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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-04-26
§ 103

Dnr 2022/145-1.4.2

Tilläggsanslag lönerevision 2022
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
1) Uppta tilläggsanslag i 2022 års redovisning med 8 667 tkr vilket
finansieras genom att ianspråkta medel ur Kommunstyrelsens
förfogande för kostnadsutveckling i 2022 års redovisning.
2) Justera respektive nämnds budgetram för 2023 och
verksamhetsplan 2024–2025 beroende på nytt löneavtal.
Ärendebeskrivning
I innevarande årsbudget finns 8 779 tkr upptagna för lönerevision
2022 inom anslaget för kostnadsutveckling. Utfallet för 2022 är nu
klart med nya löner from den 1 april. Fördelning till nämnderna enligt
nedan.
Ärendet föredras av ekonomichef Maria Trulsson.

TA LÖK 2022
Löneökning per nämnd

Anslag

Kommunstyrelse

778 000

SB-nämnd

661 000

Myndighetsnämnd

8 779 000

7 000

Barn och utbildning

3 649 000 varav måltid 227 000

Socialnämnd

3 572 000 varav måltid 98 000

Totalt

8 667 000 överskott

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-19

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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112 000

Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-04-19

Tilläggsanslag lönerevision 2022
Förslag till beslut
Uppta tilläggsanslag i 2022 års redovisning med 8 667 tkr
vilket finansieras genom att ianspråkta medel ur
Kommunstyrelsens förfogande för kostnadsutveckling i 2022
års redovisning.
Justera respektive nämnds budgetram för 2023 och
verksamhetsplan 2024–2025 beroende på nytt löneavtal.
Ärendebeskrivning
I innevarande årsbudget finns 8 779 tkr upptagna för
lönerevision 2022 inom anslaget för kostnadsutveckling.
Utfallet för 2022 är nu klart med nya löner from den 1 april.
Fördelning till nämnderna enligt nedan.

TA LÖK 2022
Löneökning per nämnd

Anslag

Kommunstyrelse

778 000

SB-nämnd

661 000

Myndighetsnämnd

8 779 000

7 000

Barn och utbildning

3 649 000 varav måltid 227 000

Socialnämnd

3 572 000 varav måltid 98 000

Totalt

8 667 000 överskott

Maria Trulsson
Ekonomichef Kommunledningsförvaltningen
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112 000

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-04-26
§ 104

Dnr 2022/144-1.3.1

Riktlinjer för borgensavgift
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
riktlinjer för borgensavgift enligt beslutsunderlag.
Ärendebeskrivning
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett
räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själva och kommunen tecknar
ett borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen ska ersättas
för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror
på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge
offentligt ägda bolag en konkurrensfördel genom att subventionera
deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara
marknadsmässiga och motsvara det bolagen skulle erhålla om det
varit ett fristående bolag.
Riktlinjerna för borgensavgift fastställer hur kommunen ska ta fram
marknadsmässiga borgensavgifter.
Ekonomichef Maria Trulsson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-19
Riktlinjer för borgensavgift med datum 2022-04-19
Analys Lessebo kommun november 2021, Söderberg och partners

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-04-19

Beslut om riktlinjer för borgensavgift
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
riktlinjer för borgensavgift enligt bifogat beslutsunderlag.
Ärendebeskrivning
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett
räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själva och kommunen
tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen
ska ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en
borgensavgift eller ett räntepåslag utöver den faktiska
upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd.
Det är inte tillåtet att ge offentligt ägda bolag en konkurrensfördel
genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för
finansieringen ska vara marknadsmässiga och motsvara det
bolagen skulle erhålla om det varit ett fristående bolag.
Riktlinjerna för borgensavgift fastställer hur kommunen ska ta
fram marknadsmässiga borgensavgifter.
Bakgrund
Kommunen har under en längre tid haft en borgensavgift till de
kommunala bolagen på 0,4 procent. Söderberg & Partners har
anlitats för att analysera kommunkoncernens nivåer avseende
borgensavgifter samt ta fram marknadsmässiga nivåer för
respektive bolag.
Konsekvenser
Beslutet ger riktlinjer för framtagande av marknadsmässiga
borgensavgifter som beaktar EU-lagstiftningen om statsstöd och
Skatteverkets regler för internprissättning.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för borgensavgift med datum 2022-04-19
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
AB Lessebohus
Lessebo Fjärrvärme AB
AB Lessebo Fastigheter
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-04-19

Maria Trulsson
Ekonomichef Kommunledningsförvaltningen
Bilagor
Söderberg & Partners analys av Lessebo kommun borgensavgifter,
november 2021
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RIKTLINJER FÖR
BORGENSAVGIFT
2022-04-19

Datum för antagande:
Beslut av:

7

INLEDNING
1§
I kommunens finanspolicy, som antagits av kommunfullmäktige, regleras vilka ändamål
kommunen kan ingå borgensavtal för och att borgensavgift får förekomma. I finanspolicyn
regleras att uttagande av borgensavgift fastställs i samband med upprättande av årsbudget
och i varje enskilt tillkommande fall av kommunstyrelsen.

SYFTE
2§
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget
lånar själva och kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen
ska ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift eller ett
räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende
statsstöd. Det är inte tillåtet att ge offentligt ägda bolag en konkurrensfördel genom att
subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara
marknadsmässiga och motsvara det bolagen skulle erhålla om de varit ett fristående bolag.
Vid sidan av EU-lagstiftningen måste även Skatteverkets regler för internprissättning tas i
beaktande då räntepåslaget eller borgensavgiften varken får vara för hög eller för låg. Om
avgiften är för låg kan den utgöra olagligt statsstöd och är den för hög kan den innebära förtäckt
vinstutdelning. Avgiftens storlek ska beräknas utifrån vad det specifika bolaget hade kunnat
finansiera sig till på egen hand på finansmarknaden och måste alltså vara marknadsmässig.
För att få fram marknadsmässiga nivåer på borgensavgifter används en modell som är
framtagen av Söderberg & Partners och som används av ett flertal kommuner. Modellen tar
hänsyn till marknadsräntor, respektive bolags kapitalbindning, bolagets finansiella status i form
av finansiella nyckeltal samt nyckeltal från jämförelsestatistik från SCB.

MODELL FÖR BORGENSAVGIFT
3§
Modellen för beräkning av borgensavgift tar sin utgångspunkt från publikt tillgängliga
marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på deras finansiella status.
Modellen baseras på följande parametrar:

2
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•

Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive ev. derivat

•

Ett bolagsspecifikt påslag, där påslaget ska motsvara en marknadsmässig
ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och vad det enskilda bolaget skulle
kunna låna till på egna meriter.

METOD
4§
För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget så görs detta i flera steg.
Utgångspunkten är olika räntekurvor som motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en
liknande kreditvärdighet. Modellen utgår från fyra olika räntekurvor
1.
2.
3.
4.

Stat
AA
A
BBB

- Svenska statsobligationer
– Kommuner och regioner
– Kommunala och regionsägda bolag med hög kreditvärdighet
– Kommunala och regionsägda bolag med låg kreditvärdighet

och den utgår ifrån att ett bolag inte kan ha lika hög eller högre kreditvärdighet än kommunen
och därför ligger alltid nivån på påslaget mellan A-kurvan och BBB-kurvan. Det finns tillräckligt
mycket data på den svenska marknaden för att identifiera nivåerna på kurvorna avseende
kategorierna svenska staten respektive kommuner. Däremot finns det inte tillräckligt många
jämförbara emittenter i Sverige med kreditbetyget A respektive BBB och därmed för få utgivna
obligationer för att kunna skatta en relevant kurva vid varje mättillfälle och därför har Söderberg
& Partners valt att inhämta data från USA.
Här följer ett exempel med en löptid på 5 år

Bolagets estimerade ränta ska ligga i spannet mellan A- och BBB-kurvan. I exemplet ovan är
det ett lån med en löptid om 5 år mellan 1,65% och 1,06% d v s spannet är 0,59%. Nästa steg
blir att beräkna hur stor del av räntespannet som ska belasta respektive bolag. Det görs genom
en individuell justering.

3
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Den ena delen i den individuella justeringen är att hänsyn tas till det aktuella bolagets aktuella
kapitalbindning för att få en relevant koppling till hur skuldportföljen är strukturerad samt för att
spegla kommunens åtagande. Ju längre kapitalbindning desto större blir helt logiskt
borgensavgiften då räntespreadarna ökar i takt med längre löptider.
Därtill görs en analys av det individuella bolagets status för att få fram hur stort påslaget för
borgensavgiften ska vara för olika löptider. För att få fram en sådan analys används finansiella
nyckeltal baserade på etablerade modeller för utvärdering av kreditvärdigheten. Söderberg &
Partners har valt att använda data från Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende finansiella
nyckeltal för ca 2 000 bolag inom den offentliga sektorn.
Följande tre nyckeltal används:
•
•
•

Soliditet = eget kapital samt eget kapitaldel av obeskattade reserver i förhållande till
balansomslutning vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt
Ränteteckningsgrad = resultat före finansnetto + ränteintäkter i förhållande till
räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader samt ger en
bild av skuldsättningen
Rörelseresultat/Balansomslutning = resultat före finansnetto i förhållande till
balansomslutning vilket ger ett mått på bolagets lönsamhet

Dessa tre nyckeltal är etablerade samt ger en god och översiktlig bild av bolagets finansiella
status och kreditvärdighet ur olika perspektiv. Respektive nyckeltal ger var för sig en poäng
mellan 0 och 10. Sammanräknat för samtliga tre nyckeltal kan således maximalt 30 poäng
uppnås och då hamnar bolaget på A-kurvan och med 0 poäng hamnar bolaget på BBB-kurvan.
Genom att jämföra bolagsspecifika nyckeltal mot nyckeltalen aggregerat för jämförbara bolag
fås en adekvat individuell justering inom spannet för marknadsräntan.

UPPDATERING
§5
Borgensavgifternas nivåer ska uppdateras regelbundet, i normalfallet en gång vart annat år.

4
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ANALYS
LESSEBO KOMMUN
BORGENSAVGIFTER
November 2021
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1. Inledning och bakgrund
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar
själva och kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas
för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift eller ett räntepåslag utöver den
faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge
offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens
villkor för finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade
varit ett fristående bolag. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för
internprissättning tas i beaktande. Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara för hög eller
för låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel. Internprissättningen
av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.
Söderberg & Partners har fått i uppdrag att analysera kommunkoncernens nivåer avseende
borgensavgifter samt ta fram marknadsmässiga nivåer.

2. Förutsättningar Lessebo kommun
I dagsläget lånar de kommunala bolagen i eget namn och kommunen tecknar borgen för dessa lån.
Genom denna struktur åtnjuter bolagen attraktivare upplåningsräntor jämfört med om de skulle låna
helt på egna meriter. Kommunen differentierar inte borgensavgiften mellan bolagen. I dagsläget är
avgiften 0,4% för samtliga bolag.

