldning sker med fasta bränslen, sotning göras enligt följande. 

Frist Tillämpningskriterier

4 ggr/år Avser konventionella pannor. 

3 ggr/år Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller 
motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där 
pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning. 

2 ggr/år Pannor där eldning sker med träpellets eller annat från 
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten 
är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet. 

Om eldning sker med flytande bränslen kan sotning göras enligt följande. 

Frist Tillämpningskriterier

4 ggr/år Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från 
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.  

1 år Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från 
sotbildnings-synpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt 
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överstiger 60 kW. 

2 år Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 
sotbildnings-synpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt 
uppgår till högst 60 kW.

3.2 Köksspisar, ugnar och andra jämförbara 
förbränningsanordningar 

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov kan sotning göras 
enligt följande. 

Frist Tillämpningskriterier

6 ggr/år Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja 
eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. 

1 år Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle. 

Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov kan sotningsfrister för lokaleldstäder 
tillämpas. 

3.3 Lokaleldstäder 
Att avgöra om en lokaleldstad är att hänföra till 1-års eller 3-års sotningsfrist är i 
grunden en bedömningsfråga. Grundtanken är att lokaleldstäder ska sotas varje år, 
men eftersom det finns lokaleldstäder, dvs. kaminer, kakelugnar och öppna spisar 
etc. som inte används i någon nämnvärd omfattning (trivseleldning), finns 
möjligheten att ge dessa en längre frist (3 år).

3.4 Trivseleldning
Enligt MSB:s allmänna råd om brandskyddskontroll är trivseleldning definierat såsom 
eldning i korta eldningscykler någon gång (1) per vecka. Översatt i mängden 
förbrukat bränsle kan detta innebära en maximal ungefärlig årlig förbrukning på cirka 
1 m³ ved.

Om eldning sker i lokaleldstäder kan sotning göras enligt följande. 

Frist Tillämpningskriterier

1 år Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av 
det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning. 

3 år Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den 
huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är 
uppställd eller för matlagning.

3 år Eldstaden finns i ett fritidshus 
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3.5 Imkanaler i restauranger eller andra större kök 
Frist Tillämpningskriterier

3 ggr/år Imkanaler i restauranger eller andra större kök.

1 år Avser imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller 
liknande verksamhet.

Dessa frister är generella. Individuella objekt kan ur brandskyddsmässiga skäl få 
tätare eller glesare sotningsfrister. Det är skorstensfejaremästaren som kan medge 
avsteg eller fordra tätare rengöring (sotning). Skorstensfejaremästarens beslut kan 
prövas av direktionen för Nerikes Brandkår. 
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Återrapportering av uppdrag - 
Felaktig ersättning till 

kommunalråd

§128

KS 15-458
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Tjänsteskrivelse 2015-07-02 1 (1)

Dnr: KS 15-458

Tjänsteskrivelse - Felaktig ersättning till kommunalråd

   

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav, 2015-06-02, ett uppdrag att se över om några felaktiga 
uppbetalningar av förlorad arbetsinkomst till kommunalråden har skett under 2015 
då reglerna kring arvodena har varit svåra att tolka. 

1 Bakgrund
Kommunstyrelsen gav, 2015-06-02 ett uppdrag att se över om några felaktiga 
uppbetalningar av förlorad arbetsinkomst till kommunalråden har skett under 2015. 

2 Analys
Undersökning av de tre förtroendevalda som har mer än 40 % i arvode, (Wendla 
Torstensson (C), Håkan Söderman (M) och Kjell Edlund (S)) har genomfört ihop med 
löneenheten i Kumla kommun. Åtta felaktiga utbetalningar har skett under 2015 och 
de är på totalt 8 296 kr och ersättningen har betalts ut till Håkan Söderman. Nedan är 
en förteckning över summorna och datum för ersättningen.  

 30/1 - 922,08 kr

 13/2 - 1475,33 kr

 20/2 - 1475,33 kr

 5/3 - 737,66 kr                

 19/3 - 1475,33 kr

 26/3 - 1475,33 kr

 27/3- 737,67 kr                

3 Slutsats
Håkan Söderman ska enligt kommunstyrelsen beslut betala tillbaka ovan (8 296 kr) 
och detta kommer att ske enligt en avbetalningsplan som tas fram i dialog med 
Håkan Söderman.  

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef 
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Utökning av Taxe- och 
avgiftsnämnden med 
Vingåkers kommun

§129

KS 15-524
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Dnr: KS 15-524

Tjänsteskrivelse - Utökning av Taxe- och 
avgiftsnämnden med Vingåkers kommun
   

Ärendebeskrivning
Vingåkers kommun har ansökt om att få ingå i taxe- och avgiftsnämnden. Nämnden 
har vid sammanträde 2015-02-25 § 8 beslutat erbjuda Vingåkers kommun inträde 
från och med den 1 oktober 2015. Förslag till reviderat reglemente och reviderat 
samarbetsavtal har upprättats av Hallsbergs kommun och översänts till 
medlemskommunerna för antagande.

1 Analys

1.1 Övergripande konsekvenser
Ärendet bedöms inte påverka barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och hållbarhet, 
mångfald och integration. 

1.2 Ekonomiska konsekvenser
Inga negativa ekonomiska konsekvenser, tvärt om kan Lekebergs avgift till nämnden 
sjuka något. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 

1 godkänner Vingåkers kommuns inträde i taxe- och avgiftsnämnden

2.godkänner förslag till förändrat reglemente och avtal för taxe- och avgiftsnämnden

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Gustav Olofsson
Kommundirektör Handläggare
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                                                          2015-06-26 Dnr 2015/9 TAN 701

Avtal för Taxe- och avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, 
Kumla, Degerfors och Vingåker

Bakgrund och syfte för gemensam nämnd
Taxor  för vård- och omsorgsområdet styrs av gällande lagstiftning samt av lokala regelverk. 
Efter det att maxtaxan införts har kommunernas incitament för interna regelverk minskat. Det 
har fått till följd att taxorna ser relativt lika ut i landet.

För att debiteringen för verksamhetsområdet skall kunna fullgöras samt för att rättssäkerheten 
ska kunna upprätthållas krävs att kommunerna avsätter fler än en person för ändamålet.
Då respektive kommuns personella insats inte motsvarar två tjänster per kommun är det 
rimligt att finna former för ett gemensamt arbetssätt.

Genom en gemensam nämnd minskar sårbarheten för varje enskild kommun. Kommunernas 
enskilda sekretess förhindrar därigenom inte nämndens handläggare att arbeta i samtliga s  ju     
kommuners avgiftssystem.

Samtliga parter behåller genom en gemensam nämnd ett reellt politiskt inflytande över den 
verksamhet som nämnden bedriver. I övrigt skall en gemensam nämnd för Hallsberg, Laxå, 
Lekeberg, Askersund, Kumla, Degerfors och Vingåker på inget sätt minska insynen för 
medborgarna.

Regelverken för kommunerna behöver inte vara identiska för att driftsformen skall fungera.

Uppgifter för nämnden
Nämnden skall fullgöra de lagreglerade uppgifter avseende avgifter för äldreomsorgen som 
avtalats, såsom inkomstförfrågan, inkomstregistrering, fastställande av avgift, omprövning av 
avgiftsbeslut, besvärshantering och dokumentation. Utöver hemtjänstavgifter skall även 
intäkter för måltider och hyror hanteras.

Avtal mellan medlemskommunerna
En av medlemskommunerna skall fungera som värdkommun. Genom detta avtal mellan 
medlemskommunerna regleras vilken av kommunerna som är värdkommun.

I avtalet är även en kostnadsfördelning och åtaganden i övrigt reglerat. En speciell skrivning 
reglerar eventuella tvistefrågor, fullmäktiges godkännande och regler för eventuell avveckling
av taxe- och avgiftsnämnden. Former för beredning av generella och individuella ärenden 
tydliggörs i avtalet.

Speciella regler för insyn
Fullmäktige i medlemskommunerna har rätt att begära upplysningar från Taxe- och 
avgiftsnämnden. Detta skall ske genom att fullmäktige skriftligen begär upplysningar från 
nämnden. Ordförande, eller anställda av nämnden, kan även muntligen åläggas att lämna 
upplysningar till fullmäktige i respektive medlemskommun, om inte sekretess föreligger.

Ledamöter i medlemskommunernas fullmäktige har även rätt att ställa interpellationer eller 
frågor till nämndens ordförande.
Regler om laglighetsprövning finns i kommunallagen.

1
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                                                          2015-06-26 Dnr 2015/9 TAN 701

Avtal

1. Avtalsparter
Detta avtal reglerar taxe- och avgiftshanteringen inom äldreomsorgen för Hallsberg, Laxå,
Lekeberg, Askersund, Kumla Degerfors och Vingåkers kommuner.

Ansvariga nämnder är:
• Hallsbergs kommun – social- och arbetsmarknadsnämnden
• Laxå kommun – social- och omsorgsnämnden
• Lekebergs kommun – vård- och omsorgsnämnden
• Askersunds kommun – socialnämnden
• Kumla kommun – socialnämnden
• Degerfors kommun – socialnämnden
• Vingåkers kommun - socialnämnden

Avtalet bygger på att fullmäktige i respektive kommun antar reglemente för taxe- och 
avgiftsnämnden och godkänner detta avtal.

2. Möjlighet att utöka antalet avtalsparter
Andra kommuner kan beredas möjlighet att ingå i taxe- och avgiftsnämnden. Beslut om 
utökning av antalet medlemskommuner skall fastställas i respektive kommuns 
fullmäktige.

Grunden för ett medlemskap är att samtliga kommuner godkänner ett nytt avtal där 
fördelningsnycklar fastställes utifrån de ändrade förhållanden som uppstår.

3. Värdkommun
Hallsbergs kommun är värdkommun för verksamheten. Det innebär att Hallsbergs 
kommun är anställningsmyndighet för nämndens personal.

4. Inflytande
Samtliga medlemskommuner skall beredas full insyn i verksamheten. Beslut som medför 
väsentligt högre kostnader, eller beslut av övrig kostnadsgenererande karaktär skall i 
enighet antas av medlemskommunerna.