3. Metod marginalberäkning
Söderberg & Partners modell för beräkning av borgensavgift tar sin utgångspunkt från publikt
tillgängliga marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status.
Modellen baseras på följande parametrar:
•

Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat

•

Ett bolagsspecifikt påslag, där påslaget ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad
gentemot kommunens upplåning och vad det enskilda bolaget skulle kunna låna till på
egna meriter

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas
utgångspunkten i olika räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande
kreditvärdighet. Genom detta erhålles marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan
upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande fyra räntekurvor används:
Räntekurva stat:
Räntekurva AA:
Räntekurva A:
Räntekurva BBB:

Svenska statsobligationer
Kommuner och regioner
Kommunala och regionsägda bolag med hög kreditvärdighet
Kommunala och regionsägda bolag med låg kreditvärdighet

Vi utgår från att ett bolag inte kan ha lika hög eller högre kreditvärdighet än moderbolaget, det vill
säga kommunen, och ligger därför alltid i spannet mellan A-kurvan och BBB-kurvan. För att erhålla rätt
nivå inom spannet görs en analys av det individuella bolagets finansiella status som jämförs med
finansiell status mot ett stort urval av kommunal- och regionsägda bolag i Sverige. När räntenivån för
det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med AA-kurvan och skillnaden utgör borgensavgiften.
2
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3.1. Marknadsräntor
För att beräkna marknadsräntan utgår vi från ett antal räntekurvor med utgångspunkt från utgivna
obligationer
av
emittenter
med
olika
nivåer
av
kreditvärdighet
(rating).
Det finns tillräckligt mycket data på den svenska marknaden för att identifiera nivåerna på kurvorna
avseende kategorierna svenska staten respektive kommuner. Däremot finns det inte tillräckligt många
jämförbara emittenter i Sverige med kreditbetyget A respektive BBB och därmed för få utgivna
obligationer för att kunna skatta en relevant kurva vid varje mättillfälle. Vi har därför valt att inhämta
data från den mycket mer likvida och effektiva marknaden i USA. Genom att inhämta data för bolag i
USA som motsvarar kreditvärdigheten inom samtliga kurvor erhålles relationer mellan kurvorna. Dessa
relationer används sedan med utgångspunkt från den svenska stats- respektive kommunkurvan. Detta
innebär sammanfattningsvis att vi erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika
kreditkategorier anpassade efter svenska förhållanden och med den svenska statskurvan som bas. I
följande exempel illustreras samtliga kurvor. Statskurvan och AA-kurvan (kommun) bygger alltså på
svenska noteringar medan övriga kurvor sätts med hjälp av relationer mellan de olika räntekurvorna
på den amerikanska marknaden.
Exemplet nedan illustrerar räntespannet en given mätpunkt och en given löptid. Vidare använder vi
ett rullande snitt över tre år för att få en medveten tröghet i modellen och undvika alltför stora slag
från ett år till ett annat. Det innebär också att vi undviker en enskild mätpunkt som skulle kunna
innebära ett onormalt ränteläge som inte speglar hur det sett ut över tid.
Exempel löptid 5 år

Som nämnts antas att ett bolag inte ha lika bra eller bättre kreditbetyg än moderbolaget varför
bolagets estimerade ränta skall ligga i spannet mellan A- och BBB-kurvan. I exemplet ovan är det för
ett lån med en löptid om 5 år mellan 1,65 % och 1,06%, dvs spannet är 0,59%. Nästa steg är att beräkna
hur stor del av räntespannet som skall belasta respektive bolag. Det görs genom en individuell
justering.
3.2. Individuell justering kapitalbindning
Genom framtagande av räntekurvorna för marknadsräntorna inom olika kreditkategorier erhålls en
bas för inom vilket spann påslaget skall ligga på för olika löptider. Modellen tar hänsyn till bolagens
aktuella kapitalbindning för att få en relevant koppling till hur skuldportföljen är strukturerad samt för
3
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att spegla kommunens åtagande. Ju längre kapitalbindning desto större blir normalt borgensavgiften
då räntespreadarna normalt ökar i takt med längre löptider.
3.3. Individuell justering kreditvärdighet
Genom framtagande av räntekurvorna för marknadsräntorna inom olika kreditkategorier erhålls en
bas för inom vilket spann påslaget skall ligga för på olika löptider. För att identifiera hur stort påslaget
skall vara för det enskilda bolaget används finansiella nyckeltal baserat på etablerade modeller för
utvärdering av kreditvärdigheten. Vi måste dock ha relevant jämförelsematerial för bolagen. Vi har valt
att använda data från Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende finansiella nyckeltal för ca 2 000 bolag
inom den offentliga sektorn. Följande tre nyckeltal används:
•
•

•

Soliditet = eget kapital samt 78% av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutning
vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt
Räntetäckningsgrad = resultat före finansnetto + ränteintäkter i förhållande till
räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader samt ger en bild av
skuldsättningen
Rörelseresultat/Balansomslutning = resultat före finansnetto i förhållande till
balansomslutning vilket ger ett mått på bolagets lönsamhet

Dessa tre nyckeltal är etablerade samt ger en god och översiktlig bild av bolagets finansiella status och
kreditvärdighet ur olika perspektiv.
Respektive nyckeltal ger var för sig en poäng mellan 0 och 10. Medelvärdet ger 5 poäng och den 80:e
percentilen ger högsta poäng (10) och den 20:e percentilen ger lägst poäng (0 poäng). Sammanräknat
för samtliga tre nyckeltal kan således maximalt 30 poäng uppnås. Om 30 poäng uppnås hamnar bolaget
på A-kurvan och uppnås 0 poäng hamnar bolaget på BBB-kurvan. Det är en linjär skala mellan A- och
BBB- kurvorna.
Genom att jämföra bolagsspecifika nyckeltal mot nyckeltalen aggregerat för jämförbara bolag fås en
adekvat individuell justering inom spannet för marknadsräntan.
Exempel poängberäkning:
Nyckeltal
EBIT/Balansomslutning
Soliditet
Räntetäckningsgrad
Totalt

Bolaget
2%
30%
1,2 ggr

SCB snitt
1%
23%
0,7 ggr

80 percentil
9%
60%
2,9 ggr

20 percentil
0%
8%
0,6 ggr

Max poäng
10,00
10,00
10,00
30,00

Bolagets poäng
5,27
5,96
6,17
17,40

I ovanstående exempel erhåller bolaget 17,40 poäng. Därefter beräknas hur stor andel av räntespannet
som bolaget skall belastas med. Om ett bolag får maxpoäng skall 100% av spannet räknas bort och får
man 0 poäng skall således 0% av påslaget räknas bort. För att erhålla faktorn tas bolagets poäng i
förhållande till maxpoäng, dvs 17,40 dividerat med 30 vilket ger en faktor på 58,0% (dvs 58% av
spannet skall räknas bort).
3.4. Påslag
För att få det slutliga påslaget tar vi bolagets andel av räntepåslaget av det identifierade räntespannet.
I exemplet vi använder får vi således följande resultat:
•
•

Räntespann 0,59% med avdrag om 58% vilket ger ett påslag om 0,25%
Detta läggs sedan på den lägsta räntan som motsvarar A-kurvan (1,06%) vilket ger resultatet
1,06% + 0,25% = 1,31%
4
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•
•

För att få påslaget måste vi sedan jämföra denna ränta med kommunkurvan vilken är 0,84%
Slutliga borgensavgiften blir alltså skillnaden mellan AA-kurvan och bolagets individuellt
anpassade ränta: 1,31% – 0,84% = 0,47%

Följande exempel visar uppbyggnaden av påslaget i detalj:

4. Borgensavgift per bolag
När vi beräknat borgensavgiften för de kommunala bolagen har vi utgått från nyckeltal baserat på 2020
års årsredovisningar. För AB Lessebohus och AB Lessebo Fastigheter har vi efter diskussion med
kommunen beräknat nyckeltalen exklusive jämförelsestörande poster: nedskrivning av
fastighetsbestånd om 14,7 mnkr respektive nedskrivning av andelar i koncernföretag om 800 tkr.
Genom detta speglas respektive bolags nyckeltal på ett mer relevant sätt.
Aktuell kapitalbindning på är baserad bolagens skuldportfölj per 2021-11-17 och har erhållits från
kommunen. Utifrån dessa förutsättningar har nedan borgensavgifter beräknats:
Bolag

Soliditet

Räntet.grad

EBIT/Tillgång

KB

Poäng

Avgift

AB Lessebohus

12,1%

1,7 ggr

2,2%

4,0

8,9

0,74%

Lessebo Fjärrvärme AB

7,5%

1,5 ggr

2,3%

3,8

7,3

0,76%

AB Lessebo Fastigheter

13,4%

1,2 ggr

-0,3%

4,3

3,0

0,86%
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Det kan konstateras att de framräknade borgensavgifterna skiljer sig förhållandevis mycket jämfört
med den som tas ut i dagsläget (0,4%). Den högre avgiften är driven dels av svaga nyckeltal och dels av
att kapitalbindning är lång jämfört med de flesta andra kommunala bolag.

5. Historisk jämförelse
För att få en bild av vilka nivåer modellen hade givit bakåt i tiden har vi analyserat historiska noteringar
och hur de olika räntekurvorna förhållit sig till varandra. Grafen nedan visar de olika räntekurvorna per
2014-10-31 respektive 2021-09-30. Det kan konstateras att en notering på ett 5-årigt lån ligger
väsentligt högre än exempelvis motsvarande notering per 2021-09-30. Jämförs kommunkurvan (AAkurvan) ligger den exempelvis 1,25% högre. Om vi vidare analyserar hur stort påslaget skulle vara vid
denna tidpunkt så tar vi spannet mellan A-kurvan och BBB-kurvan. Spannet är differensen mellan
4,26% och 2,63% vilket ger ett spann på 1,63% att jämföra med noteringen per 2021-09-30 som ger
ett spann om 0,75%.
Räntekurvor 2014-10-31:

Räntekurvor 2021-09-30

Om vi endast tittar på nivåerna kopplat till räntekurvorna – utan hänsyn tagen till bolagens
årsredovisningar respektive år – så kan vi konstatera att historiska nivåer på borgensavgiften skulle ha
varit högre jämfört med dagens nivåer beroende på att marginalerna mellan de olika kurvorna var
väsentligt högre jämfört med aktuella nivåer.

6. Sammanfattning och slutsatser
Genom att basera borgensavgiften på marknadsdata vinns ett antal fördelar. Tillgången till aktuella
data där nivåerna uppdateras är i princip konstant, samtidigt som data från marknaden är objektiva
och neutrala. Modellen ger också en automatisk följsamhet mot förändrade förutsättningar på kapitaloch kreditmarknaden. Det i kombination med en individuell justering av nivåerna baserat på respektive
bolags aktuella finansiella status samt aktuell kapitalbindning, ger en mycket vederhäftig modell för
att fastställa borgensavgifterna.

6
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Vidare visar resultatet av analysen att nivåerna skiljer sig förhållandevis mycket mellan bolagen vilket
visar på nödvändigheten av individuellt satta nivåer.
Mot bakgrund av hur räntenoteringarna sett ut över tid, och hur de har förändrats, visar det tydligt
hur viktigt det är att använda en modell som kontinuerlig speglar aktuella marknadsförutsättningar.

7. Disclaimer
Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har bedömts vara tillförlitliga. Samtliga
underlag och beräkningar bygger på uppgifter från källor som vid tidpunkten för denna analys har
betraktats som tillförlitliga. All marknadsdata är hämtad från officiella källor som vi anser tillförlitliga.
Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar
för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster,
inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av
användandet av denna rapport eller dess innehåll. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare
användande av innehållet i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell
information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm. Resultatet av analysen skall ses som ett underlag
för fastställande av borgensavgifter och det är kommunen som i slutändan fattar beslut om exakta
nivåer.
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Omfördelning av budget för ITkostnader 2022
Förslag till beslut
Omfördela budgetmedel i 2022 års redovisning med 1 950
tkr från Barn och Utbildningsnämnden till övriga nämnder.
Justera respektive nämnds budgetram för 2023 och
verksamhetsplan 2024–2025 beroende på ny
debiteringsmodell för IT-kostnader.
Ärendebeskrivning
I januari 2022 infördes en ny debiteringsmodell avseende itkostnaderna där en del av kostnaderna är fasta och debiteras
årsvis och en del är rörlig och debiteras månadsvis. I den nya
debiteringsmodellen sjunker kostnaderna för It hos Barn och
Utbildningsnämnden medan den ökar, främst hos
Socialnämnden men även Kommunstyrelsen och
Samhällsbyggnadsnämnden får en ökad kostnad. Totalt sett
blir det inte någon ökad kostnad utan endast en
omfördelning mellan nämnderna.
Omfördelning till nämnderna sker enligt nedan.
Belopp att omfördela, tkr
KS

295

SBN

190

SN

1 465

BUN

-1 950

Elin Andersson
Controller Kommunledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-04-26
§ 98

Dnr 2022/146-1.3.2

Arbetssätt Arbetsmarknadsavdelningen,
Lärcenter och Vuxenenheten
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
1) Arbetsmarknadsenheten, Vuxenenheten och Vuxenutbildningen
kvarstår i befintliga förvaltningar.
2) En projektorganisation tillsätts från de tre verksamhetsområdena
med gemensam styrning, strukturer och rutiner och benämns med
”Arbetsmarknad och Utbildning”.
3) Kommunchef är ansvarig för området.
4) Projektorganisationen tillsätts under ett år.
Ärendebeskrivning
I budgetarbetet 2022 som påbörjades tidigt 2021 så initierade
kommunledningsförvaltningen ett antal
arbetsmoment/verksamhetsområden som bör processkartläggas för
att nå en verksamhetsutveckling. En av processerna var hur vi arbetar
för att öka sysselsättningsgraden så att fler invånare kommer ut i
egenförsörjning. De verksamheter som är involverade i detta arbete är
arbetsmarknadsavdelningen, vuxenheten och vuxenutbildningen.
Processarbetet har genomförts genom fördjupade intervjuer med
varje part i ett första skede, grundläggande processkartor har skapats
och eventuella flaskhalsar har identifierats.
Detta arbete har sedan kombinerats med workshops med metoden
tjänstedesign i fokus, vilket innebär att parterna i workshops har tagit
fram önskat läge, nuläge och vad som behöver ske för att komma
vidare med kommunens mål i fokus. Detta har sedan fördjupats i
ytterligare workshops som lett fram till konkreta lösningsförslag för
att uppnå hög effekt.
Parallellt med detta har omvärldsbevakning gjorts hur andra
likvärdiga kommuner har arbetat med samma fråga samt
omvärldsanalys gällande Lessebo kommun.
Förslag på beslut att tagits fram utifrån processarbetet, Lessebo
kommuns omvärldsanalys samt omvärldsbevakningen hur andra
kommuner har genomfört sitt arbete gällande arbetsmarknad och
utbildning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-20
Arbetssätt Arbetsmarknadsavdelningen, Vuxenenheten och
Vuxenutbildningen.
Projektbeskrivning

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

19

Sida 1 av 2
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Kommunstyrelsen
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Arbetssätt Arbetsmarknadsavdelningen,
Vuxenenheten och Vuxenutbildningen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att
Arbetsmarknadsenheten, Vuxenheten och Vuxenutbildningen
kvarstår i befintliga förvaltningar. En projektorganisation tillsätts
från de tre verksamhetsområdena med gemensam styrning,
strukturer och rutiner och benämns med ”Arbetsmarknad och
Utbildning”. Kommunchef är ansvarig för området.
Projektorganisationen tillsätts under ett år.
Ärendebeskrivning
Processarbetet har genomförts genom fördjupade intervjuer med
varje part i ett första skede, grundläggande processkartor har
skapats och eventuella flaskhalsar har identifierats.
Detta arbete har sedan kombinerats med workshops med metoden
tjänstedesign i fokus, vilket innebär att parterna i workshops har
tagit fram önskat läge, nuläge och vad som behöver ske för att
komma vidare med kommunens mål i fokus. Detta har sedan
fördjupats i ytterligare workshops som lett fram till konkreta
lösningsförslag för att uppnå hög effekt.

Parallellt med detta har omvärldsbevakning gjorts hur andra
likvärdiga kommuner har arbetat med samma fråga samt
omvärldsanalys gällande Lessebo kommun.
Förslag på beslut att tagits fram utifrån processarbetet, Lessebo
kommuns omvärldsanalys samt omvärldsbevakningen hur andra
kommuner har genomfört sitt arbete gällande arbetsmarknad och
utildning.
Bakgrund
Lessebo kommun står inför flera nya utmaningar och vi står inför
att lösa våra uppgifter på nya sätt. Lessebo kommun har pekat ut i
Utvecklingsstrategin att vi ska bli 10 000 invånare till år 2025. Det
kommer kräva att vi arbetar mer effektivt och vi behöver se över
kostnader. För att kunna göra det på bästa sätt kommer vi behöva
synliggöra hur vi arbetar. Det handlar om att få en högre kvalitet
till en lägre kostnad helt enkelt att effektivisera verksamheterna. Vi
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2022-04-20
ska därför processkartlägga ett antal verksamhetsområden med
beslutad metod.
En av processerna är hur vi arbetar för att öka
sysselsättningsgraden så att fler invånare kommer ut i
egenförsörjning. De verksamheter som är involverade i detta
arbete är arbetsmarknadsavdelningen, vuxenheten och
vuxenutbildningen.

Konsekvenser
Förslag till beslut kan ses som ett led i att efter projekttidens slut
kan två alternativa lösningar genomföras:
1. Samverkan och samsyn är så stor att verksamheterna kan
vara kvar på respektive nuvarande förvaltning.
2. En organisationsförändring genomförs där Vuxenenheten
flyttas till Arbetsmarknadsavdelningen under
Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Dokument:
Arbetssätt Arbetsmarknadsavdelningen, Vuxenenheten och
Vuxenutbildningen.
Projektbeskrivning
Beslutet skickas till
Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

Christina Nyquist
Kommunchef
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Arbetssätt
Arbetsmarknadsavdelningen,
Vuxenenheten och
Vuxenutbildningen

Dokumentets typ: Se Riktlinje för styrande dokument
Datum för antagande:
Beslut av:
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Uppdraget
Lessebo kommun står inför flera nya utmaningar och vi står inför att lösa våra uppgifter på
nya sätt. Lessebo kommun har pekat ut i Utvecklingsstrategin att vi ska bli 10 000 invånare
till år 2025. Det kommer kräva att vi arbetar mer effektivt och vi behöver se över kostnader.
För att kunna göra det på bästa sätt kommer vi behöva synliggöra hur vi arbetar. Det handlar
om att få en högre kvalitet till en lägre kostnad helt enkelt att effektivisera verksamheten. I
budgetarbetet 2022 som påbörjades tidigt 2021 så initierade kommunledningsförvaltningen
ett antal arbetsmoment/verksamhetsområden som bör processkartläggas för att nå en
verksamhetsutveckling. De processer som ska kartläggas är verksamheter med:
• stora kostnader.
• många överlämningar (det vill säga går genom flera verksamhetsområden eller utförs
av många medarbetare).
• låg måluppfyllelse.
• många klagomål.
• en brist på helhetssyn.
• stora problem (till exempel hög personalomsättning).
Efter en verksamhetsutveckling med processmetod så ska:
• det vara lätt att göra rätt.
• kompetens användas på bästa sätt.
• en uppgift hanteras på likvärdigt sätt i hela organisationen.
• hanteringen vara likvärdig för våra invånare, företagare och föreningar.
• vi hushålla med våra resurser.
• sårbarheten minska.
En av processerna var hur vi arbetar för att öka sysselsättningsgraden så att fler invånare
kommer ut i egenförsörjning. De verksamheter som är involverade i detta arbete är
arbetsmarknadsavdelningen, vuxenheten och vuxenutbildningen.
Ett arbete startade i början av 2021med att processkartlägga verksamheternas arbete och
samverkan. En projektledare utsågs, arbetet stannade av med anledning av stigande
smittspridning av Covid-19 och ökade restriktioner. Ny projektledare utsågs under hösten
2021 och arbetet tog åter fart. Slutrapport är lämnad under januari 2022. Under
processarbetet har även nytt arbetssätt påbörjats som ska utvärderas under mars 2022.
Socialnämnden har tagit beslut om att utreda Lessebomodellen arbetsmarknad och
försörjningsstöd. Dåvarande IFO-chef ger förslag på inriktningsområden inom språkträning,
praktikplatser, coachning samt myndighetsutövning. För att klara detta behövdes ytterligare
2,75% tjänster tillsättas. Förutom tillsättning av ytterligare tjänster ingår ökad samverkan
med arbetsmarknadsavdelningen och arbetsförmedlingen.
Parallellt med detta så har det inkommit en motion från Kristdemokraterna ”Samordnad
organisation för kommunens integrations- och arbetsmarknadsarbete”. Syftet med motionen
är att bilda en ny förvaltning där vuxenutbildningen, SFI, flyktingmottagning,
försörjningsstöd, arbetsmarknadssamordnare, flyktingsamordnare, serviceteam samt
samverkan med samordningsförbundets.

Christina Nyquist
Kommunchef
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Förslag till beslut
Slutsats
Det finns två alternativa väga att gå för bästa möjliga optimering av organisationen som
därmed ska öka sysselsättningsgraden i Lessebo kommun. Alternativ 1 är helt klart att
föredra inledningsvis. Då samtal med flera andra likvärdiga kommuner har gett insyn i att
samverkansarbetet mellan flera olika förvaltningar tar lång tid. Alternativ 1 kan ses som ett
led i att efter projekttidens slut kan två alternativa lösningar genomföras:
1. Samarbetet och samsyn är så stor att verksamheterna kan vara kvar på respektive
nuvarande förvaltning med respektive verksamhetschefer.
2. Organisationsförändring enligt Alternativ 2 med en gemensam verksamhetschef.

Alternativ 1
Arbetsmarknadsenheten, Vuxenheten och Vuxenutbildningen kvarstår i befintliga
förvaltningar. En projektorganisation tillsätts från de tre verksamhetsområdena med
gemensam styrning, strukturer och rutiner och benämns med ”Arbetsmarknad och
Utbildning”. Kommunchef är ansvarig för området. Projektorganisationen tillsätts under ett
år. Vidare föreslås för tvärgruppen:
•
•
•
•
•
•

Samordna och uppföljning av budget för respektive verksamhetsområde.
Projektorganisation tillsätts
Området ska vara kopplad till kommunstyrelsen.
Styrningen ska skapa strukturer för det operativa arbetet.
Näringslivsavdelningen ska vara kopplad till området.
KAA kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar ska samverka med
projektorganisationen.

Alternativ 2
Arbetsmarknadsavdelningen och vuxenenheten slås samman och ligger under
kommunstyrelsen. Lärcenter ligger kvar på utbildningsförvaltningen men är kopplad
arbetsmässigt till nya Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen. Vidare föreslås:
•
•
•
•
•
•

Kommunchef är initialt ansvarig för Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen
Verksamhetsansvarig utses för områdena arbetsmarknad/integrationsenheten och
VUX-enheten.
Näringslivsavdelningen ska vara kopplad till avdelningen.
En tjänst på avdelningen ska vara destinerad till praktikplatser till näringslivet,
språkpraktik, feriearbete, arbetsträning och PRAO-platser.
Integrationssamordnare är utsedd.
Skuldrådgivning finns på avdelningen

Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 10, är kommunstyrelsen arbetslöshetsnämnd. Enligt
§ 11 ansvarar kommunstyrelsen även för sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar
för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen.
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Oavsett vilket alternativ som beslutas ska fortsatt arbete vara inriktat på:
•

•

•

•

•

•

En väg in.
o En tjänst samordnar ansökningsförfarandet mellan arbetsmarknad,
vuxenheten och vuxenutbildningen. Efter en gemensamt genomförd
individplan kan det bli ett ärende på arbetsmarknad, Vuxenenheten eller
Vuxenutbildningen.
Samordna det operativa området
o En kartläggning per individ oavsett tillhörighet arbetsmarknad, vuxenenheten
eller vuxenskolan
o Kartläggningen görs gemensamt
Kartläggning av målgruppen
o Ekonomiskt bistånd
o Arbetssökande
o Vuxenutbildningen
Återinföra kortkurser kring arbetsmarknaden i kommunen
o Kortkurserna är ett stöd till individer att förstå förutsättningarna på
arbetsmarknaden och sin egen situation.
Utveckla arbetssättet med studie- och yrkesvägledning
o Ett tydligare fokus mot det lokala näringslivet och hur personer kan nå arbete
i ett tidigare skede med individen i fokus.
Förebygga långtidsarbetslösheten

Mål med verksamheten
Lessebo kommun ska öka sysselsättningsgraden i kommunen. Vi ska ge förutsättningar som
också ska öka drivkraften hos individer att komma i egenförsörjning. Vi ska skapa tydliga
riktmärken för att utvärdera sysselsättningsgraden i kommunen. Ökad sysselsättning ska
medföra ökad jämställdhet, integration, självständighet, framtidstro för barn och unga.

Fler ska bli självförsörjande i arbete eller utbildning - öka sysselsättningsgraden
i Lessebo kommen

5

Dokumentets titel

26

Kartläggning
Arbetet har genomförts genom fördjupade intervjuer med varje part i ett första skede,
grundläggande processkartor har skapats och eventuella flaskhalsar har identifierats.
Detta arbete har sedan kombinerats med workshops med metoden tjänstedesign i fokus,
vilket innebär att parterna i workshops har tagit fram önskat läge, nuläge och vad som
behöver ske för att komma vidare med kommunens mål i fokus. Detta har sedan fördjupats i
ytterligare workshops som lett fram till konkreta lösningsförslag för att uppnå hög effekt.