5. Kostnadsfördelning

a. personalkostnader
Verksamheten omfattar 4.0 årsarbetare avgiftshandläggare. Personalkostnaderna skall 
fördelas mellan medlemskommunerna utifrån antal aktuella ärenden (31 juli 2014) 
enligt följande:
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Kommun
Fördelning 
T om 2015-10-31

Fördelning
From 2015-11-01

Hallsberg 21,00 % 0,76 åa  19,00 %
Laxå 10,00 % 0,36 åa   9,00 %
Lekeberg 11,00 % 0,36 åa   9,00 %
Askersund 16,00 % 0,56 åa  14,00 %
Kumla 28,00 % 0,92 åa  23,00 %
Degerfors 14,00 % 0,60 åa  15,00 %
Vingåker 0,44 åa  11,00 %
Summa 100,00 % 4,00 åa  100,00 %

b. driftskostnader
Med driftskostnader avses återkommande kostnader för lokalhyra, data, 
arbetsledning/fysiskt verksamhetsstöd, telefoni, utbildning, inventarier samt kostnader för 
administration av avgiftshandläggare och gemensam nämnd.

Driftskostnaderna skall solidariskt fördelas mellan medlemskommunerna enligt följande:

Kommun
Fördelning

From2014-03-01
Fördelning

From 2015-11-01
Hallsberg 16,6  % 14,3 %
Laxå 16,6  % 14,3 %
Lekeberg 16,6  % 14,3 %
Askersund  16,6  %  14,3 % 
Kumla 16,6  % 14,3 %
Degerfors 16,6 % 14,3 %
Vingåker 14,3 %
Summa 100 % 100 %

* Vid inträdet betalar Vingåkers kommun sina verkligt uppkomna driftskostnader direkt, 
såsom inköp av aktskåp, aktmappar, extra datakostnader såsom konsulter för uppsättning av 
system mm detta sker genom vidarefakturering av värdkommunen.

c. Övriga kostnader/åtaganden
Respektive kommun ansvarar för beredning av frågor som rör taxe- och 
avgiftshandläggning genom att utse representanter till en medlemsövergripande 
arbetsgrupp. Kostnaden för representanter, utöver nämndens personal, skall betalas direkt 
av de enskilda medlemskommunerna.

Separata avtal om ägande av teknisk utrustning kan regleras mellan nämnden och enskild 
kommun. I så fall detta sker skall den tekniska utrustningen inte räknas som en gemensam
tillgång. 

6. Budget
Budget skall fastställas i samband med Hallsbergs kommuns budgetprocess.
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7. Kommunplacering
Avgiftshandläggare kan finnas fysiskt lokaliserade till övriga medlemskommuner. Enskild
medlemskommun skall i förekommande fall kostnadsfritt tillhandahålla arbetsplats utöver 
vad som regleras i avtal.

8. Sekreterarskap
Värdkommunen svarar för sekreterarskapet. Samtliga dokument som rör nämndens 
utövning skall förvaras enligt gällande lagar i värdkommunen.

9. Revision
Värdkommunen har att hantera taxe- och avgiftsnämnden på samma sätt som övriga 
nämnder i kommunen. Samtliga medlemskommuner skall dock informeras om synpunkter
som framförs i revisionssyfte.

10. Avtalstid

Avtalet gäller 2015-11-01

Tidigare tecknat avtal mellan Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund   och Kumla      
kommuner upphör att gälla 201  4  -  xx  -  xx  .  

11. Uppsägningstid
Uppsägning av detta avtal skall ske minst 12 månader före avtalstidens utgång. Sker ingen 
uppsägning förlängs avtalet med 4 år för varje gång.

12 Tvistefrågor
Eventuelle tvister som inte kan lösas på lägre nivå, skall lösas genom förhandlingar mellan 
medlemskommunernas kommunstyrelser.

13. Avveckling
Vid avveckling av den gemensamma nämnden skall medlemskommunerna dels överta 
anställning av personal motsvarande respektive kommunens tjänstgöringsgrad enligt punkt 5a,
dels dela på kostnader och tillgångar utifrån de nyckeltal som gäller för 
driftkostnadsfördelningen enligt punkt 5b.

Detta gäller inte de värden som genom separata avtal upplåtits till nämnden av enskild 
medlemskommun.

Tillgångar som inte är övertagningsbara skall realiseras på för tillfället bästa sätt genom beslut
i nämnden.
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14. Uppsägning från enskild medlemskommun
Om någon medlemskommun avsäger sig medlemskap, och inte avveckling av den 
gemensamma verksamheten äger rum, skall denna kommun överta anställning av personal 
enligt motsvarande kommunens tjänstgöringsgrad enligt punkt 5a.

Kommunen erhåller dock inget av det av nämnden bedömda realiserbara värdet av  
tillgångarna i enlighet med som är fallet vid total avveckling.

Detta gäller inte de värden som genom separata avtal upplåtits till nämnden av enskild 
medlemskommun.

Lena Dibbern Mailill Persson Anneli Carlsson

-------------------------- ---------------------------- ---------------------------------
Socialchef Socialchef Socialchef
Hallsbergs kommun Laxå kommun Lekebergs kommun

Maria Ståhl Annelie Koivoniemi Ingemar Ångman

----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
Socialchef Socialchef Socialchef
Askersunds kommun Kumla kommun Degerfors kommun

Dag Wallströmer

----------------------------
Socialchef
Vingåkers kommun
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2015-06-26

Gäller från 2015-10-01 – tillsvidare

Förslag till nytt reglemente för Taxe- och avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, 
Lekeberg, Askersund, Kumla, Degerfors och Vingåker

Allmänna förutsättningar

Bakgrund
Taxor för vård- och omsorgsområdet styrs av gällande lagstiftning samt av lokala regelverk. 
En viss valfrihet finns inom ramen för det kommunala självstyret. Bland annat finns 
möjligheten att överväga om kommunen skall avhända sig möjligheten att ta ut avgifter. Det 
finns även möjlighet att inom ramen för fastställt maximalt belopp konstruera kommunvisa 
system. Men, efter det att maxtaxan införts har kommunernas incitament för interna regelverk 
minskat. Det har fått till följd att taxorna ser relativt lika ut över landet.

Nämndens syfte
För att debiteringen för verksamhetsområdet skall kunna fullgöras samt för att rättssäkerheten 
ska kunna upprätthållas krävs att kommunerna avsätter fler än en person för ändamålet. Då 
respektive kommuns personella insats inte motsvarar två tjänster per kommun är det rimligt 
att finna former för ett gemensamt arbetssätt.

Genom en gemensam nämnd minskar sårbarheten och ekonomiska samordningsvinster kan på
sikt förutsättas för varje enskild kommun. Kommunernas enskilda sekretess inkräktar inte på 
möjligheten för nämndens handläggare att arbeta i samtliga sex kommuners avgiftssystem 
genom en gemensam nämnd som driftsform.

Nämndens verksamhet

§ 1 Nämndens uppgifter

1. Fullgöra de lagreglerade uppgifter avseende avgifter för äldreomsorgen som avtalats, 
såsom inkomstförfrågan, inkomstregistrering, fastställande av avgift, omprövning av 
avgiftsbeslut, besvärshantering och dokumentation.

2. Tillämpa av kommunfullmäktige fastställda taxor samt allmänna bestämmelser, 
reglementen o dyl, som ingår i nämndens ansvarsområde.

3. Föra kommunernas talan i ärenden som rör den åt nämnden uppdragna förvaltningen.

§ 2. Nämndens planering, utförande och förvaltning

Nämnden skall:

4. Tillse att erforderligt administrativt stöd används på ett kostnadseffektivt sätt.
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5. Inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade medel, och inom ramen för övriga 
bestämmelser för inköp, göra erforderlig upphandling av material, varor och tjänster 
inom nämndens verksamhetsområde.

6. Upprätta rutiner för regelmässig rapportering av nämndens verksamhet till social- och 
arbetsmarknadsnämnden i Hallsbergs kommun, social och omsorgsnämnden i Laxå 
kommun, vård- och omsorgsnämnden i Lekebergs kommun, socialnämnden i 
Askersund kommun, socialnämnden i Kumla kommun, socialnämnden i Degerfors 
kommun och socialnämnden i Vingåkers kommun.

7. Se till att debitering av enskilda sker utan dröjsmål i enlighet med fastställda regler.
8. Tillse att kostnads- och ansvarsfördelning mellan kommunerna regleras i avtal.
9. Upprätta förslag till avtal mellan nämndens medlemskommuner och vid behov 

revidera avtalen.
10. Fördela kostnaderna för nämndens verksamhet i enlighet med upprättat avtal för 

området.
11. Samverka med berörda kommuners nämnder, t ex genom att ställa personal till 

förfogande för deltagande i redovisningar och deltagande i projektgrupper och 
utredningar.

12. Inhämta de kunskaper från kommunernas övriga nämnder och förvaltningar som 
nämnden behöver för att fullgöra sina uppgifter.

13. Avge yttranden i ärenden som remitterats till nämnden.
14. Underlätta omställning för värdkommunen vid eventuellt upphörande av gemensam 

nämnd.

§ 3. Personalfrågor

15. Värdkommunen är ansvarig för nämndens verksamhet och är tillika 
anställningsmyndighet för nämndens personal.

16. Taxe- och avgiftsnämndens personal har samma ställning/villkor som övriga nämnders
personal i värdkommunen. Nämndens befogenheter i personalärenden framgår av 
kommunstyrelsens beslut avseende befogenhetsfördelning.

17. Taxe- och avgiftsnämndens personal är anställd vid socialförvaltningen hos 
värdkommunen.

18. Vid nyanställningar skall samråd ske mellan representanter för medlemskommunerna.

§ 4. Samråd

19. Nämnden skall i förekommande fall samråda med respektive kommun inför 
förändringar som påtagligt kan komma att påverka respektive kommuns 
planeringsförutsättningar.

§ 5. Information

20. Nämnden skall ombesörja att kommuninvånarna erhåller god information om 
regelverket för taxe- och avgiftshantering. En speciell vikt skall läggas på 
tillgängligheten för de som är berörda av avgiftsdebiteringen.
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21. Taxe- och avgiftsnämnden ska lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som 
rör nämndens ansvarsområde.

§ 6. Regelformering

22. Taxe- och avgiftsnämnden ska kontinuerligt arbeta med att reformer och förenkla 
rutiner och tillämpningsföreskrifter inom nämndens ansvarsområde.

§ 7. Personregister

23. Taxe- och avgiftsnämnden är ansvarig för de personregister som nämnden har till sitt 
förfogande.

24. Tillgång till nämndens personregister för övriga kommunala nämnder regleras enligt 
gällande lagstiftning.

§ 8. Ansvar och rapporteringsskyldighet

25. Taxe- och avgiftsnämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som respektive fullmäktige bestämt, de föreskrifter 
som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

26. Nämnden ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt samt regelmässigt till respektive facknämnd och fullmäktige rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret samt 
hänskjuta frågor av principiell art till respektive fullmäktige.