Nuläge
I dagsläget är arbetet inom detta område uppdelat på tre olika delar av verksamheten.
Vuxenenheten på Individ- och familjeomsorgen ligger under Socialförvaltningen,
Vuxenutbildningen under Barn- och utbildningsförvaltningen och
Arbetsmarknadsavdelningen under Kommunledningsförvaltningen. I många fall överlappar
verksamheterna varandra med samma målgrupp men med olika mål och sätt att arbeta på.
Den största utmaningen som parterna beskriver genom hela utredningen är att det saknas
tydlig politisk styrning och mål kring målgruppen och området, vilket innebär att varje part
arbetar med området utifrån sitt perspektiv utan helhetsperspektiv. Det saknas i många fall
tydliga rutiner kring hur samverkan ska se ut och sekretess mellan parterna är en utmaning.
Efter det tidigare workshoparbetet som skedde under maj-juni 2021 beslutades det att införa
en samverkansgrupp som diskuterade individärenden mellan parterna i kombination med
möten på ledningsnivå för att förbättra styrningen. Detta har lett till en förbättring men
parterna upplever fortfarande att det saknas tydlig styrning från politiken om prioriteringar,
mål och ansvarsområden utöver att det fortfarande saknas samsyn kring målgrupp och
arbetssätt operativt. Det finns också vissa utmaningar med sekretessen då de digitala
lösningar för möten som finns idag i kommunen inte stödjer säker hantering av
personuppgifter (Microsoft Teams).
I många fall i processen sker fortfarande dubbelarbete, exempelvis kartläggning som sker
flertalet gånger för samma individ i processen hos alla parter.
Parterna upplever att det saknas kontroll över hur målgruppen ser ut i kommunen, vilket gör
det svårt att planera verksamheterna för högre effekt. Det finns också olika perspektiv på
vilka målgrupper som det ska arbetas med då verksamheterna har olika inriktning. Det kan
t.ex. handla om Vuxenenheten som prioriterar personer med högre kostnader inom
ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknadsavdelningen som föredrar att prioritera personer
som står närmare arbetsmarknaden. Detta upplevs som en konsekvens av att det saknas
gemensam styrning av området.
Varje part i processen dokumenterar i egna system och dokumentationen kan inte delas
mellan verksamheterna på ett enkelt sätt på grund av sekretess och olika
dokumentationssystem, vilket är en utmaning i samverkan.
Verksamheterna inom respektive part fungerar bra och det finns rutiner och arbetssätt som
fungerar separat, de huvudsakliga utmaningarna kommer oftast i samverkan. En stor
utmaning med samverkan är dock med den statliga myndigheten Arbetsförmedlingen, men
den utmaningen tas inte upp i detta arbete som handlar om samverkan mellan kommunens
parter.
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Önskat läge
Den generella bilden från samtliga parter är att det finns önskemål om förbättrad styrning
och förtydligande kring prioriteringar för verksamheterna då det i dagsläget finns
utmaningar inom detta område.
Då verksamheten inom detta område upplevs spretig och utan samsyn finns det
förhoppningar från verksamheterna om att skapa ett tvärvetenskapligt område med
gemensamma mål och tydlig styrning. Det innebär också uppföljning utifrån detta område.
Det finns behov av att få till en helhet av verksamheterna med individen i fokus istället för
generella insatser utan individanpassning. Det finns därför förhoppningar om att det inte blir
placeringar för alla inom respektive part utan att det alltid finns en gemensam planering med
den enskilde i fokus.
Näringslivet och detta område behöver kopplas samman närmare enligt parternas önskemål
för att insatser ska kunna ske utifrån individens och den lokala arbetsmarknadens behov,
både vad gäller utbildningar och arbetsmarknadsinriktade insatser. Tidigare dialoger med
näringslivet har visat på behov av en mer serviceinriktad verksamhet från kommunen som
ska ge stöd till näringslivet utifrån de faktiska behoven.
När det gäller framtida organisation finns det olika tankar, vissa parter föreslår en
samordnad organisation, vissa föredrar att behålla det som det är och de risk- och
konsekvensanalyser som genomförts visar på olika bilder av situationen. Vissa parter föreslår
en gemensam organisation där Vuxenenheten och Arbetsmarknadsavdelningen ligger under
samma organisation men Vuxenutbildningen kvarstår under Barn- och
utbildningsförvaltningen, medan andra parter föreslår att organisationen kvarstår som det är
men ett närmare samarbete, tydligare styrning och helhetsperspektiv tillsammans med
näringslivsorganisationen. Det som är tydligt är ett önskemål om en tydligare styrning
gemensamt oavsett organisatorisk tillhörighet.
Utöver styrningen finns det också en inriktning på en förbättrad samverkan på operativ nivå
där även representant från näringslivsverksamheten ska vara med för att uppnå en större
effekt.

Konsekvensanalys
Risk- och konsekvensanalys är genomför utifrån hur arbetet bedrivs idag med deltagare i
workshopen.
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Vuxenenheten
IFO har gjort en risk- och konsekvensanalys.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det saknas idag ett helhetsperspektiv med individen i fokus i arbetet med den berörda
målgruppen
Det saknas en väg in för denna målgrupp
Flera individer som blir aktuella på Vuxenenheten och Arbetsmarknadsavdelningen
faller mellan stolarna
Det saknas en samsyn kring vilka individer/grupper man ska arbeta med
Det saknas ett integrationsarbete?
Det är oklart vilken målgrupp man ska arbeta med?
Det saknas ett barnperspektiv
En gemensam budget skulle innebära att det inte blir några oklarheter kring vem som
ska betala lön t ex för introduktionsjobb och nystartsjobb
En fördel skulle vara om Vuxenenheten och Arbetsmarknadsavdelningen får samma
information från Arbetsförmedlingen
På IFO finns hela familjens perspektiv och situation genom Vux/ekonomiskt bistånd
och Barn- och Familj.
Det saknas idag ett förebyggande arbete och tidiga insatser
Det saknas dokumentation
Sekretess mellan olika verksamheter.
Man arbetar idag utifrån ett stuprörsperspektiv.
Det saknas en handläggare som upprättar ett ärende från dag ett och som har det
övergripande ansvaret samt uppföljningsansvaret.

Arbetsmarknadsenheten
Risk och konsekvensanalys från arbetsmarknadsavdelningen:
Idag finns ingen samsyn gällande vilken målgrupp som ska vara i fokus.
Arbetsmarknadsavdelningen är inte delaktig i vilka individer som har ekonomiskt bistånd
och som kan vara aktuella för en arbetsmarknadsåtgärd. Avdelningen får tilldelat sig
invånare men kan inte påverka, komma med förslag på åtgärdsplan för individer som uppbär
ekonomiskt bistånd. I och med att arbetsmarknadsavdelningen och Vuxenheten inte
samverkar fullt ut med de individer som har ekonomiskt bistånd finns stor risk att individer
läggs på arbetsmarknadsåtgärder som har en sammansatt problematik där
arbetsmarknadsavdelningen saknar kunskap. Det blir kostnadsdrivande och inte bra för
individen som inte får rätt hjälp.
På Vuxenenheten är det ett ansträngt läge både med bemanning och ekonomi. Är inte rätt
läge att flytta Arbetsmarknadsavdelningen till Vuxenenheten.
Vi behöver samverka mer med Näringslivsavdelningen med exempelvis uppdragsutbildningar
vilket medför att våra företag kan expandera och utvecklas. Vi ger service åt både företag och
kommuninvånare.
Arbetsmarknadsavdelningen bör samverka med Vuxenenheten om vilka individer som söker
ekonomiskt bistånd, ge service åt alla inte bara långtidsarbetslösa invånare med högt
ekonomiskt bistånd. Genom det kan vi få ut fler personer snabbare i självförsörjning då vi
samverkar med näringslivet och vet deras rekryteringsbehov.
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Avdelningen har fem fungerande arbetsplatser som vi vill utveckla bland annat genom mer
kontakt med näringslivet. Vi ser en fara med att bli styrda av Vux vilka individer vi ska arbeta
med. Det är oerhört sårbart med 5 platser som ska bemannas och hållas öppet alla dagar då vi
inte är så stor personalgrupp. Det är många personer som är placerade på de olika platserna
och de måste handledas.
Vuxenutbildningen har inte lämnat någon risk- och konsekvensanalys.

Sammanfattning
Samverkan måste stärkas mellan framför allt Arbetsmarknadsavdelningen och
Vuxenenheten. De båda avdelningarna är överens om att det saknas övergripande mål,
vilken/vilka målgrupper som ska prioriteras, gemensam handlingsplan, gemensamt arbetet
med vilka individer som ska ingå i arbetsmarknadsåtgärder, sekretessen ses som ett hinder i
och med att det är olika förvaltningar. Samverkan med näringslivet måste stärkas och
utvecklas genom att Näringslivsavdelningen ska vara en part i samverkan.

Lessebo kommuns omvärldsanalys
•

Befolkning
8 959 – 1995
8 365 – 2000
8 127 – 2005
8 516 – 2015
8 563 - 2021

9

Dokumentets titel

30

•

Ålderssammansättning
Lessebo medelålder 42,7 år – Riket 41,6 år
Äldre än 65 år 23%
Lessebo försörjningskvot 98 – Riket 76

•

Hög arbetslöshet
Lessebo 12,5% ca 487 personer - Riket 7,5%
71 personer ungdomsarbetslösheten
308 personer utrikesfödda

•

Utbildningsnivå
Andel högutbildade eftergymnasial 15,7% - Riket 44%

•

Kunskapsresultaten
Går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet – betyg i alla ämnen 63,9%
- Riket 86%

•

Försörjningsstöd
• Utbetalt belopp 2021 – 8.703.189 kronor
• Antal hushåll – 222 st
• Snitt utbetalt per hushåll – 39.203 kronor
• Antal personer i bidragshushållen – 636 st
• Antal barn i hushåll – 281 kronor
• Antal vuxna – 355 st
• Antal bidragsmånader – 5,5 månad
• Snitt utbetalt belopp per hushåll och månad – 7.187 kronor

•

Företagsklimatet
index 3.3 – Riket 3.4
tillväxthinder – svårt att finna personal med rätt kompetens

•

Relativt hög pendling
Lessebo utpendling 1 782 av arbetsför befolkning
Lessebo inpendling 841 av alla arbetstillfällen

•

Näringslivsstruktur
Jordbruk och skog 25,1% - Riket 12,4%
Tillverkning 9,5% - Riket 4,2%
Handel och restaurang 17,7% - Riket 14,1%
Framtida behov – industri, vård och omsorg
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Lessebo kommuns nuvarande organisation
Underrubrik
Arbetsmarknadsavdelningen
Arbetsmarknadsavdelningen arbetar med nystartsjobb, extratjänster, introduktionsjobb,
arbetsträning och handledarstöd. Förändringar och förutsättningar för ovanstående tjänster
och stöd förändras kontinuerligt utifrån Arbetsförmedlingens reformering.
Avdelningen innefattar följande verksamheter:
•
•

Miljöverkstan
Tygåterbruket
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•
•
•

Byggåterbruket
Intern Service
Konsolfabriken

Organisation:
•

Arbetsmarknadschef och integrationssamordnare arbetar med mottagning och
matchning till olika arbetsmarknadsåtgärder i from av arbete och praktikplatser.
Miljöverkstan, en ansvarig som tar hand om nystartjobb och lönebidragsanställda
Byggåterbruket, en ansvarig som tar hand om nystartjobb och lönebidragsanställda.
Tygåterbruket, en ansvarig som tar hand om nystartjobb.
Praktiksamordnare ansvarar för feriearbeten, språkpraktikanter, praktikplatser till
våra företagare, PRAO-platser och arbetsträning. Ansvarig person hanterar även
invånare som ingår i SpiK (sammansatt problematik i Kronobergs län).
Konsolen, en ansvarig som ska hanterar arbetsträning och språkpraktikanter.
En vaktmästare som ansvarar för att köra runt kommunens internpost samt serva
kommunhuset. I tjänsten igår även fixartjänsten, en servicetimme till äldre invånare.

•
•
•
•

•
•

I början av året 2022 var ca 60 stycken invånare i gång i åtgärder i from av anställningar och
arbetsträning. Den absolut största delen kommer från ekonomiskt bistånd (ca. 50-55
stycken) extratjänster, samtliga har kommit från ekonomiskt bistånd.
Arbetsmarknadsavdelningen har under 2021 sysselsatt drygt 80 stycken invånare.
Dialog och koppling till näringslivet genomförs kontinuerligt. Ett exempel är behov av hotelloch restaurangpersonal där avdelningen tillsammans med Arbetsförmedlingen har initierat
en utbildning.

IFO
Organisation:
•
•
•
•

Individ och familjeomsorg
IFO-chef har ett övergripande ansvar för Vuxenenheten och Barn- och familj.
Vuxenenheten
1:e socialsekreterare som ska stödja och hjälpa övriga socialsekreterare på VUX.
Tjänsten innefattar även ansvar för budgeten, personalen och systematiskt
arbetsmiljöansvar.
5 socialsekreterare som hanterar ekonomiskt bistånd och missbruk.
Barn och familj
1:e socialsekreterare som ska stödja och hjälpa övriga socialsekreterare på Barn- och
familj. Tjänsten innefattar även ansvar för budgeten, personalen och systematiskt
arbetsmiljöansvar.
6 socialsekreterare som arbetar som barnhandläggare
2 socialsekreterare som arbetar som familjehemshandläggare.

•
•
•

•
•

Invånare som idag söker ekonomiskt bistånd ska skriva på en medgivandeblankett för att vi
ska hantera sekretesslagstiftningen på ett korrekt sätt. Medgivandeblanketten gör att
sekretessen upphör mellan arbetsmarknadsavdelningen, Vuxenenheten och
Vuxenutbildningen. Vuxenenheten har 30 dagar på sig att utreda om individen har rätt till
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ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd ska fungera som ett sista skyddsnät och är
tänkt som en tillfällig hjälp. Individen har i första hand ett eget ansvar för att reda
upp sin situation. Detta ska innebära ett aktivt ansvar för individen att så snart som
möjligt klara sin ekonomiska situation själv. Innan beslut om ekonomiskt bistånd görs
ska de eventuella ekonomiska tillgångar som kan finnas undersökas. Individer som
kan komma i arbete inom en snar framtid ska själva ta kontakt med
Arbetsmarknadsavdelningen.
Ekonomiskt bistånd under 2018 – 2021

Ekonomiskt bistånd i förhållande till andra kommuner i regionen:
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Vuxenutbildningen
Omfattning 2022
•

SFI- 8 grupper på plats, + två distansgrupper + två kvällsgrupper + en grupp Öppna
förskolan
Orienteringskurser – data/SFI, yrkessvenska (inom sex olika yrkesområden),
studiehandledning (fyra olika språk), mycket basal matematik
Grundläggande vux – Svenska, sva, matematik, engelska, samhällskunskap
Gymnasial vux – svenska/SVA 1, engelska 5+6, matematik 1a,b,c,2a,b,3a,
samhällskunskap 1a1
Samhällsorientering – somaliska, arabiska, dari (tigrinja för tillfället vilande)
Lärcenter under uppbyggnad- plats för självstudier, datorer till utlåning, IT-kunnig
personal på plats, studiestöd i 9 språk online)

•
•
•
•
•
•

Utbildningar som köps via NTI (distansundervisning komvux) eller närliggande kommuner
(fn Växjö, Alvesta, Karlshamn, Tingsryd):
•

Övriga gymnasiala kurser elever behöver för att komma vidare till högskola
(lagstadgat)
Yrkesutbildningar inom framför allt Vård och Omsorg, restaurang, industri, barn och
fritid, yrkesförare, IT (finansiering se nedan)
Samhällsorientering i språk vi inte själva har (fn erbjuds engelska via Växjö och vi
sonderar intresset)

•
•

Samarbete med Lernia och Montico sedan 2018 med yrkesutbildning 50% och SFI, SVA,
yrkessva, studiehandledning, data i Lessebo 50%
Projekt våren 2022 som finansieras med externa medel:
•

SFI på öppna förskolan (finansieras genom Länsstyrelsen)
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•

Lärcenter – IT-kunnig personal på plats i lärcentret, chromebooks till utlåning
(finansieras via Skolverket- projektmedel sökta i samarbete med Alvesta, Uppvidinge,
Högsby)
Lärcenter – Studiestöd online (finansieras via Skolverket projektmedel sökta i
samarbete med Alvesta, Uppvidinge, Högsby)
Värdeskapande lärande, skola näringsliv (finansieras genom ”Nyanländas lärande”Skolverket)
Läsprojekt (vt 2022 finansierat genom projektmedel till gymnasieskolan men
utvidgas ht 2022 och vi har fått nya projektmedel till vux och gy via SPSM)
Ej projekt men statsbidragsfinansierat- yrkesvuxutbildningar, delvis genom
Skolverket- medel söks i samarbete med Regionen. Fn krävs 30% medfinansiering av
kommunen, från 2023 50%).

•
•
•
•

Organisation

Omvärldsbevakning
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Markaryds kommun
Markaryds kommun har en nämnd, arbetsmarknad- och integration. I förvaltningen ligger
arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen, ekonomiskt bistånd och samhällsorientering.

Arbetet går ut på en gemensam process och en väg in i kommunen. Ansvaret ligger på
arbetsmarknadsenheten gällande individplaneringen. Inriktningar är också att automatisera
och effektivisera ekonomiskt bistånd. Syftet är att finna alternativa, digitala vägar för att
effektivisera handläggningen och göra den mer rättssäker. När utrymme frigörs kan enheten
fokusera på socialt arbete och på de som står utanför arbetsmarknaden.
Arbetet har varit långsiktigt med en projektförvaltning under 3 år.

Köpings kommun
Social och arbetsmarknadsnämnden i Köpings kommun ansvarar för ekonomiskt bistånd
samt kommunala arbetsmarknadsinsatser, Individ och familjeomsorg samt den kommunala
vuxenutbildningen och flyktingmottagning. Organisationen har, sedan den bildades 2007,
genomfört ett omfattande utvecklingsarbete och fortsätter att utvecklas utifrån en planerad
strategi för att uppnå nämndens mål. Arbetet med att utveckla formerna för handläggningen
av ekonomiskt bistånd kopplat till insatser för att människor i behov av försörjningsstöd ska
erbjudas insatser som leder till annan försörjning, har varit i fokus de senaste åren.

Arboga kommun
Under 2021 har kommunen arbetat för att bilda nytt verksamhetsområde, Arbete och
Vuxenutbildning inom socialförvaltningens område. Ny organisation för att stärka
sysselsättning startade 1 april 2022. Syftet med den nya organisationen är bland annat att få
fler människor i sysselsättning och att bidra med efterfrågad kompetens till den lokala
arbetsmarknaden.
Verksamhetsområdet innehåller arbetsmarknadsverksamheten, försörjningsstöd och
vuxenutbildning. Under drygt ett år har personalen inom de olika verksamhetsområdena
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arbetat fram strukturer och riktlinjer för hur samverkan ska genomföras i det nya
verksamhetsområdet. Huvudpunkterna har varit:
• Samverkan
• Gemensamma lösningar
• Respekt för varandras områden
• Samma målbild
Syftet med processen har varit att alla känner delaktighet och drar åt samma håll vilket
innebär att alla har samma målbild och helhetsbild.

Tingsryds kommun
Tingsryds kommun har en avdelning på kommunstyrelsen som benämns med ”Avdelningen
för arbete och lärande”. Avdelningen innefattar individ- och familjeomsorg, integration och
vuxenutbildning.
Avdelningen arbete och lärande arbetar för att få så många som möjligt av kommuninvånare
i arbete eller sysselsättning. Genom samarbete inom avdelningen och med andra aktörer,
internt och externt ska invånarna närma sig självförsörjning.
Enheten vuxenutbildning ingår i avdelningen och innehåller bland annat Svenska för
invandrare, grundläggande vuxenutbildning, Särvux och yrkesutbildningar.
Socialtjänsten, Individ- och familjeomsorg, är det yttersta skyddsnätet för människor och där
jobbas det med ekonomiskt bistånd och personer som har olika missbruksproblem och
behandlingsinsatser för barn och unga.
Integrationsarbete är en del av avdelningens uppdrag med syfte att hjälpa flyktingar och
nyanlända på plats i kommunen.
Avdelningen arbetar med arbetsmarknadsfrågor genom att exempelvis förmedla och skapa
praktikplatser och anställningar.
Vägen fram tills dagens organisation har pågått under en tid och har förändrats under resans
gång då organisationen har arbetat med att ta fram strukturer och riktlinjer.

Uppvidinge kommun
Kommunstyrelsen gav i april 2020 Samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att påbörja en
översyn av Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningens framtida organisation och
förvaltningstillhörighet.
I maj 2020 utökade KS uppdraget till ”att inom ramen för översynen utreda möjlig
samordning av arbetsmarknadsenhet och enheten som hanterar ekonomiskt bistånd”. Även
andra verksamheter – såsom exempelvis etableringsverksamhet, vuxenutbildning och
svenska för invandrare, kan ingå i denna enhet. Våren 2021 beslutades att etablerings- och
arbetsmarknadsavdelningen flyttas över till barn- och utbildningsnämnden. Ekonomiskt
bistånd ligger kvar på socialnämnden.

Sammanfattning
Många kommuner har under senare år gjort förändringar inom verksamheter som är
kopplade till sysselsättning. Syftet är att effektivisera verksamheten och att fler invånare
kommer i egenförsörjning via arbete eller utbildning. Detta arbete kräver samverkan mellan
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flera olika, förvaltningsöverskridande, verksamheter och dessutom samverkan med externa
aktörer.
En del kommuner har valt att göra en ny förvaltning eller utskott. En del väljer att göra ett
verksamhetsområde inom befintlig förvaltning som exempelvis socialförvaltningen.
Den sammantagna slutsatsen för att lyckas är inte om kommunen har gjort en
organisationsförändring utan hur man har arbetet med styrning, strukturer och rutiner. Flera
kommuner har under lång tid arbetat med projektorganisation eller projektförvaltning just
för att arbeta fram gemensamma mål och rutiner.
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Projektbeskrivning
Projektnamn
Projektägare
Projektledare
Projektperiod

Arbetsmarknad och utbildning
Christina Nyquist
Jenny Rydhammer
2022-06-01 - 2023-07-31

Sammanfattning
Många kommuner har organiserat sina verksamheter inom arbetsmarknad,
ekonomiskt bistånd och vuxenutbildningen i en förvaltning, i ett utskott eller i en
avdelning under socialförvaltningen eller kommunstyrelsen. Det finns för och
nackdelar med olika organisationsmodeller. För- och nackdelar är inhämtade och
finns med i förslag till beslut om en projektorganisation för Lessebo kommun. Förslag
till projektorganisation är lagt för att inte slå sönder övriga samordningseffekter i de
olika verksamhetsområdena. Projektorganisationen kan leda till en bibehållen
organisation men kan även leda till en organisatorisk sammanslagning av
verksamhetsområdena.
Bakgrund
I dagsläget är arbetet inom detta område uppdelat på tre olika delar av
verksamheten. Vuxenenheten på Individ- och familjeomsorgen som ligger under
Socialförvaltningen, Vuxenutbildningen under Barn- och utbildningsförvaltningen och
Arbetsmarknadsavdelningen under Kommunledningsförvaltningen. I många fall
överlappar verksamheterna varandra med samma målgrupp men med olika mål och
sätt att arbeta på.
Den största utmaningen som parterna beskriver genom hela utredningen är att det
saknas tydlig politisk styrning och mål kring målgruppen och området, vilket innebär
att varje part arbetar med området utifrån sitt perspektiv utan helhetsperspektiv. Det
saknas i många fall tydliga rutiner kring hur samverkan ska se ut och sekretess
mellan parterna är en utmaning.
Efter det tidigare workshoparbetet som skedde under maj-juni 2021 beslutades det
att införa en samverkansgrupp som diskuterade individärenden mellan parterna i
kombination med möten på ledningsnivå för att förbättra styrningen. Detta har lett till
en förbättring men parterna upplever fortfarande att det saknas tydlig styrning från
politiken om prioriteringar, mål och ansvarsområden utöver att det fortfarande saknas
samsyn kring målgrupp och arbetssätt operativt. Det finns också vissa utmaningar
med sekretessen då de digitala lösningar för möten som finns idag i kommunen inte
stödjer säker hantering av personuppgifter (Microsoft Teams).
I många fall i processen sker fortfarande dubbelarbete, exempelvis kartläggning som
sker flertalet gånger för samma individ i processen hos alla parter.
Parterna upplever att det saknas kontroll över hur målgruppen ser ut i kommunen,
vilket gör det svårt att planera verksamheterna för högre effekt. Det finns också olika
perspektiv på vilka målgrupper som det ska arbetas med då verksamheterna har
olika inriktning. Det kan t.ex. handla om Vuxenenheten som prioriterar personer med

40

högre kostnader inom ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknadsavdelningen som
prioriterar personer som står närmare arbetsmarknaden.
Varje part i processen dokumenterar i egna system och dokumentationen kan inte
delas mellan verksamheterna på ett enkelt sätt på grund av sekretess och olika
dokumentationssystem, vilket är en utmaning i samverkan.
Verksamheterna inom respektive part fungerar bra och det finns rutiner och
arbetssätt som fungerar separat, de huvudsakliga utmaningarna kommer oftast i
samverkan. En stor utmaning med samverkan är dock med den statliga myndigheten
Arbetsförmedlingen, men den utmaningen tas inte upp i detta projekt som handlar om
samverkan mellan kommunens parter.