27. Taxe- och avgiftsnämnden ska upprätta budgetförslag, årsredovisning och 
budgetuppföljningar enligt de regler som fastställs genom avtal med respektive 
medlemskommun. Ansvarsfrågan skall hanteras av respektive fullmäktige.

Nämndens arbetsformer och ställning i värdkommunen

§ 9. Sammansättning

28. Taxe- och avgiftsnämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare där 
varje medlemskommuns fullmäktige har att utse en ordinarie och en ersättare.

29. Ekonomiska förmåner för taxe- och avgiftsnämndens ledamöter gäller i enlighet med 
värdkommunens bestämmelser.

§ 10. Ersättarnas tjänstgöring

30. Om ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde kan någon av ersättarna tjänstgöra i ledamotens ställe.

31. Ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

32. Ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts.
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§ 11. Yttranderätt

33. Närvarande ersättare som ej tjänstgör har yttranderätt vid sammanträdet.

§ 12. Inkallande av ersättare

34. Ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare, som kallar ersättare 
för medlemskommunen. OM ersättare från medlemskommunen är förhindrad skall 
ersättare kallas från övrig medlemskommun.

§ 13. Ersättare för ordföranden

35. Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde fullgör en övrig ledamot uppdraget som ordförande.

36. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får taxe- och avgiftsnämnden utse en annan ledamot att 
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
Uppdraget som ordförande kan enligt gällande lagstiftning vara roterande.

§ 14. Tidpunkt för sammanträdena

37. Taxe- och avgiftsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

§ 15. Kallelse till sammanträden

38. Ordföranden ansvarar för att skriftlig kallelse med uppgift om tid och plats för 
sammanträdet utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas 
varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen.

39. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Handlingar som inte skickas ut ska finnas tillgängliga på 
förvaltningskontoret. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

40. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den 
övriga ledamoten göra detta.

§ 16. Justering av protokoll

41. Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot
42. Taxe- och avgiftsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet justeras 

omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
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§ 17. Reservation

43. Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före 
justeringen av protokollet.

§ 18. Anmälan om delegationsbeslut

44. Beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt 6 kap 33 § kommunallagen (delegering)
ska anmälas skriftligen taxe- och avgiftsnämnden vid nästkommande sammanträde.

§ 19. Beslut i brådskande ärende

45. Taxe- och avgiftsnämnden kan uppdra åt ordföranden att besluta på nämndens vägnar 
i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Ärendet 
anmäls på nästkommande sammanträde.

§ 20 Delgivning

46. Delgivning för taxe- och avgiftsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen 
för värdkommunen eller annan anställd som nämnden bestämmer.

§ 21. Undertecknande av handlingar

47. Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av taxe- och avgiftsnämden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordförande. Taxe- och 
avgiftsnämnden får bestämma att viss handling ska undertecknas av 
förvaltningschefen för värdkommunen eller annan anställd.

§ 22. Utskott

48. Taxe- och avgiftsnämnden utser inget utskott.
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Dnr: KS 15-400

Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag kring ny arkivlokal

   

Ärendebeskrivning
Kommunen fick 2015-05-25 in ett medborgarförslag om att kommunen borde utreda 
möjligheterna att flytta sitt arkiv till nya lokaler som skulle bli lediga när nuvarande 
hyresgäst flyttade ut. 
Kommunfullmäktige beslutad på sitt sammanträde 2015-06-15 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande. 

Kommunstyrelsen förvaltningen hade redan innan förslaget kom in börjar undersöka 
möjligheterna som till en flytt till de ovan nämnda lokalerna men har kommit fram till 
slutsatsen att det inte är ekonomiskt genomförbart då kostnaderna för de nya 
lokalerna blir för stora. Lokalerna är också väldigt mycket större än vad kommunen 
har behov av och behovet kommer förmodligen inte att öka så mycket i framtiden då 
arbete pågår med att gå över till ett digitalt arkiv (e-arkiv)

1 Bakgrund
Kommunen fick 2015-05-25 in ett medborgarförslag om att kommunen borde utreda 
möjligheterna att flytta sitt arkiv till nya lokaler som skulle bli lediga när nuvarande 
hyresgäst flyttade ut. 
Kommunfullmäktige beslutad på sitt sammanträde 2015-06-15 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Nuvarande hyresgäst, Arkivcentrum, ska lämna lokalen och då uppstod frågan om 
kommunen skulle ha behov av ta över lokalen. 

2 Analys
Kommunen har varit i kontakt med fastighetsägaren som är TeliaSonera samt med 
nuvarande hyresgästen Arkivcentrum. TeliaSonera är villiga att låta kommunen ta 
över lokalen och uppskattade hyreskostnaden till ca 100 000 kr per år. 

Besök har gjort i lokalen ihop med Arkivcentrum och kommunen har fått ett 
erbjudande om att ta över inventarierna (arkivhyllor med mera) i lokalen till en 
kostnad på 190 000 kr. Om kommunen inte vill ha dom så kommer arkivcentrum att 
ta med inventarierna. Det skulle innebära att kommunen var tvungen att utrusta 
lokalen med liknande hyllor till en förmodligt mycket högre kostnad. 

Lokalen har en kapacitet på ca 2000 hyllmeter. I nuvarande lokal har kommunen ca 
570 hyllmeter att tillgå och bedömningen är att av utrymmesskäl behöver 
kommunen inte nya lokaler. 

Den nuvarande lokalen har dock andra brister då den inte uppfyller alla krav som 
finns på en arkivlokal vilket skulle kunna motivera byte av lokal.  
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2.1 Övergripande konsekvenser
Utredningen har bedömt att folkhälsa, jämställdhet, miljö och hållbarhet, mångfald 
och integration inte påverkas i detta medborgarförslag.  

2.2 Ekonomiska konsekvenser
En flytt till ny lokaler hade inneburit en hyresökning på ca 90 000 kr per år och en 
kostnad på minst 190 000 kr för inventarier och detta ryms inte inom nuvarande 
budgetramar. 

3 Slutsats
I nuläget är det inte ur ett ekonomiskt perspektiv motiverat att ta över lokalerna som 
Arkivcentrum lämnar. På sikt behöver dock kommunen titta över arkivlokal då den 
nuvarande inte uppfyller alla krav som en finns på en arkivlokal.   

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. antar svaret på medborgarförslaget
2. överlämnar svaret till fullmäktige för kännedom.
3. anser därmed meborgarförslaget besvarat  

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Gustav Olofsson
Kommundirektör administrativ chef
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Svar på medborgarförslag
Lekebergs kommun har genomfört en utredning kring möjligeterana att byta 
arkivlokal. 

Kommunen har varit i kontakt med fastighetsägaren för den nya lokalen vilket är 
TeliaSonera samt med nuvarande hyresgästen Arkivcentrum. TeliaSonera 
uppskattade hyreskostnaden för om kommunen skulle gå in som hyresgäst till ca 
100 000 kr per år. Nuvarande arkivlokal har en kostnad på runt 11 000 kr per år.  

Kommunen har också besökt lokalen ihop med Arkivcentrum och kommunen har fått 
ett erbjudande om att ta över inventarierna (arkivhyllor med mera) till en kostnad på 
190 000 kr. Den nya lokalen har en kapacitet på ca 2000 hyllmetern och i kommunens 
nuvarande lokal har kommunen ca 570 hyllmeter att tillgå. Bedömningen är dock att 
nuvarande arkiv räcker till rent utrymmesmässigt. Den nuvarande lokalen har dock 
andra brister då den inte uppfyller alla krav som finns på en arkivlokal vilket skulle 
kunna motivera byte av lokal.  

Totalt sett leder den kostnad som byte av arkivlokal att kommunen inte kommer gå 
vidare i att ta över Arkivcentrums lokaler. Kommunen kommer dock att fortsätta att 
arbeta med frågan arkivlokal då den nuvarande arkivlokalen har brister. 

LEKEBERGS KOMMUN

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens
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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)
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), ersättare
Rasmus Larsson (C), ersättare
Sören Fagerstedt (KD), ersättare
Elin Nilsson (FP), ersättare
Kenneth Hagström (S), ersättare
Yvonne Hagström (S), ersättare
Olle Leijonborg (FL), ersättare
Maria Larsson (FL), ersättare
Britt Åhsling (M), ordförande
Amanda Höjer (C), vice ordförande
Jette Bergström (S), 2:e vice ordförande

Gun-Britt Grimsell (C)
Eva Bonnevier (C)
Christina Haraldsson-Pålsson (M)
Lena Fagerstedt (KD)
Anne-Charlotte Kämpe-Larsson (FP)
Mait Edlund (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Per-Åke Fransson (V)

Övriga

1Page 328 of 423



Protokoll 2015-06-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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 

§ 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.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Anmälan av nytt medborgarförslag om ny lokal för kommunarkivet
 Medborgarförslag - Ny lokal för kommunarkivet
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Svar på motion kring träd på 
kyrkvägen

§131

KS 15-353
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Dnr: KS 15-353

Tjänsteskrivelse - Svar på motion kring träd på 
kyrkvägen
   

Ärendebeskrivning
Svar på motion inkommen från Stefan Johansson, SD, i motionen beskrivs upplevda 
förhållanden avseende träd/växtlighet längs med Knistavägen. Upplevelsen är att 
träden är ett problem för trafiken. 

När det gäller ”Knistavägen” så är det Trafikverkets väg och de ansvarar således för 
trafiksäkerheten där. Kommunikation förs regelbundet mellan Trafikverk och 
kommun när så krävs för att växtlighet ska beskäras, tas bort o s v för att erhålla en 
trafiksäker miljö. Enligt kommunens kontroll har beskärning av träd längs Knistavägen 
skett i syfte att erhålla trafiksäker vägmiljö.

I motionen beskrivs ett antal upplevda förhållanden och problem. Motionen saknar 
dock förslag på lösning eller förslag att utreda.

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

1 Bakgrund
I motionen beskrivs upplevda förhållanden avseende träd/växtlighet längs med 
Knistavägen. Upplevelsen är att träden är ett problem för trafiken.

I skötselplanen för kommunens mark finns regler för hur träd, buskar och annat ska 
skötas, bl a med hänsyn till trafiksäkerheten.

När det gäller ”Knistavägen” så är det Trafikverkets väg och de ansvarar således för 
trafiksäkerheten där. Kommunikation förs regelbundet mellan Trafikverk och 
kommun när så krävs för att växtlighet ska beskäras, tas bort o s v för att erhålla en 
trafiksäker miljö. Enligt kommunens kontroll har beskärning av träd längs Knistavägen 
skett i syfte att erhålla trafiksäker vägmiljö.

2 Analys
I motionen beskrivs ett antal upplevda förhållanden och problem. Motionen saknar 
dock förslag på lösning eller förslag att utreda.

3 Slutsats
Motionen kan ej besvaras då den inte innehåller något förslag.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen
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LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Mats Turesson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2015-04-29

Kommunfullmäktige

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

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Britt Åhsling (M)
Amanda Höjer (C)
Jette Bergström (S)
Wendla Thorstensson (C)
Charlotta Englund (C)
Kent Runesson (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Liselotte Laurén (C)
Håkan Söderman (M)
John Hägglöf (M)
Linnéa Hägglöf (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Eva Blomqvist (FP)
Pia-Lotta Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Andersson (S)
Lennart M Pettersson (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Minette Svensson (S)
Johnolov Ohlsson (FL)
Mikael Bergdahl (S)
Gunilla Pihlblad (S)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
Stefan Johansson (SD)
Fredrik Steckl (SD)
Ulla Kristina Fintling (C), ersättare
Rasmus Larsson (C), ersättare
Olle Lejonborg (FL), ersättare

Övriga
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Protokoll 2015-04-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ordförande
Britt Åhsling

Justerare
Astrid Söderqvist
Lennart M Pettersson

Nämndsekreterare
Gustav Olofsson
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Protokoll 2015-04-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2015-04-29

Datum för anslags uppsättande 2015-05-11 Datum för anslags nedtagande 2015-06-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2015-04-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 18 - Anmälan av ny motion - Motion från Sverigedemokraterna 
kring träd på kyrkvägen (KS 15-353)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen för beredning till kommunstyrelsen

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen för beredning till kommunstyrelsen

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Motion från Sverigedemokraterna kring träd på kyrkvägen
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Svar på motion Upprustning 
vid återvinningsstation och 
området vid nya macken i 

Mullhyttan

§132

KS 14-440
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Dnr: KS 14-440

Tjänsteskrivelse - Svar på motion Upprustning vid 
återvinningsstation och området vid nya macken i 
Mullhyttan
   

Ärendebeskrivning
Motionsställaren föreslår att kommunen ser över området vid återvinningsplatsen 
och platsen runt den nya macken och genomför ett antal förbättringar, bl a 
asfaltering och belysning.

1 Bakgrund
Såväl nya macken och återvinningsplatsen ligger på fastigheten Sörhult 1:16 som inte 
ägs av Lekebergs kommun.

Återvinningsplatsen är inte kommunens ansvar, det är organisationen Förpacknings- 
och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för denna typ av återvinning. Kommunen 
och FTI upprättar avtal om mängden platser och var dessa ska placeras. Placeringarna 
sker både på kommunägd mark och på privat mark.

2 Analys

2.1 Övergripande konsekvenser
Kommunen kan ej agera med åtgärder på den berörda privatägda fastigheten. 
Kommunen har möjlighet att upplåta grannfastigheten Sörhult 1:43>3 för placering 
av FTI, detta kan vara en mer lämplig plats. Platsen är idag till huvudsak en grusplan 
med nära anslutning till Mullhytte Letstig.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Att utforma platsen enligt motionsställarens förslag, med asfaltering och erforderlig 
belysning innebär en bedömd kostnad om ca 300 000. Utan asfaltering bedöms 
kostnaden bli ca 150 000. 

3 Slutsats
Kommunen kan föreslå ny plats för återvinningen på fastigheten Sörhult 1:43>3 till 
FTI. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att avtala om ny plats för 
återvinning i Mullhyttan med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

Kommunfullmäktige
1. antar svaret på motionen
2. anser därmed motionen besvarad.
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LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Mats Turesson
Kommundirektör Handläggare
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Svar på motion
Kerstin Leijonborg har föreslagit att kommunen ska se över området vid 
återvinningsplatsen och platsen runt den nya macken och genomför ett antal 
förbättringar, bland annat asfaltering och belysning.

Såväl nya macken och återvinningsplatsen ligger på fastigheten Sörhult 1:16 som inte 
ägs av Lekebergs kommun. Återvinningsplatsen är inte kommunens ansvar, det är 
organisationen Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för denna 
typ av återvinning. 

Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att teckna ett nytt avtal 
med FTI med placering på kommunens mark vilket kommer ge andra möjligheter att 
förbättra miljön runt återvinningsstationen. 

LEKEBERGS KOMMUN

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens ordförande
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ProtokollsutdragLEKEBERGS KOMMUN
Kommunfullmäktige Mötesdatum

2014-09-18
DNR
KS 14-440

1 (1)

Protokollsutdrag

§ 83 - Anmälan av ny motion - Motion upprustning vid 
återvinningsstation och området vid nya macken i Mullhyttan

Dnr KS 14-440

Ärendebeskrivning
Motion angående upprustning vid återvinningsstationen och området vid nya macken i 
Mullhyttan inlämnad 2014-09-17, av fullmäktigegruppen för Framtidspartiet i Lekeberg anmäls till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

 Motion - Upprustning vid återvinningsstation och området vid nya macken i Mullhyttan

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen för beredning till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen för beredning till kommunstyrelsen.

 

Expedierat
Kommunstyrelsen 
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allergipolicy
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KS 14-110
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Dnr: KS 14-110

Tjänsteskrivelse - Motion om allergipolicy 
   

Ärendebeskrivning
Maritha Johansson (MP) lämnade 2014-02-24 in en motion om att Lekebergs 
kommun borde anta en allergipolicy. Frågan har utretts av 
kommunstyrelseförvaltningen som har inhämtat underlag från Sydnärkes 
miljönämnd och från Kultur- och bildningsnämnden.

Förvaltningen ser inga hinder i att kommunen tar fram en allergipolicy och föreslår 
kommunstyrelsen att ge ett sådant uppdrag.  

1 Bakgrund
Maritha Johansson (MP) lämnade 2014-02-24 in en motion om att Lekebergs 
kommun borde anta en allergipolicy.

2 Analys
Allergier och annan överkänslighet för olika produkter och dofter är ett problem som 
ökar i samhället, framför allt bland barn och ungdom.
Parfymerade produkter och andra dofter kan orsaka besvär på olika sätt såsom 
luftvägsbesvär, astma, huvudvärk m.m. Dessutom förekommer även allergi och 
överkänslighet för olika nötter och i synnerhet jordnötter.

Många av de verksamheter som kommunen bedriver omfattas av miljöbalkens krav 
på inomhusmiljöer. Den som äger en fastighet eller driver en verksamhet ska ha 
kunskap om hur miljöerna påverkar människors hälsa och fortlöpande bevaka vilka 
risker som kan finnas. 
Arbetsmiljölagen ålägger arbetsgivare att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, 
där bl.a. inomhusmiljö och allergifrågor ingår.

Kommunen har även ett ansvar för personer som besöker offentliga lokaler och att 
besöket kan ske utan risk för allergiska reaktioner.

2.1 Inhämtade synpunkter
Sydnärkes miljönämnd anser att förslaget kring allergipolicy ligger i linje med hur 
kommunen bör arbeta med arbetsmiljö och inomhusmiljö men anser att den bör 
omfatta hela kommunen.

Kultur- och bildningsnämnden välkomnar en heltäckande allergipolicy som ska gälla 
för både förskola och skola. Det skulle underlätta möjligheten att skapa en hållbar 
arbetsmiljö för alla barn och vuxna som vistas dagligen i förskolans och skolans 
lokaler.

2.2 Övergripande konsekvenser
Ett policydokument med tydliga riktlinjer ger en grund för kommunens verksamheter 
att anpassa lokaler, produkter och inredning så att riskerna för astmatiska och 
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Dnr: KS 14-110

allergiska reaktioner minskar. Detta kan även leda till bättre inomhusmiljö och 
därmed bättre folkhälsa, miljö och påverka barns hälsa på ett positivt sätt.  

Jämställdhet, mångfald och integration bedöms inte påverkas av ärendet.

2.3 Ekonomiska konsekvenser
Att genomföra åtgärder för att förebygga astma- och allergibesvär kan innebära 
ökade kostnader. Detta tas i så fall med i kommande budgetarbete. Många av de 
åtgärder som behövs bör dock inte medföra ökade kostnader. Med ökad kunskap och 
ändrat beteende går det att komma långt. 

3 Slutsats
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att kommunen bör ta fram en 
kommunövergripande astma- och allergipolicy  

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att ta fram förslag på 
kommunövergripande astma- och allergipolicy

Kommunfullmäktige
1. antar svar på motionen
2. anser därmed motionen besvarad.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef
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Svar på motion om allergipolicy i skolan
Kommunen har tagit del av er motion om allergipolicy kopplat till barns arbetsmiljö i 
skolan. Sydnärkes miljönämnd har lämnat synpunkter och skriver i sitt yttrande att 
kommunen bör överväga att vidga frågan och anta en astma och allergipolicy för hela 
kommunen. Motionen har efter det lämnats över till kommunstyrelseförvaltningen 
för ytterligare beredning.

Kommunen finner förslagen i motionen relevanta. Ett policydokument med tydliga 
riktlinjer ger en grund för kommunens verksamheter i arbetet med att anpassa 
lokaler, produkter och inredning så att riskerna för astmatiska och allergiska 
reaktioner minskar.

Därför kommer arbetet med att ta fram en astma- och allergipolicy för hela 
kommunens verksamheter att inledas.

LEKEBERGS KOMMUN

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens ordförande
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Svar på motion om 
belysningen vid elljusspåret i 

Mullhyttan

§134

KS 14-439
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Dnr: KS 14-439

Tjänsteskrivelse – Svar på motion om belysningen vid 
elljusspåret i Mullhyttan
   

Ärendebeskrivning
Framtidspartiet i Lekebergs fullmäktigegrupp har lämnat in motion om att 
belysningen vid elljusspåret i Mullhyttan i nuläget endast kan tändas vid Åsavallen. 
Det finns dock även behov av att kunna tända belysningen från Furuhöjden.

Kommunstyrelseförvaltning har tagit fram ett förslag på lösning där man tidsstyr 
belysningen. 

1 Analys
Synpunkter har inhämtas från Kultur- och bildningsnämnden och Tekniska 
avdelningen. 

Undersökningen har visat att de det finns två alternativ till lösningar för det som 
motionen efterfrågar. 