Syfte och Mål
Syfte
Projektet ska bidra till att verksamheterna Arbetsmarknad, Vuxenenheten och
Vuxenutbildningen ska arbeta efter en gemensam målsättning och styrning med
gemensamma strukturer. Det ska bli ett område där varje individ som kommer i
kontakt med de olika verksamhetsområdena ska uppleva verksamheterna som en
gemensam organisation.
Mål
Detta arbete ska bidra till att Lessebo kommuns sysselsättningsgrad ökar genom
högre självförsörjningsgrad i arbete eller utbildning.
Vi ska ge förutsättningar som också ska öka drivkraften hos individer att komma i
egenförsörjning. Vi ska skapa tydliga riktmärken för att utvärdera
sysselsättningsgraden i kommunen. Ökad sysselsättning ska medföra ökad
jämställdhet, integration, självständighet, framtidstro för barn och unga.
Om detta arbete inte leder till förbättrad samverkan inom området kan det bli aktuellt
med arbete kring förändrad organisation för tydligare styrning.
Indikatorer
För att mäta projektets måluppfyllelse kommer flertalet indikatorer att användas.
Dessa indikatorer kan ge stöd kring att följa upp projektet och hur projektet fortlöper.
• Gemensamma mål inom området (Antal)
• Andel personer som går vidare från verksamheterna till egenförsörjning via
arbete eller högre studier
• Andel personer inom verksamhetsområdet med individuell studie- eller
aktivitetsplan
• Rutiner för samverkan med externa aktörer finns (Ja/Nej för varje aktör)
Metod / Modell
Modellen som ska användas är beslutad ”Verksamhetsutveckling med
processmetod”.

Omfattning & strategi
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Omfattning
Några grundläggande beslut har projektorganisationen att förhålla sig till:
• Individkoordinator ska utses för varje deltagare inom verksamhetsområdet.
• Varje individ som finns inom verksamhetsområdena ska ha en individuell
studie eller aktivitetsplan utifrån den enskildes behov.
• Gemensam digital verksamhetsyta ska finnas.
• Målgruppen som har ekonomiskt bistånd och som har stor problematik såsom
missbruk, ohälsa med mera ska handläggas av socialsekreterare genom
socialt arbete.
• Samverkan med Samordningsförbundet Värend, Arbetssamverkan Kronoberg
och Öppenvården ska ske.
• Målgruppen som står närmare arbetsmarknaden ska handläggas av
Arbetsmarknadsavdelningen eller Vuxenutbildningen.
• Samverkan ska ske med Arbetsförmedlingen och aktörer som arbetar med
rusta och matcha med syfte att hjälpa individer till arbete eller utbildning utan
gränsdragning.
• Sekretessfrågan mellan förvaltningarna ska klargöras.
• Verksamhetsavdelningarna ska ha kunskap om varandras arbete.
• Näringslivsavdelningen och KAA (kommunens aktivitetsansvar för ungdomar)
ska samverka med projektorganisationen.

Strategi
Projektorganisationen ska ta fram tydliga gemensamma strukturer, rutiner och
avgränsningar utifrån ett individperspektiv. Processkartläggning ska genomföras
utifrån hur vi hanterar individer som handläggs av Arbetsmarknadsavdelningen,
Vuxenenheten och Vuxenutbildningen.
Tidsplan
Projektorganisationen gäller 2022-06-01 - 2023-07-31.
Uppföljning och utvärdering ska genomföras varje månad.
Delbetänkande ska också ske efter halva tiden för att bedöma om projektet bör fortgå
eller inte. Detta delbetänkande ska komma till styrgruppen senast 2022-12-31.
Organisation
Kommunchef har övergripande ansvar att samordning och samverkan fungerar
mellan verksamheterna. Projektledare utses att ta fram tydliga rutiner och strukturer.
Styrgruppen består av projektledare, arbetsmarknadschef, IFO-chef och
Vuxenutbildnings-chef. Arbetsgrupper som representerar varje verksamhetsområde
ska utses. Projektet ska rapporteras till kommunchef minst en gång per månad.
Projektorganisationen ligger under kommunstyrelsens ansvarsområde.

Kravspecifikation
Produktkrav
Samverkan och samordning mellan verksamheterna utifrån individperspektivet ska
ske ur ett helhetsperspektiv.
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Kommunikation & rapportering
Kommunikationsinsatser
Projektidén beskrivs för berörda avdelningar innan sommaren 2022. Start av
projektet augusti 2022.
Intressenter
Intressenter i projektet är Samordningsförbundet Värend, Arbetssamverkan
Kronoberg, Öppenvården, Arbetsförmedlingen samt privata entreprenörer som
arbetar med rusta och matcha
Rapportering & uppföljning
Styrgruppen rapportera till kommunchef en gång per månad via rapporter och möten.
Rapporter ca 1 vecka innan möte.

Budget
Budget
Varje verksamhetsområde har sin budget inom respektive styrelse och nämnd.
Budgeten ska dock samköras inom projektet för att tas med vid utvärderingen.
Bilagor
Rapport processarbete Arbetsmarknad, Vuxenenheten och Vuxenutbildningen
Risk- och konsekvensanalys
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-04-26
§ 99

Dnr 2022/131-1.9.1

Samråd handlingsprogram 2022 för
Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Lessebo
kommun inte har något att erinra på samrådshandling
Handlingsprogram.
Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Östra Krononberg har inkommit med förslag till
handlingsprogram för samråd. Dokument utgör handlingsprogram
för den förebyggande verksamheten enligt 3 kap. 3 § och för
räddningstjänst enligt 3 kap. 8 § i lag (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO) för Räddningstjänsten Östra Kronoberg.
Räddningstjänsten Östra Kronoberg är ett kommunalförbund vilket
utgörs av tre kommuner: Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge.
Dokumentet följer en given struktur enligt Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om innehåll och struktur i
kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst (MSBFS 2021:1). Handlingsprogrammet har samråtts
med närliggande kommuner och myndigheter som kan bli påverkade
av förmågan som kommunen har inom sitt geografiska område.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-19
Missiv samt handlingsprogram (samrådshandling)

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-04-19

Samrådshandling Handlingsprogram
Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att
inte har något att erinra på samrådshandling Handlingsprogram.
Ärendebeskrivning
Dokument utgör handlingsprogram för den förebyggande
verksamheten enligt 3 kap. 3 § och för räddningstjänst enligt 3
kap. 8 § i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) för
Räddningstjänsten Östra Kronoberg.
Räddningstjänsten Östra Kronoberg är ett kommunalförbund
vilket utgörs av tre kommuner: Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge.
Dokumentet följer en given struktur enligt Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om innehåll och
struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande
verksamhet och räddningstjänst (MSBFS 2021:1).
Handlingsprogrammet har samråtts med närliggande kommuner
och myndigheter som kan bli påverkade av förmågan som
kommunen har inom sitt geografiska område.
Bakgrund
Alla kommuner är skyldiga att anta ett handlingsprogram för
olyckor som kan leda till räddningsinsatser. Handlingsprogrammet
ska beskriva vilka risker som finns i kommunen och vilken
förmåga kommunen har att hantera riskerna. Lagen om skydd mot
olyckor, LSO (2003:778) är en målstyrd lagstiftning för att färre
människor ska dö eller skadas och för att minska skador på
egendom och miljö.

Christina Nyquist
Kommunchef
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Dnr: 2022/29 – 1.3.1
handläggare: Pär Stensson

Remiss av utkast till handlingsprogram för Räddningstjänsten Östra Kronoberg
I enlighet med 3 kap 3 och 8 §§ i lag (2003:7773) om skydd mot olyckor (LSO) med ändringar t.o.m. SFS
2020:882 skall kommunen upprätta ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst. Innan programmet antas av Direktionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK)
skall samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. RÖK tar tacksamt
emot synpunkter på handlingsprogrammet från övriga samverkansparter och organisationer enligt
sändlista. Räddningstjänsten Östra Kronoberg önskar härmed yttrande om handlingsprogrammet.
Yttrande ska framföras skriftligen till räddningstjänsten senast 2022-05-10. Upplysningar om
handlingsprogrammet lämnas av undertecknad på tel. 0478-44302 eller: par.stensson@rok.lessebo.se.
Svar skickas till: raddningstjanst@rok.lessebo.se
Pär Stensson
Räddningschef
Sändlista
Lessebo kommun
Tingsryds kommun
Uppvidinge kommun
Älmhults kommun
Ljungby kommun
Markaryds kommun
Växjö kommun
Karlskrona kommun
Ronneby kommun
Karlshamns kommun
Olofströms kommun
Högsby kommun
Emmaboda kommun
Nybro kommun
Vetlanda kommun
Region Kronoberg
Länsstyrelsen i Kronoberg
Trafikverket
Polismyndigheten region syd
Försvarsmakten militärregion syd

Räddningstjänsten Älmhult
Räddningstjänsten Ljungby
Räddningstjänsten Markaryd
Värends räddningstjänst
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Räddningstjänsten Högsby
Räddningstjänsten Emmaboda- Torsås
Räddningstjänsten Nybro
Höglandets Räddningstjänstförbund
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SAMRÅDSHANDLING
HANDLINGSPROGRAM
FÖREBYGGANDE VERKSAMHET OCH RÄDDNINGSTJÄNST
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Teckenförklaring
RÖK
MSB
SCB
LSO
FSO
MSBFS
IDA
FIP
SL
IL
RIL
VB
VRC
UAV
LK 1
LK 2

Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
Statistiska Centralbyrån
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps statistik- och analysverktyg
Första Insats Person
Styrkeledare
Insatsledare
Regional Insatsledare
Vakthavande Befäl
Vakthavande Räddningschef
Unmanned Aerial Vehicle
Ledningskurs 1 (MSB:s ledningsutbildning för gruppledare och styrkeledare)
Ledningskurs 2 (MSB:s ledningsutbildning för insatsledare och regional
insatsledare)
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1 Inledning
Detta dokument utgör handlingsprogram för den förebyggande verksamheten enligt 3 kap. 3 §
och för räddningstjänst enligt 3 kap. 8 § i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) för
Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Räddningstjänsten Östra Kronoberg är ett
kommunalförbund vilket utgörs av tre kommuner: Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge.
Dokumentet följer en given struktur enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrifter om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande
verksamhet och räddningstjänst (MSBFS 2021:1).
Handlingsprogrammet har samråtts med närliggande kommuner och myndigheter som kan bli
påverkade av förmågan som kommunen har inom sitt geografiska område.
Samrådsredogörelse återfinns i Bilaga B.
Beslut om fastställande av handlingsprogrammet har fattats av förbundsdirektionen och
handlingsprogrammet gäller från XX
Eventuella ändringar, t.ex. på grund av förändrad riskbild, mål, förmåga eller verksamhet bör
dock leda till en revidering av handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet ska aktualiseras
minst en gång per mandatperiod.
Detta handlingsprogram ersätter tidigare handlingsprogram, Dnr 2020/103 - 015.
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2 Beskrivning av förbundet
Förbundet utgörs av de tre kommunerna Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge. Dessa tre har
sammanlagt 30 522 invånare över en landareal på 2642 km2 och en vattenareal på 262 km2.
Det bor 11,6 invånare/km2 (landareal) där motsvarande värde för hela Sverige är 25,3. I
förbundsområdet bor 74 % av kommuninvånarna i tätorter medan resterande 26 % bor på
landsbygden.1 90 % av förbundets landareal utgörs av skog och det längsta avståndet mellan
förbundets södra och norra del är ca 15 mil. Figur 1 nedan visar en översiktsbild av
förbundsområdet och dess tätorter.

Figur 1 Förbundets geografiska område.