1.1.1 Alternativ 1
Inrättande av en strömbrytare med timerfunktion vid Furuhöjden kräver omfattande 
gräv- och installationsarbeten. En lokal elfirma, som genomfört en okulär besiktning 
av platsen, uppskattar kostnaderna till cirka 50 000 kr. Dock krävs ytterligare 
utredning och beräkningar för fastställande av tekniska lösningar och ett mer exakt 
pris för arbetet.

Kostnad ca 50 000 kr

1.1.2 Alternativ 2 
Tidsstyrning av belysningen är enklare och billigare lösning som skulle kunna 
genomföras till en kostnad av som mest 10 000 kr. Kan göras inom befintlig ram om 
omprioriteringar görs.  

Kostnad under 10 000 kr. 

1.2 Övergripande konsekvenser
En ökad användning av spåret skulle ha positiva effekter för framförallt folkhälsan- 
Övriga perspektiv, barn, jämställdhet, miljö och hållbarhet, mångfald och integration 
bedöms inte påverkas. 

1.3 Ekonomiska konsekvenser
Beroende på val av alternativ så får det olika ekonomiska konsekvenser. Alternativ 
två kan rymmas inom befintliga genom mindre omprioriteringar. 

2 Slutsats
Lösningen enligt alternativ två förordas. 
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att införa tidstyrning av 
belysningen av elljusspåret i Mullhyttan till en kostnad av högst 10 000 kr. 

Kommunfullmäktige 
1. antar svar på motionen
2. anser därmed motionen besvarad.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Mats Turesson
Kommundirektör Handläggare
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Svar på motion
Framtidspartiet i Lekebergs fullmäktigegrupp har lämnat in motion om att 
belysningen vid elljusspåret i Mullhyttan i nuläget endast kan tändas vid Åsavallen.

Det är viktigt att så många som möjligt använder våra elljusspår och att kommunen 
gör det så användarvänligt och tryggt som det går. Kommunstyrelsen har därför gett 
kommundirektören i uppdrag att installera en tidsstyrning av ljuset vid spåret i 
Mullhyttan. En lösning som är mer ekonomisk än en funktion med tändning vid 
Furhöjden men samtidigt löser problemet som motionären tar upp.  

LEKEBERGS KOMMUN

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens ordförande
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Synpunkter från Kultur- och bildningsnämnden – Motion 
angående elljusspår i Mullhyttan

Belysningen vid elljusspåret i Mullhyttan kan i nuläget endast tändas vid Åsavallen. 
Det finns dock även behov av att kunna tända belysningen från Furuhöjden. 

Elljusspåret i Mullhyttan används året om för promenader, löpning och skidåkning av 
ortsbefolkningen. De flesta börjar aktiviteten vid Åsavallen, men flera brukare börjar 
använda spåret i östra delen av sträckningen vid Furuhöjden. 

Inrättande av en strömbrytare med timerfunktion vid Furuhöjden kräver omfattande 
gräv- och installationsarbeten. En lokal elfirma, som genomfört en okulär besiktning 
av platsen, uppskattar kostnaderna till cirka 50 000 kr. Dock krävs ytterligare 
utredning och beräkningar för fastställande av tekniska lösningar och ett mer exakt 
pris för arbetet. Uppskattade kostnader inryms inte inom Kultur- och 
bildningsnämndens nuvarande budgetramar.

Kultur- och bildningsnämnden föreslår även kommunstyrelsen att undersöka 
möjligheter att styra belysningen med skymningsrelä och tidur.

LEKEBERGS KOMMUN

Håkan Söderman
Kultur- och bildningsnämndens ordförande
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Protokoll 2014-12-16

Kultur- och bildningsnämnden 

Tid
Starttid  13:00  Sluttid:15:30
Plats
Multen  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Håkan Söderman (M), ordförande
Jonas Hansen (KD), vice ordförande
Anette Andersson (S), 2:e vice ordförande
Annica Zetterholm (C)
Kenneth Hagström (S)
Minette Svensson (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Eva Bonnevier (C), ersättare
Andreas Aronsson (FP), ersättare

Övriga
Ewa Lindberg, Förvaltningschef
Linda Kirrander, nämndsekreterare
Lars Skoghäll, kultur- och fritidschef
Karin Adolfsson, kultur- och fritidssekreterare

Ordförande
Håkan Söderman

Justerare
Anette Andersson

Nämndsekreterare
Linda Kirrander
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2014-12-16

Datum för anslags uppsättande 2014-12-22 Datum för anslags nedtagande 2015-01-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander

3Page 364 of 423



Protokoll 2014-12-16

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 234 - Synpunkter från kultur- och bildningsnämnden gällande 
motion angående elljusspåret Mullhyttan (KUB 14-378)

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef Lars Skoghäll föredrar ärendet.

Motion angående elljusspåret i Mullhyttan inlämnad av kommunfullmäktigegruppen för 
Framtidspartiet i Lekeberg, anmäldes till kommunfullmäktige i september 2014. Fullmäktige 
beslöt 2014-09-18 överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. KSAU beslöt 
2014-10-07 (KS 14-439 § 144) inhämta synpunkter från Kultur- och bildningsnämnden för 
återrapportering senast 31 januari 2015.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden överlämnar synpunkterna till kommunstyrelsen som underlag 
för vidare utredning av kostnader, genomförande och finansiering

Arbetsutskottets beslut

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till nämnden för beslut.

Tilläggsyrkande

Andreas Aronsson (FP) yrkar att nämnden föreslår KS att undersöka möjligheten att 
styra belysningen med skymningsrelä och tidur, liknande den i Bergaspåret.

Ordförande finner att nämnden ställer sig bakom Andreas Aronssons tilläggsyrkande.

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden

1. överlämnar synpunkterna till kommunstyrelsen som underlag för vidare utredning av 
kostnader, genomförande och finansiering

2. kompletterar synpunkterna till KS enligt Andreas Aronssons tilläggsyrkande, att undersöka 
möjligheter att styra belysningen med skymningsrelä och tidur.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2014-12-16

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Motion elljusspår i Mullhyttan
 Protokollsutdrag KS § 144 - Inhämtande av synpunkter - Motion angående elljusspåret i 

Mullhyttan
 Tjänsteskrivelse - Motion angående elljusspåret i Mullhyttan - synpunkter
 Synpunkter från Kultur- och bildningsnämnden Motion angående elljusspår i Mullhyttan
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Redovisningen av fattade 
delegationsbeslut

§135

KS 15-507
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Tjänsteskrivelse 2015-09-02 1 (2)

Dnr: KS 15-507

Tjänsteskrivelse - Redovisning av fattade delegationsbeslut 

   

Ärendebeskrivning
Redovisning av fattade delegationsbeslut. Utöver redovisningen i tjänsteskrivelsen 
bifogas också arbetsutskottets protokoll där deras beslut redovisas.  

Fattade delegationsbeslut

Vad När Av vem
Anställning - VD Lekebergs 
kommunala Holding

2015-05-01 t.o.m. 
2016-04-30

Wendla 
Torstensson

Anställning - 
Personalsekreterare

Fr.o.m. 2015-06-15 
tillsvidare Peter Brändholm

Anställning - 
Bemanningsassistent

Fr.o.m. 2015-09-01 
tillsvidare Gustav Olofsson

Anställning - 
Kommundirektör

2015-04-15 t.om. 
2019-04-14

Wendla 
Torstensson/KSAU

Anställning - Ekonomichef
2015-08-01 to.m. 
2019-07-31

Wendla 
Thorstensson/KSAU

Anställning - Tf 
förvaltningschef

2015-04-22 t.o.m. 
2015-10-21

Wendla 
Torstensson/KSAU

Anställning - Tf 
kommundirektör

2015-0706 t.o.m. 
2015-07-26

Wendla 
Thorstensson/KSAU

Förhandlingsprotokoll 
löneöversyn 2015 Ewa Lindberg
Löneändring i samband med 
löneöversyn Ewa Lindberg

Löneändring i samband med 
löneöversyn Ewa Lindberg

Löneändring i samband med 
löneöversyn Ewa Lindberg

Löneändring i samband med 
löneöversyn Ewa Lindberg

Ledighet för fackligt uppdrag Peter Brändholm

Förhandlingsprotokoll 
löneöversyn 2015 Ewa Lindberg
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Tjänsteskrivelse 2015-09-02 2 (2)

Dnr: KS 15-507

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Gustav Olofsson
Kommundirektör Handläggare

Förhandlingsprotokoll 
löneöversyn 2015 Ewa Lindberg

Förhandlingsprotokoll 
löneöversyn 2015 Ewa Lindberg

Förhandlingsprotokoll 
löneöversyn 2015 Ewa Lindberg

Löneändring i samband med 
löneöversyn Peter Brändholm

Löneändring i samband med 
löneöversyn Peter Brändholm
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Protokoll 2015-06-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Starttid  08:30  Sluttid:
Plats
Ånnaboda konferens  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Kjell Edlund (S), vice ordförande
Håkan Söderman (M)
Anette Andersson (S)
Astrid Söderquist (C)

Övriga
Ewa Lindberg, Kommundirektör

Ordförande
Wendla Thorstensson

Justerare
Kjell Edlund

Nämndsekreterare
Gustav Olofsson
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Protokoll 2015-06-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-06-09

Datum för anslags uppsättande 2015-06-10 Datum för anslags nedtagande 2015-07-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2015-06-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§80 Val av justerarer
§81 Rekrytering av förvaltningschef för Kultur- och bildningsförvaltningen
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Protokoll 2015-06-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 80 - Val av justerarer

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott väljer Kjell Edlund (S) till justerare
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Protokoll 2015-06-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

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

Kommunstyrelsen delegerade 2015-06-02 till kommunstyrelsens arbetsutskott att anställa 
ny förvaltningschef för kultur och bildningsförvaltningen (§106)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott

1. anställer Maria Bäcklin fr.o.m 2015-08-01 på 50% och fr.o.m 2015-09-01 på 100%

2. förordnar Maria Bäcklin som förvaltningschef för kultur- och bildningsförvaltningen under 
tiden 2015-08-01 - 2019-07-31

3. uppdrar till kommundirektören att besluta om anställningsvillkor under pågåennde 
förordnande.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott

1. anställer Maria Bäcklin fr.o.m 2015-08-01 på 50% och fr.o.m 2015-09-01 på 100%

2. förordnar Maria Bäcklin som förvaltningschef för kultur- och bildningsförvaltningen under 
tiden 2015-08-01 - 2019-07-31

3. uppdrar till kommundirektören att besluta om anställningsvillkor under pågåennde 
förordnande.

   
Paragrafen förklaras omdelbert justerad

Beslutsunderlag
 §106 Rekrytering av förvaltningschef för Kultur- och bildningsförvaltningen
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Protokoll 2015-06-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Protokoll 2015-07-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Mötestid  16:00-16:15 
Plats
Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Övriga
Peter Brändholm (Stf. kommundirektör )

Ordförande
Wendla Thorstensson

Justerare
Kjell Edlund

Nämndsekreterare
Gustav Olofsson
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Protokoll 2015-07-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-07-02

Datum för anslags uppsättande 2015-07-03 Datum för anslags nedtagande 2015-07-24

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2015-07-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§82 Val av justerare
§83 Rekrytering av ekonomichef
§84 Tillförordnad kommundirektör under sommaren
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Protokoll 2015-07-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§82- Val av justerare

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott väljer Kjell Edlund (S) till justerare.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2015-07-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§83 - Rekrytering av ekonomichef (KS 15-371)

Ärendebeskrivning
Rekryteringsgrupp utsedd av kommunstyrelsens arbetsutskott, tjänstemannagrupp och fackliga 
organisationer har intervjuat fyra sökande till tjänst som ekonomichef till 
kommunstyrelseförvaltningen. Efter genomförda förhandlingar med berörda fackliga organisationer 
föreligger förslag till beslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott
1. förordnar Anna Bilock som ekonomichef under tiden 1 augusti 2015 – 31 juli 2019.
2. uppdrar till kommundirektören att besluta om anställningsvillkor för Anna Bilock under pågående 
förordnande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott
1. förordnar Anna Bilock som ekonomichef under tiden 1 augusti 2015 – 31 juli 2019.
2. uppdrar till kommundirektören att besluta om anställningsvillkor för Anna Bilock under pågående 
förordnande

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rekrytering av ekonomichef
 §96 Rekrytering av ekonomichef
 §107 Rekrytering av ekonomichef

Expedieras till 
Anna Bilock

Ewa Lindberg

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2015-07-02

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§84 - Tillförordnad kommundirektör under sommaren (KS 15-
464)

Ärendebeskrivning
Under perioden 6 juli- 2 augusti är både kommundirektör Ewa Lindberg och ställföreträdande 
kommundirektör lediga. Under den perioden förslås förvaltningschef Anneli Carlsson tillförordnas 
som kommundirektör.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillförordnar Anneli Carlsson jämte egen tjänst som 
kommundirektör under perioden 6 juli-2 augusti.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillförordnar Anneli Carlsson jämte egen tjänst som 
kommundirektör under perioden 6 juli-2 augusti.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillförordnad kommundirektör under sommaren

Expedieras till 
Ewa Lindberg

Anneli Carlsson

Paragrafen är justerad

Page 6 of 6Page 381 of 423



Protokoll 2015-08-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid  
Mötestid 13:00-16:00
Plats
Multen, Kommunhuset i Fjugesta

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) Jäv §95

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonom) §§88-91, §95
Mats Turesson (T.f teknisk chef) §94
Tony Larsson-Malmberg §95

Ordförande
Wendla Thorstensson

Justerare
Kjell Edlund

Nämndsekreterare
Gustav Olofsson
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Protokoll 2015-08-31

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-08-31

Datum för anslags uppsättande 2015-09-02 Datum för anslags nedtagande 2015-09-23

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2015-08-31

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§85 Val av justerare
§86 Informationsärende - Miljödiplomering
§87 Förlängning av folkhälsoavtal
§88 Riktlinje och anvisningar för finansförvaltning (ARF)
§89 Undertecknande av handlingar (firmatecknare)
§90 Prognosrapport 2 (delårsbokslut) 2015 för kommunstyrelsen
§91 Prognosrapport 2 (delårsbokslut) 2015 för Lekebergs kommun
§92 Sponsring av idrottshallen i Hidninge
§93 Återrappotering av uppdrag - Felaktig ersättning till kommunalråd
§94 Gatunamn och adresser inom Lekeberg Vreta 2:11>1 och 1:38
§95 Beslut om förfrågningsunderlag för boende för ensamkommande flyktingbarn

§96 Nya Sotningsfrister rengöring (sotning) och brandskyddskontroll för Lekebergs 
kommun

§97 Ej verkställda beslut kvartal ett - 2015
§98 Svar på Medborgarförslag kring ny arkivlokal
§99 Svar på motion om allergipolicy
§100 Svar på motion om belysningen vid elljusspåret i Mullhyttan

§101 Svar på motion Upprustning vid återvinningsstation och området vid nya macken i 
Mullhyttan

§102 Svar på motion om hastigheten på Bergsgatan
§103 Svar på motion kring träd på kyrkvägen
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Protokoll 2015-08-31

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§85- Val av justerare

Ärendebeskrivning
Förslag: Justering sker på sekreterarens kontor kl 15.00 den 1 september

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott väljer Kjell Edlund till justerare.
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Protokoll 2015-08-31

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§86- Informationsärende - Miljödiplomering

Ärendebeskrivning
Mats Turesson informerar om det pågående arbetet med miljödiplomering.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2015-08-31

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§87 - Förlängning av folkhälsoavtal (KS 15-465)

Ärendebeskrivning
Avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete mellan Askersunds kommun, Hallsbergs kommun, 
Kumla kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun och Örebro läns landsting tecknades 2012 att 
gälla t.o.m. 2015-12-31. P.g.a. bildandet av Region Örebro län och ansvarsfrågan inom regionen, 
föreslås en förlängning av gällande avtal t.o.m. 2016-12-31.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. förlänger nuvarande folkhälsoavtal med ett år till och med år 2016,
2. samverkar i enlighet med folkhälsoavtalen i det regionala samverkansrådet samt,
3. inleder en dialog kring ett eventuellt nytt folkhälsoavtal efter år 2016

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen 
1. förlänger nuvarande folkhälsoavtal med ett år till och med år 2016,
2. samverkar i enlighet med folkhälsoavtalen i det regionala samverkansrådet samt,
3. inleder en dialog kring ett eventuellt nytt folkhälsoavtal efter år 2016

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förlängning av folkhälsoavtal
 Beslut från Region Örebro län om förlängning av folkhälsoavtal
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Protokoll 2015-08-31

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§88 - Riktlinje och anvisningar för finansförvaltning (ARF) (KS 15-
359)

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
Kommunstyrelsen antar Anvisningar och Riktlinjer för Finansförvaltning för Lekebergs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut  

Kommunstyrelsen antar Anvisningar och Riktlinjer för Finansförvaltning för Lekebergs kommun

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Riktlinje och anvisningar för finansförvaltning
 Lekebergs kommuns anvisningar och riktlinjer för finansförvaltningen (ARF)
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Protokoll 2015-08-31

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§89 - Undertecknande av handlingar (firmatecknare) (KS 14-630)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag gällande undertecknande av handlingar, bland 
annat firmatecknare, borgensförbindelser och årsredovisning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen delegerar 

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

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

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

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

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

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

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

8. undertecknande av övriga handlingar till kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson eller 
kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Söderman med kommundirektör Ewa Lindberg eller 
ställföreträdande kommundirektör Peter Brändholm som kontrasignerare.
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Protokoll 2015-08-31

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen delegerar 

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Undertecknande av handlingar (firmatecknare)
 §10 Firmatecknare - Undertecknande av handlingar

Page 9 of 23Page 390 of 423



Protokoll 2015-08-31

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§90 - Prognosrapport 2 (delårsbokslut) 2015 för 
kommunstyrelsen (KS 15-498)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en delårsrapport (januari-juli) som 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” (i Meetings) vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 
september.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 2 (delårsbokslut) 2015 för kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 2 (delårsbokslut) 2015 för kommunstyrelsen
 Prognosrapport 2 - 2015 Kommunstyrelsen
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Protokoll 2015-08-31

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§91 - Prognosrapport 2 (delårsbokslut) 2015 för Lekebergs 
kommun (KS 15-499)

Ärendebeskrivning
Kommunens prognosrapport 2 tillika delårsrapport innehåller en beskrivning/sammanfattning över 
utfallet för mål och ekonomi januari-juli 2014. 

En sammanfattning över dom viktigaste händelserna, uppföljning och prognos för kommunens mål 
samt nuläge och prognos för ekonomin. 

Delårsrapporten baseras på material från kommunens nämnder och bolag.

Delårsrapporten läggs ”på bordet” (i Meetings) vid kommunstyrelsens möte 8 september.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Prognosrapport 2 (delårsbokslut) 2015 för Lekebergs kommun.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 2 (delårsbokslut) 2015 för Lekebergs kommun
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Protokoll 2015-08-31

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§92 - Sponsring av idrottshallen i Hidninge (KS 15-508)

Ärendebeskrivning
En förfrågan har skickats till kommunens företag kring intresset namnsponsring av den nya 
idrottshallen i Hidinge. 
Kommunen har fått in ett förslag från Best Entreprenad om att döpa hallen till Best Arena till 
ersättning om 75 000 kr under fem år. 
Kommunstyrelsens har gett (KS 14-245) arbetsutskottet delegation att fattat beslut i 
sponsringsärenden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott
1. namnger den nya idrottshallen i Hidinge till Best Arena under förutsättning att punkt två 
genomförs 
2. ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna ett namnsponsringsavtal på fem år med 
Best Entreprenad med en årlig ersättning till kommunen om 75 000 kr. 
3. ger kommundirektören i uppdrag att godkänna utformningen av skyltar och deras placering.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott
1. namnger den nya idrottshallen i Hidinge till Best Arena under förutsättning att punkt två 
genomförs 
2. ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna ett namnsponsringsavtal på fem år med 
Best Entreprenad med en årlig ersättning till kommunen om 75 000 kr. 
3. ger kommundirektören i uppdrag att godkänna utformningen av skyltar och deras placering.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sponsring av idrottshallen i Hidinge
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Protokoll 2015-08-31

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§93 - Återrappotering av uppdrag - Felaktig ersättning till 
kommunalråd (KS 15-458)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav, 2015-06-02 ett uppdrag att se över om några felaktiga uppbetalningar av 
förlorad arbetsinkomst till kommunalråden har skett under 2015.