Under sommarhalvåret ser kommunerna en betydande folkmängdsökning. Dels då det finns
många sommarboende inom kommunerna, dels då området ser omfattande sommarturism.
Flertalet av turisterna kommer från Danmark och Tyskland och talar därmed oftast inte
svenska. Detta innebär även ett ökat trafiktryck under perioden.
Sveriges 290 kommuner kategoriseras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i nio olika
kommungrupper. Tingsryd och Uppvidinge kommuner tillhör grupp B5
Lågpendlingskommun nära större stad då mindre än 40 procent av nattbefolkningen pendlar
till arbete i större stad. Lessebo kommun tillhör grupp B4 Pendlingskommun nära större stad
då minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i större stad.2

1
2

SCB, statistik daterad 2020-12-31, hämtad 2021-07-05. https://kommunsiffror.scb.se/
https://skr.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html
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Tabell 1 nedan visar folkmängd och areal samt fördelningen av dessa över olika kategorier i
Sverige, förbundets medlemskommuner, samt förbundet som helhet.
Tabell 1 Folkmängd och areal samt fördelning över olika kategorier för Sverige, förbundet och dess medlemskommuner.
Data hämtad från SCB daterad 2020-12-313, Arealer daterad 2011-12-314.

Parameter
Kommungrupp
Folkmängd
Kvinnor
Män
Medelålder
Svenskfödda
Utlandsfödda
Tätort
Landsbygd
Arbetslösa 20-64 år
Landareal km2
Vattenareal km2
Total Areal km2
Folktäthet

Sverige
10 379 295
49,7%
50,3%
41,4
80,3%
19,7%
87,4%
12,6%
20,5%
410 335
121 459
531 794
25,29

Tingsryd
B5
12 369
48,6%
51,4%
46,1
83,2%
16,8%
63,3%
36,7%
19,8%
1 049
164
1 213
11,79

Lessebo Uppvidinge Förbundet
B4
B5
8 655
9 498
30 522
48,7%
47,9%
48,4%
51,3%
52,1%
51,6%
42,4
43,5
44,2
74,1%
77,3%
78,8%
25,9%
22,7%
21,2%
88,9%
74,0%
73,9%
11,1%
26,0%
26,1%
24,7%
18,4%
20,8%
415
1 178
2 642,18
44
55
262,02
459
1 233
2 904,20
20,87
8,06
11,55

Folkmängden i kommunerna såg en avtagande trend från 2000–2012, denna trend var störst i
Tingsryd kommun. Under perioden 2013–2016 ökade invånarantalet istället i kommunerna
och då framförallt i Lessebo kommun. Därefter har trenden varit svagt avtagande.
Folkmängden i respektive kommun under de senaste 20 åren presenteras i Fel! Hittar inte r
eferenskälla. nedan.

Figur 2 Folkmängden per år under perioden 2000–2020 i förbundets medlemskommuner. Data hämtad från SCB daterad
2020-12-313.

3
4

SCB, statistik daterad 2020-12-31, hämtad 2021-07-05. https://kommunsiffror.scb.se/
SCB, statistik daterad 2011-12-31, hämtad 2021-07-05 https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/
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Folkmängden i alla tre kommunerna beräknas minska till år 2040 enligt SCB:s
befolkningsframskrivning5. Denna beräkning omfattar endast antalet födda, döda och antalet
som flyttar och den bygger på att den tidigare observerade utvecklingen fortsätter framöver.
Kommunernas egna planer för exempelvis bostadsbebyggelse eller liknande är inte beaktat i
beräkningarna. Beräkningarna är en befolkningsframskrivning, inte en prognos. Tabell 1
nedan redovisar den beräknade folkmängden 2040 enligt denna framskrivning.
Tabell 2 Befolkningsframskrivning 2040

Kommun
Tingsryd
Lessebo
Uppvidinge
Förbundet

Folkmängd 2020
12 369
8 655
9 498
30 522

Folkmängd 2040
11 840
7 943
8 185
27 968

Förändring
-529
-712
-1 313
-2 554

Förändring %
-4 %
-8 %
-14 %
-8 %

Inom Tingsryds kommun ser kommunen bland annat följande utvecklingstendenser:
•
•
•
•

Förtätning av orter i hela kommunen.
Tingsryd är den ort som expanderar mest vad gäller nybyggnation.
En ny ishockeyarena planeras i Tingsryd vilken kan leda till större inflöde av publik.
Allt fler transporter med farligt gods kan få stor lokal påverkan.

Inom Uppvidinge kommun ser kommunen bland annat följande utvecklingstendenser:
•
•
•
•

Industriverksamheten växer löpande
En vindkraftpark byggs i Tvinnesheda där 47 verk ska stå färdiga i september 2022.
En ny 400kV station byggs åt Svenska kraftnät i Hageskruv som möjliggör anslutning
från flera vindkraftsparker som planeras i området i och runt Växjö.
En tendens till ökande transporter då tex kommunal verksamhet struktureras om.

Inom Lessebo kommun ser kommunen bland annat följande utvecklingstendenser:
•
•
•
•
•
•

5

Förtätning av orter i hela kommunen.
Hovmantorp är den ort som främst expanderar vad gäller bebyggelse.
Översyn av vattenförsörjning från Hovmantorp till Lessebo pågår. Detta ger ökad
känslighet för störningar.
Personpendling med tåg genom kommunen förväntas öka de närmaste åren.
My multihall planeras i Kosta. Detta kan innebära ökat tillflöde av publik mm.
Upprustat totalförsvar skulle kunna innebära ökad aktivitet på Kosta skjutfält.

SCB, statistik daterad 2021-06-03, hämtad 2021-11-08 https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/
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2.1 Tingsryd kommun
Tingsryd kommun har 12 369 invånare över en landareal på 1049 km2 och en vattenareal på
164 km2. Det bor 10,2 invånare/km2 (landareal) i kommunen. 63 % av kommuninvånarna bor
i tätorter medan resterande 37 % bor på landsbygden. Figur 3 nedan visar en översiktebild
över Tingsryd kommun.

Figur 3 Karta över Tingsryd kommun.

Inom Tingsryd kommun finns det ett antal medelstora företag inom framförallt vård och
omsorg, tillverkning samt utvinning. Tre av de största arbetsgivarna förutom kommunen själv
är: Nytida Månstenen AB som är en omsorgsverksamhet, Nelson Garden AB som är ett
grossistföretag inom fröer och trädgårdsprodukter, Orthex Sweden AB som tillverkar
plastprodukter. Tabell 3 nedan redovisar folkmängden i Tingsryd kommuns 7 tätorter.
Tabell 3 Folkmängd i Tingsryds tätorter. Data hämtad från SCB daterad 2020-12-316.

Tätort Konga Linneryd Ryd
Rävemåla Tingsryd Urshult Väckelsång
Folkmängd
458
449
1 450
302
3 197
967
979

6

SCB, Publicerad 2021-03-23, hämtad 2021-07-05. www.scb.se/MI0810
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2.2 Uppvidinge kommun
Uppvidinge kommun har 9 498 invånare över en landareal på 1178 km2 och en vattenareal på
55 km2. Det bor 7,7 invånare/km2 (landareal) i kommunen. 74 % av kommuninvånarna bor i
tätorter medan resterande 26 % bor på landsbygden. Figur 4 nedan visar en översiktebild över
Uppvidinge kommun.

Figur 4 Karta över Uppvidinge kommun.

De största branscherna i Uppvidinge kommun är aluminium, glas, metall och trä. Två av de
största arbetsgivarna förutom kommunen själv är: Elitfönster Produktion AB som tillverkar
fönster samt ProfilGruppen Extrusions AB som tillverkar aluminiumprofiler. Tabell 4 nedan
redovisar folkmängden i Uppvidinge kommuns 5 tätorter.
Tabell 4 Folkmängd i Uppvidinges tätorter. Data hämtad från SCB daterad 2020-12-317

Tätort Alstermo Lenhovda Norrhult-Klavreström Åseda Älghult
Folkmängd
875
1 769
1 215 2 698
457

7
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2.3 Lessebo kommun
Lessebo kommun har 8 655 invånare över en landareal på 415 km2 och en vattenareal på 44
km2. Det bor 20,9 invånare/km2 (landareal) i kommunen. 89 % av kommuninvånarna bor i
tätorter medan resterande 11 % bor på landsbygden. Figur 5 nedan visar en översiktebild över
Lessebo kommun.

Figur 5 Karta över Lessebo kommun.

Des största branscherna i Lessebo kommun är besöksnäring, glas- och pappersindustri, trä
samt transport. Tre av de största arbetsgivarna förutom kommunen själv är: Kosta Boda Art
Hotell AB som bedriver hotellverksamhet, Lessebo Paper AB som producerar finpapper och
Kosta Glasproduktion AB som är ett av de största glasbruken i Sverige. Tabell 5 nedan
redovisar folkmängden i Lessebo kommuns 4 tätorter.
Tabell 5 Folkmängd i Lessebos tätorter. Data hämtad från SCB daterad 2020-12-318

Tätort Hovmantorp Kosta Lessebo Skruv
Folkmängd
3 199
915
3 051
524

8

SCB, Publicerad 2021-03-23, hämtad 2021-07-05. www.scb.se/MI0810
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3 Styrning av skydd mot olyckor
Detta handlingsprogram är antaget av förbundsdirektionen för samråd den 2022-03-31.
Enligt MSBFS 2021:1 6 § ska kommunen ange hur uppgifterna enligt LSO är fördelade inom
kommunen samt mellan kommunen och kommunalförbundet. Denna fördelning beskrivs i
Räddningstjänsten Östra Kronobergs ägardirektiv.
Enligt förbundsordningen ska kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg hålla en
för Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommuner gemensam organisation för skydd mot olyckor
med syfte att ge hjälp till självhjälp samt att rädda plötsligt hotade värden.
Förbundets huvuduppgifter är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta
sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor samt att rädda plötsligt hotade värden
i form av liv, egendom och miljö.
Räddningstjänsten Östra Kronoberg ska genom sin verksamhet skapa trygghet och säkerhet hos
invånarna och de som vistas i Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommuner såväl i vardagen som
i händelse av olyckor, extraordinära händelser samt under höjd beredskap.
Räddningstjänsten Östra Kronoberg ges i uppdrag att svara för nedanstående lagstiftningar med
förtydliganden och avgränsningar. (Flera lagstiftningar i ägardirektivet men HP avser endast LSO)

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO):
•
•

•
•

Uppdraget gäller enbart kommunens roll som myndighet. I rollen som enskild har
kommunerna ett eget ansvar för sitt brandskydd i likhet med alla andra företag och
individer.
Uppdraget gäller inte samordningsuppdraget avseende förebyggande skydd mot andra
olyckor än bränder (andra delen i första stycket i 3 kap. 1 § LSO). Däremot ska
Räddningstjänsten Östra Kronoberg biträda medlemskommunerna i deras arbete med
handlingsprogram för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.
Räddningstjänsten Östra Kronoberg ska stödja drabbade efter en olycka genom
efterföljande arbete (skapa mervärde) utöver det som ligger inom ramen för begreppet
räddningstjänst utan att dra på sig betydande kostnader.
För att behålla en yttäckande utryckningsorganisation och etablera tidig första insats ska
Räddningstjänsten Östra Kronoberg utveckla kompletterande operativa metoder.
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4 Risker
Enligt MSBFS 2021:1 7 och 8 §§ ska handlingsprogrammet beskriva de risker för olyckor
inom förbundet som kan föranleda räddningsinsatser, hur ofta de kan förväntas inträffa och
med vilka konsekvenser. Utöver en övergripande beskrivning av dessa risker ska även ett
antal olyckstyper beskrivas mer detaljerat i separata delkapitel.
Insatsstatistiken i detta kapitel är mestadels grundad på de händelserapporter vilka skapas i
verksamhetssystemet Daedalos efter varje uppdrag som räddningstjänsten utför enligt 3 kap.
10 § LSO. Viss insatsstatistik är i stället hämtad från MSB:s statistik- och analysverktyg
IDA9. Statistik hämtad från Daedalos omfattar samtliga uppdrag som RÖK genomfört under
avsedd period, oavsett var de inträffat. Statistik hämtad från IDA omfattar endast de händelser
som inträffat inom förbundets medlemskommuners gränser. I de fall annat inte nämns
specifikt är statistiken under denna rubrik hämtad från Daedalos.