Detta är nu gjort och uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutsutskott är ej beslutsföra på grund av för få ledamöter närvarande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Felaktig ersättning till kommunalråd
 Fullmakt för återbetalning av felaktig ersättning
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Protokoll 2015-08-31

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§94 - Gatunamn och adresser inom Lekeberg Vreta 2:11>1 och 
1:38 (KS 15-501)

Ärendebeskrivning
Området inom fastigheterna Vreta 2:11>1 och 1:38 m.m. utvecklas till nya bostadsområden samt 
områden för skol- och förskoleetablering.
Av denna anledning skapas nya gator som kräver namn och adresser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om namnsättning enligt följande:

Norr Vretavägen:
Ny sidogata från Golfgatan får namnet Sandbunkergatan.
Ny sidogata från Vretavägen får namnet Järnklubbegatan

Nya området:
Genomfarstgata Mellan Vretavägen och Hidingevägen får namnet Vretalundsvägen
Övriga gator i nya småhusområdet får namnen Inspelsgatan, Albatrossgatan, Vattenhindersgatan och 
Flaggatan.

Vid Hidinge skola:
Hidinge skola (post och besöksadress) får adressen Vretalundsvägen 1
Hidinge idrottshall får adressen Vretalundsvägen 3
Hidinge skola (varu-/godsmottagning) får adressen Vretalund 10
Förskolan Äppelblomman (tidigare Äppelgården) får adressen Vretalund 9

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Gatunamn och adresser inom Lekeberg Vreta
 Kartskiss gatunamn Vreta 2-11-1 m m
 Kartskiss Lanna Hills tillägg gatunamn
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Protokoll 2015-08-31

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§95 - 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.

Ärendet minoritetsåtermeitterades på kommunfullmäktige 2015-06-15 och är nu uppe för beslut 
efter kompletering.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutsutskott är ej beslutsföra på grund av för få ledamöter närvarande.

Beslutsunderlag
 Förfrågningsunderlag boende för ensamkommande flyktingbarn  Lekeberg kommun
 Verksamhetsplan för Lekebergs kommuns mottagande av ensamkommande barn och 

unga
 Komplettering kring att driva HVB i egen eller annans regi.
 §23 Beslut om förfrågningsunderlag för boende för ensamkommande flyktingbarn
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Protokoll 2015-08-31

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§96 - Nya Sotningsfrister rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll för Lekebergs kommun (KS 15-484)

Ärendebeskrivning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fattat beslut om nya frister för rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6). MSB fastställer fristerna för brandskyddskontroll 
och kommunerna ska enligt förordningen om skydd mot olyckor 3 kap 1 § fastställa frister för 
rengöring (sotning).

Fristerna för brandskyddskontroll har ändrats från 2,4 och 8 år till 2,3 och 6 år. För ge möjlighet till 
samordning av de två momenten så finns behov att justera sotningsfristerna inom kommunen.

Förslaget till nya sotningsfrister för kommunen följer MBS:s rekommendationer i sin helhet avseende 
sotningsfrist för olika typer av eldstäder.

Kommunfullmäktige ska anta det nya förslaget gällande sotningsfrister i kommunen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Sotningsfrister för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Sotningsfrister för Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Frister för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 

2014:6) inom Nerikes Brandkår
 Föreskrifter om sotningsfrister i Lekebergs kommun
 Missiv - frister för sotning inom Nerikes Brandkår
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling om rengöring 

(sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6)
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Protokoll 2015-08-31

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§97 - Ej verkställda beslut kvartal ett - 2015 (KS 15-411)

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera 
ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO. Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Totalt har nämnderna rapporterat in att det finns sex stycken ej verkställda beslut.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut kvartal ett - 2015
 Expediering av beslut från KUB  - ej verkställda beslut kvartal 1, 2015 (1/2)
 VOn ej verkställda beslut
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Protokoll 2015-08-31

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§98 - Svar på Medborgarförslag kring ny arkivlokal (KS 15-400)

Ärendebeskrivning
Kommunen fick 2015-05-25 in ett medborgarförslag om att kommunen borde utreda möjligheterna 
att flytta sitt arkiv till nya lokaler som skulle bli lediga när nuvarande hyresgäst flyttade ut. 
Kommunfullmäktige beslutad på sitt sammanträde 2015-06-15 att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för besvarande. 

Kommunstyrelsen förvaltningen hade redan innan förslaget kom in börjar undersöka möjligheterna 
som till en flytt till de ovan nämnda lokalerna men har kommit fram till slutsatsen att det inte är 
ekonomiskt genomförbart då kostnaderna för de nya lokalerna blir för stora. Lokalerna är också 
väldigt mycket större än vad kommunen har behov av och behovet kommer förmodligen inte att öka 
så mycket i framtiden då arbete pågår med att gå över till ett digitalt arkiv (e-arkiv)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. antar svaret på medborgarförslaget
2. överlämnar svaret till fullmäktige för kännedom.
3. anser därmed meborgarförslaget besvarat

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen 
1. antar svaret på medborgarförslaget
2. överlämnar svaret till fullmäktige för kännedom.
3. anser därmed meborgarförslaget besvarat

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag kring ny arkivlokal
 Svar på medborgarförslag
 Medborgarförslag - Ny lokal för kommunarkivet
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Protokoll 2015-08-31

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§99 - Svar på motion om allergipolicy (KS 14-110)

Ärendebeskrivning
Maritha Johansson (MP) lämnade 2014-02-24 in en motion om att Lekebergs kommun borde anta en 
allergipolicy. Frågan har utretts av kommunstyrelseförvaltningen som har inhämtat underlag från 
Sydnärkes miljönämnd och från Kultur- och bildningsnämnden.

Förvaltningen ser inga hinder i att kommunen tar fram en allergipolicy och föreslår kommunstyrelsen 
att ge ett sådant uppdrag.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att ta fram förslag på kommunövergripande 
astma- och allergipolicy

Kommunfullmäktige
1. antar svar på motionen
2. anser därmed motionen besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att ta fram förslag på kommunövergripande 
astma- och allergipolicy

Kommunfullmäktige
1. antar svar på motionen
2. anser därmed motionen besvarad.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Motion om allergipolicy
 Svar på motion om astma och allergipolicy i skolan
 Motion - att Lekebergs kommun antar en allergipolicy kopplad till barns arbetsmiljö i 

skolan
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Protokoll 2015-08-31

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§100 - Svar på motion om belysningen vid elljusspåret i 
Mullhyttan (KS 14-439)

Ärendebeskrivning
Framtidspartiet i Lekebergs fullmäktigegrupp har lämnat in motion om att belysningen vid 
elljusspåret i Mullhyttan i nuläget endast kan tändas vid Åsavallen. Det finns dock även behov av att 
kunna tända belysningen från Furuhöjden.

Kommunstyrelseförvaltning har tagit fram ett förslag på lösning där man tidsstyr belysningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att införa tidstyrning av belysningen av 
elljusspåret i Mullhyttan till en kostnad av högst 10 000 kr. 

Kommunfullmäktige 
1. antar svar på motionen
2. anser därmed motionen besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Motion om elljusspåret i Mullhyttan
 Svar på motion
 Motion - Elljusspåret i Mullhyttan
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Protokoll 2015-08-31

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§101 - Svar på motion Upprustning vid återvinningsstation och 
området vid nya macken i Mullhyttan (KS 14-440)

Ärendebeskrivning
Motionsställaren föreslår att kommunen ser över området vid återvinningsplatsen och platsen runt 
den nya macken och genomför ett antal förbättringar, bl a asfaltering och belysning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att avtala om ny plats för återvinning i Mullhyttan 
med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

Kommunfullmäktige
1. antar svaret på motionen
2. anser därmed motionen besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att avtala om ny plats för återvinning i Mullhyttan 
med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

Kommunfullmäktige
1. antar svaret på motionen
2. anser därmed motionen besvarad.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion
 Svar på motion
 Motion - Upprustning vid återvinningsstation och området vid nya macken i 

Mullhyttan
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Protokoll 2015-08-31

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§102 - Svar på motion om hastigheten på Bergsgatan (KS 14-674)

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp genom Fredrik Steckl har lämnat in en motion om att sänka 
hastigheten på Bergsgatan, vägen som går i närheten av den nya förskolan Äventyret.

Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag på svar på motionen och redogör för att förslag i 
motionen redan är uppfylld.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. antar svar på motionen
2. anser därmed motionen besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige
1. antar svar på motionen
2. anser därmed motionen besvarad.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Motion angående att hastigheten på vägen Bergsgatan
 Svar på motion
 Motion angående att hastigheten på vägen Bergsgatan sänks till 30 km/h på grund av 

ny förskola
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Protokoll 2015-08-31

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§103 - Svar på motion kring träd på kyrkvägen (KS 15-353)

Ärendebeskrivning
Svar på motion inkommen från Stefan Johansson, SD, i motionen beskrivs upplevda förhållanden 
avseende träd/växtlighet längs med Knistavägen. Upplevelsen är att träden är ett problem för 
trafiken. 

När det gäller ”Knistavägen” så är det Trafikverkets väg och de ansvarar således för trafiksäkerheten 
där. Kommunikation förs regelbundet mellan Trafikverk och kommun när så krävs för att växtlighet 
ska beskäras, tas bort o s v för att erhålla en trafiksäker miljö. Enligt kommunens kontroll har 
beskärning av träd längs Knistavägen skett i syfte att erhålla trafiksäker vägmiljö.

I motionen beskrivs ett antal upplevda förhållanden och problem. Motionen saknar dock förslag på 
lösning eller förslag att utreda.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion kring träd på kyrkvägen
 Motion från Sverigedemokraterna kring träd på kyrkvägen
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Verksamhetsplan Business Region Örebro 2015-2018 
 

1. Inledning 
Business Region Örebro (BRO) är regionens samarbetsorgan för tillväxt- och 

näringslivsfrågor mellan kommuner i Örebro län. Målen för verksamheten är att förbättra 

näringslivets förutsättningar och konkurrenskraft i regionen, att bidra till att Örebroregionen 

upplevs som attraktiv och att befintliga samt nya företag ges goda förutsättningar att 

utvecklas. Arbetet inom BRO ska bidra till att befintliga företag växer, att fler företag startar 

och att företag etablerar sig i regionen. 

 

 

2. Ledning och styrning 
Region Örebro län (Regionen) är ägare av BRO. Samtliga kommuner i länet har av Regionen 

erbjudits att teckna samverkansavtal. 

Den politiska styrningen utövas av Regionen som fattar de politiska besluten rörande BRO:s 

uppdrag samt fastställer budget och verksamhetsplan. Efter samråd i det regionala 

samverkansrådet utser Regionen en politisk styrgrupp. Styrgruppen rapporterar årligen till 

Regionen. 

Regionen uppdrar åt Örebro kommun att leda det operativa arbetet med näringslivs- och 

tillväxtfrågor inom ramen för BRO:s uppdrag i enlighet med verksamhetsplanen. Uppdraget 

kräver nära samarbete med övriga samverkande kommuner i länet. Ett gott resultat förutsätter 

ett aktivt och engagerat deltagande från samtliga aktörer.  

 

2.1 Organisationsutveckling 
Verksamhetsplanen kommer årligen kompletteras med aktivitetsplaner som respektive 

insatsledare ansvarar för att arbeta fram. Aktivitetsplanerna ska innehålla kvalitativa och 

kvantitativa mått.  

Dessutom kommer ett löpande arbete att ske med att utveckla organisationens arbetsmetodik 

för att på ett effektivt sätt uppnå ägarens mål. 

 

 

3. Organisation och insatsområden 
BRO:s organisation och insatsområden är uppbyggd utifrån att verksamheten ska kunna möta 

näringslivets behov i olika branscher och konjunkturer. Kontinuerliga kontakter och goda 

relationer med enskilda företag, branschorganisationer och intresseorganisationer är 

grundläggande i detta arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region Örebro län 
Region Örebro län 

Styrgrupp 

Verksamhetsledning 

Ledningsgrupp 

Insatsområde: 
Näringslivsfrämjande 

utvecklingsarbete 

Insatsområde: 
Kompetensförsörjning 

Insatsområde: 
Kommunservice 

Insatsområde: 
Investerings- och 

etableringsfrämjande 

Insatsområde: 
Främjande av 

entreprenörskap, 
nyföretagande och 

innovationer 
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Verksamhetsledningen ska säkerställa att ett kontinuerligt arbete sker med att stärka och 

utveckla BRO som plattform. Detta genom att utveckla gemensamma arbetsmetoder, verktyg 

och forum för BRO organisationen samt ansvara för löpande kommunikation och 

omvärldsbevakning. 

 

Verksamheten kommer att bedrivs inom följande insatsområden;  

o Främjande av entreprenörskap, nyföretagande och innovationer 

o Investering och etableringsfrämjande 

o Kommunservice 

o Kompetensförsörjning  

o Näringslivsfrämjande utvecklingsarbete. 

 

Till varje insatsområde kommer en arbetsgrupp att kopplas som leds av en insatsledare. Årliga 

handlingsplaner med budget och indikatorer för respektive insatsområde tas fram, genomförs 

samt följs upp i arbetsgrupperna. Handlingsplanerna avrapporteras kontinuerligt till 

ledningsgruppen och verksamhetsledningen. 

 

Nedan beskrivs varje insatsområde och planerad verksamhet. 

 

Främjande av entreprenörskap, nyföretagande och innovationer 
Arbetet med att främja entreprenörskap, nyföretagande och innovationer ska leda till att ett 

större antal människor tar möjligheten att prova sina idéer via stöd och rådgivning. Detta 

bidrar till att ett större antal nya företag startar, etableras och utvecklas på lång sikt.  

BRO ska utgå från en regional ansats i arbetet med nyföretagande och samordna arbetet för att 

stärka en positiv utveckling som bidrar till att fler människor startar fler livskraftiga företag i 

fler branscher. BRO ska verka tillsammans med, och genom, andra organisationer som 

främjar nyföretagande och innovationer. 

 

o Säkerställa nyföretagarrådgivning i hela regionen 

o Synliggöra och marknadsföra rådgivning och stöd till potentiella och befintliga 

företagare 

o Utveckla ett ”slussningssystem” mellan aktörer 

o Verka för fler ändamålsenliga lokaler för nystartsföretag 

o Samordning och kompetensutveckling av aktörer inom entreprenör- och 

innovationssystemet 

 
Investerings- och etableringsfrämjande  
Ett proaktivt investerings- och etableringsfrämjande ska bidra till att antalet företag som 

etableras och utvecklas i regionen ökar som en direkt följd. En indirekt följd av investerings- 

och etableringsfrämjandet är en branschbredd och en utvecklad arbetsmarknad där 

möjligheter till att det skapas fler jobb är goda. 

BRO ska arbeta proaktivt med kontakter nationellt och internationellt för att attrahera företag 

att etablera sig i regionen och stärka befintliga etableringar. BRO ska erbjuda ett samordnat 

informationsmaterial, fakta, marknadsarbete och säljstöd. BRO ska aktivt samverka med 

Stockholm Business Alliance (SBA) och statliga Business Sweden. 

BRO ska erbjuda ett forum för erfarenhetsutbyte och breddat investerings- och 

etableringssamarbete. 
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o Utveckla ett systematiskt marknadsarbete för att synliggöra regionen 

o Proaktivt etableringsarbete 

o Information om lediga lokaler och mark 

o Aktivt driva mark- och lokalberedskap 

o Offertberedskap 

o Aktiva samarbeten med relevanta partners 

o Utveckla en aktiv dialog med utländskt ägda företag i vår region 

 

Kommunservice 
Arbetet med utvecklad kommunservice inom BRO ska bidra till att förutsättningarna för 

regionens företag är goda och att det samlade NKI-värdet på kommunernas service etableras 

på en hög nivå, lägst 70. 

Utifrån ett regionalt perspektiv ska BRO initiera och samordna insatser för att stärka den 

service kommunerna erbjuder näringslivet. 

BRO ska erbjuda ett samordnat arbetssätt för att öka kunskapen om hur kommunservice 

påverkar det lokala företagsklimatet. BRO samordnar arbetet med mätningar och analys av 

fakta.  

 

o Samordna NKI-mätningar och fakta för regionen 

o Erbjuda analysstöd 

o Stärka den service som kommunerna ger genom gemensamma utvecklingsinsatser 

o Medverka vid utvecklandet av e-tjänster 

 

Kompetensförsörjning 
I en utvecklad dialog med näringslivet ska BRO kunna bidra med kunskap och samordning 

som leder till att kommuner och andra aktörer i utbildningssystemet kan erbjuda relevanta 

utbildningsinsatser och andra insatser som stärker näringslivets kompetensförsörjning. 

BRO ska utgå ifrån den regionala ansats på näringslivets kompetensförsörjning som finns i 

arbetet med kompetensplattformen och bidra till att företagen i regionen ska ha tillgång till 

arbetskraft med den kompetens som motsvarar behoven.  

BRO ska erbjuda en samordnad kontaktyta, en help desk, där företagens behov av kompetens 

kontinuerligt samlas och där utbildningssystemets innehåll och erbjudande tydliggörs. BRO 

ska vara ett gemensamt forum för samordning och utveckling av god kompetensförsörjning 

utifrån näringslivets olika behov.  

 
o Aktiv och systematisk behovsinventering i näringslivet 

o Information om företagens möjligheter till kompetensförsörjning och matchning vid 

nyetableringar  

o Matchning vid etableringar 

o Utveckla en ”help desk” funktion där företagens behov av kompetens samlas och 

omhändertas 

o Kunskap om finansieringsmöjligheter 

o Aktivt samarbete med relevanta aktörer 

 
Näringslivsfrämjande utvecklingsarbete  
Det näringslivsfrämjande utvecklingsarbetet inom BRO ska stärka samverkan, erfarenhets- 

och kunskapsutbyte samt möjliggöra ett effektivt och systematiskt analysarbete. Genom 

samlade resurser ska BRO erbjuda ett professionellt och effektivt stöd i det utåtriktade arbetet, 

bland annat genom PR, kommunikation, marknadsföring, för att stärka och komplettera det 

lokala utvecklingsarbetet och göra regionens fördelar kända. 
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o Kontinuerlig analys av regionens tillväxt 

o Utifrån regionens behov kartlägga och initiera insatser/projekt 

o Bevaka finansieringsmöjligheter 

o Vara en plattform för att förankra arbetet med Smart Specialisering  

 

 

4. Verksamhetsbudget 2015 
 

Kostnader 
Personella resurser 
Verksamhetsledning samt insatsledare  

Näringslivsfrämjande utvecklingsarbete,  

insatsledare Investering och etablering,  

insatsledare Kompetensförsörjning,  

insatsledare Kommunservice (totalt 3,2 tjänster)  

Totalt personella resurser    2 240 000 
 

Externa resurser och tjänster 
Entreprenörskap, nyföretagande och 

innovationer     400 000  

Investering och etablering   900 000 

Kompetensförsörjning    100 000  

Kommunservice   100 000 

Näringslivsfrämjande utveckling  100 000 

Information, kommunikation och marknadsföring 250 000  

Avtal och samarbetspartners   200 000  

Organisationsutveckling   200 000  

Konsultstöd     200 000  

Resor samt övriga omkostnader   150 000 

Oförutsedda utgifter    50 000 

Överförs till ny räkning p.g.a. kort verksamhetsår 262 060 

Totalt externa resurser och tjänster   2 912 060  
 

Totalt kostnader   5 152 060 kronor 
 

Intäkter 
Samverkande kommuner   2 576 030 

Region Örebro län    2 576 030 

 

Totalt intäkter    5 152 060 kronor 
 

In kind resurser från Örebro kommun som inte belastar budget 
Ledning, styrning och deltagande i arbetsgrupper  30 % 

Ekonomi och administration  40 % 

Lokaler och utrustning   10 % 

IT-stöd     20 % 

Summa    100 % eller 1 426 180 kronor 
Resterande avropas inom den kommunala organisationen vid behov. 
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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 

§ 68 - Remiss - En kommunallag för framtiden (KS 15-360)

Ärendebeskrivning 
Lekebergs kommun har fått en Remiss från Regeringen på ”En kommunallag för framtiden. 
Kommunen är inbjuden att lämna synpunkter men är tillskillnad från statligamyndigheter 
inte tvungen att svara. 

Kommunstyrelseförvaltningens bedömer att det idag saknas resurser för att lämna ett väl 
genomarbetat svar och förslår att Lekebergs kommun avstår att lämna synpunkter. 

I delegationsordningen för kommunstyrelsen har arbetsutskottet delegation på att avgöra 
om remisser ska besvarar eller inte.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott avstår från att lämna synpunkter på remissen.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott avstår från att lämna synpunkter på remissen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Remiss - En kommunallag för framtiden
 Remiss - En kommunallag för framtiden(SOU 2015:24)
 Sammanfattning av SKL
 En kommunallag för framtiden - del A
 En kommunallag för framtiden - del B
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