4.1 Övergripande beskrivning
Sedan 2017 kategoriseras händelser dit räddningstjänsten larmats enligt tre
uppdragskategorier: Räddningstjänst, Förstärkning samt Annat uppdrag. Räddningstjänst
avser uppdrag som utgör räddningstjänst enligt 1 kap. 2 § LSO och där RÖK var primärt
ansvarig för olyckan. Även förstärkning avser uppdrag som utgör räddningstjänst men där en
annan räddningstjänst hade det primära ansvaret för olyckan och RÖK larmades som
förstärkning. Annat uppdrag avser uppdrag som inte utgör räddningstjänst enligt LSO men
som RÖK åtagit sig att vara behjälplig med e.g. hjärtstoppslarm och andra sjukvårdslarm.
Enligt MSBFS 2021:1 3§ ska handlingsprogrammet endast omfatta de olyckor som kan leda
till räddningsinsats, varför uppdragstypen Annat uppdrag inte kommer behandlas vidare efter
uppdragsfördelningen nedan.
Figur 6 nedan visar fördelningen av samtliga uppdrag som RÖK larmats till under perioden
2017–2020 fördelat per uppdragstyp respektive år. Under perioden 2017–2020 inträffade
totalt 2099 händelser, dessa utgjordes till 76 % av Räddningstjänst, 7 % av Förstärkning och
18 % av Annat uppdrag. Antalet händelser per år har haft en svagt avtagande trend under
perioden och det har i genomsnitt inträffat 525 händelser per år varav 432 utgjorts av
Räddningstjänst- och Förstärkningsuppdrag.

Figur 6 Fördelningen av alla uppdrag under perioden 2017–2020 över de tre uppdragstyperna och över åren

9

IDA - Detaljerad statistik (msb.se)
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Vid årsskiftet 2019/2020 togs uppdragstypen Förstärkning bort från Daedalos varefter dessa
uppdrag klassas som räddningstjänst. Det innebär att det sedan början av 2020 endast finns
två uppdragstyper, de uppdrag som utgör räddningstjänst enligt LSO och de som inte gör det.
Med undantaget av Figur 6 ovan kommer därför de förstärkningsuppdrag som ingår i
statistiken inte behandlas separat utan räknas in i uppdragstypen räddningstjänst. Observera
att flera av de parametrar vilka undersöks i efterföljande delkapitel (4.2–4.7) normalt inte
specificeras vid förstärkningsuppdrag. Därför saknas viss information från vissa händelser e.g.
orsak, startutrymme och värmekälla. I dessa fall kategoriseras de antingen som ”ej
specificerat” eller så exkluderas de från datamängden och detta nämns då i förklaringen.
Figur 7 nedan visar det årliga genomsnittet av alla räddningstjänstuppdrag under perioden
2017–2020 fördelat per händelsetyp. De fyra vanligaste händelsetyperna trafikolycka,
automatlarm utan brandtillbud, brand i byggnad och brand i skog eller mark utgör 76 % av
alla räddningsuppdrag.

Figur 7 Årliga genomsnittet (2017–2020) av alla räddningstjänstuppdrag fördelat över händelsetyper

För att jämföra olycksfrekvensen med andra områden används i Figur 8 nedan antalet
räddningsinsatser enligt LSO per 1000 invånare och omfattar endast de händelser vilka
inträffat inom kommungränserna. Statistiken är hämtad från IDA och jämförs mot
Kronobergs län, Sverige samt genomsnittet för kommungrupp B4 (Lessebo) och B5 (Tingsryd
och Uppvidinge). Rikssnittet har sedan 2007 varit aningen lägre än de fyra andra
grupperingarna, RÖK:s medlemskommuner avviker inte mycket från vare sig Kronoberg eller
någon av kommungrupperna.
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Figur 8 Räddningsinsatser per 1000 invånare över åren 1998–2020. Statistik hämtad från IDA

Figur 9 nedan visar fördelningen av räddningstjänstuppdrag över månader, veckodagar och tid
på dygnet. Värdet är ett genomsnitt per år under perioden 2017–2020. Uppdragsfrekvensen
var alltså som lägst under vinterhalvåret oktober-mars för att sedan öka under april-maj och
var högst under sommarmånaderna juni-augusti. Uppdragsfrekvensen per veckodag
fluktuerade betydligt mindre men var
aningen lägre på söndagar än resterande
veckan. Tiden på dygnet hade den största
påverkan på uppdragsfrekvensen med en
faktor 4 skillnad mellan det högsta och
lägsta värdet. Flest uppdrag skedde på
eftermiddagen följt av förmiddag och kväll
medan antalet uppdrag sjönk dramatiskt
under natten.

Figur 9 Årliga genomsnittet (2017–2020) av räddningstjänstuppdrag fördelat över månader, veckodagar samt tid på dygnet
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4.1.1 Föreskrivna olyckstyper
Enligt MSBFS 2021:1 8§ ska extra hänsyn tas till ett antal specifika olyckstyper vilka i större
utsträckning kan inträffa i varje kommun och resultera i stora konsekvenser på liv, hälsa,
egendom och miljö, samt omfattande räddningsinsatser. Dessa olyckstyper är: Brand i
byggnad, Brand utomhus, Trafikolycka, Olycka med farliga ämnen, Naturolyckor samt
Drunkning. Tre av dessa olyckstyper omfattar flera av de tidigare nämnda händelsetyperna
vilka här i förekommande fall har summerats under den föreskrivna olyckstypen.
Brand utomhus omfattar 3 händelsetyper: Brand i skog eller mark, Brand fordon/fartyg samt
Brand i avfall/återvinning. Under perioden 2017–2020 har då 253 händelser med Brand
utomhus inträffat vilket gör det till den tredje vanligaste händelsetypen.
Olycka med farliga ämnen omfattar 2 händelsetyper: Utsläpp av farligt ämne samt Begränsat
läckage av drivmedel/olja. Under perioden 2017–2020 har då 48 händelser med Olycka med
farliga ämnen inträffat.
Naturolycka omfattar 4 händelsetyper: Stormskada, Översvämning dagvatten/avlopp, Ras,
skred eller slamström samt Annan naturolycka. Under perioden 2017–2020 har då 10
händelser med Naturolycka inträffat.
Statistiken från perioden 2017–2020 visar på en avtagande trend för trafikolyckor, en svagt
avtagande trend för brand utomhus och drunkning/tillbud, en ökande trend för olycka med
farliga ämnen samt en svagt ökande trend för brand i byggnad och naturolycka. Figur 10
nedan visar antalet händelser av dessa sex olyckstyper som inträffat under perioden 2017–
2020 fördelat per år samt linjära trendlinjerna för varje olyckstyp.

Figur 10 Antalet händelser med de sex föreskrivna olyckstyperna per år under perioden 2017–2020
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4.2 Brand i byggnad
Under perioden 2017–2020 larmades RÖK till 209 händelser med brand i byggnad, i
genomsnitt 52 händelser per år. Utav dessa ledde 10 till personskador, 101 till
egendomsskador och 4 till miljöskador. Totalt blev 3 personer omhändertagna på skadeplats,
9 personer avtransporterade medan 1 person omkom som ett resultat av dessa olyckor.
Händelser med brand i byggnad har sett en svagt ökande trend under perioden 2017–2020.
Frekvensen för bränder i byggnader
varierade mycket över både månader,
veckodagar och tid på dygnet. Flest
händelser inträffade under november-januari
samt april, på onsdagar och lördagar, samt
under eftermiddagar och kvällar. Figur 11
nedan visar den genomsnittliga
händelsefrekvensen över ett år per månad,
veckodag och tid på dygnet.

Figur 11 Årliga genomsnittet (2017–2020) av händelser med brand i byggnad fördelat över månader, veckodagar samt tid på
dygnet

I de fall orsaken till händelser med brand i
byggnad var känd orsakades 54 % av
mänsklig handling, 33 % av utrustningsfel
och resterande 13 % av naturföreteelse. Figur
12 till vänster visar fördelningen av orsak till
brand i byggnad för alla händelser under
perioden 2017–2020.

Figur 12 Orsak till brand i byggnad 2017–2020

Endast i 85 av de 209 inträffade händelserna
har specificerat huruvida brandvarnare
funnits i byggnaden och i hälften av dessa
fall var det okänt. Figur 13 till höger visar
fördelningen av brandvarnares förekomst i
de fall detta specificerats för alla händelser
av brand i byggnad under perioden 2017–
2020.

Figur 13 Förekomst av brandvarnare vid brand i byggnad
2017–2020
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Över hälften av alla händelser med brand i byggnad inträffade i ett vanligt boende, därefter
var skola den mest frekventa miljön. Bränder i vanligt boende inträffade oftast i villor, följt av
flerbostadshus. En fjärdedel av alla bränder i byggnader under perioden inträffade i villor.
Figur 14 nedan visar fördelningen av
händelser med brand i byggnad över miljö
där de inträffat och specificerar bostadstyp
för bränderna i vanligt boende.

Figur 14 Alla bränder i byggnader 2017–2020 fördelat över miljö, och miljön vanligt boende fördelat över bostadstyp

De vanligaste startutrymmena för bränder i
byggnader var kök följt av skorsten.
Antändningsobjektet och värmekälla var
vanligen okända men de vanligaste kända
var sot, tjära respektive lokaleldstad,
värmepanna. Figur 15 nedan visar
fördelningen över startutrymme,
antändningsobjekt samt värmekälla för
händelser med brand i byggnad under
perioden 2017–2020. Observera att denna
information inte specificerats vid de 37
förstärkningsuppdragen mot händelsetypen.

Figur 15 Händelser med brand i byggnad (2017–2020) fördelat över startutrymme, antändningsobjekt och värmekälla.
Förstärkningsuppdrag presenteras inte
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4.3 Brand utomhus
Under perioden 2017–2020 larmades RÖK till 253 händelser med brand utomhus, i
genomsnitt 63 händelser per år. Utav dessa ledde 3 till personskador, 88 till egendomsskador
och 4 till miljöskador. Händelser med brand utomhus har sett en svagt avtagande trend under
perioden 2017–2020.
Frekvensen för bränder utomhus varierade
mycket över framförallt månader och tid på
dygnet. Flest händelser med brand utomhus
inträffade under april-augusti samt under
tidiga eftermiddagar. Frekvensen var även
högre under lördagar och söndagar. Figur 16
nedan visar den genomsnittliga
händelsefrekvensen över ett år per månad,
veckodag och tid på dygnet.

Figur 16 Årliga genomsnittet (2017–2020) av händelser med brand utomhus fördelat över månader, veckodagar samt tid på
dygnet

Brand utomhus innefattar tre olika
händelsetyper: brand i skog eller mark, brand
fordon/fartyg samt brand i avfall/återvinning.
Brand i skog eller mark utgjorde två
tredjedelar av alla bränder utomhus medan
brand fordon/fartyg utgjorde två tredjedelar
av resterande. Figur 17 till vänster visar
fördelningen av alla händelser med brand
utomhus under perioden 2017–2020 över
dessa tre händelsetyper.
Figur 17 Fördelningen av alla händelser med brand utomhus
under perioden 2017–2020 över händelsetyper
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4.3.1 Brand i skog eller mark
Brand i skog eller mark var den vanligaste typen av brand utomhus och utgjorde 172 av
händelserna, i genomsnitt 43 händelser per år. Utav dessa ledde 1 till personskador, 43 till
egendomsskador men ingen av dem orsakade några miljöskador. Vid två av händelserna har
det beslutats om tjänsteplikt enligt 6 kap 1 § LSO.
Figur 18 nedan visar fördelningen av alla händelser med brand i skog eller mark samt den
totala ytan avbränd mark dessa orsakat över åren 2017–2020. Observera att 159 ha av den
totala avbrända ytan år 2017 orsakades av en enda händelse, resterande bränder i skog eller
mark under året brände därmed av en yta av 11 ha. Den stora branden orsakade 74 % av all
avbränd yta under hela perioden 2017–2020 och förvränger därmed statistiken kraftigt från
medianen varför den exkluderats ur denna graf. Figuren visar även det årliga genomsnittet av
händelser med brand i skog eller mark fördelat över månader, veckodagar och tid på dygnet.

Figur 18 Fördelningen av händelser med brand i skog eller mark och total avbränd yta per år samt det årliga genomsnittet
av händelsetypen fördelat över månader, veckodagar och tid på dygnet (2017–2020)

I de fall orsaken till händelser med brand i
skog eller mark var känd orsakades 54 % av
mänsklig handling, 39 % av naturföreteelse
och resterande 7 % av utrustningsfel. Figur
19 till vänster visar fördelningen av orsak till
brand i skog eller mark för alla händelser
under perioden 2017–2020.

Figur 19 Orsak till brand i skog eller mark (2017–2020)
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Värmekällan var vanligen okänd, men den
vanligaste kända värmekällan var
blixtnedslag följt av eldning utomhus.
Blixtnedslag var värmekällan till en tredjedel
av alla händelser där denna var känd. Figur
20 till höger visar fördelningen av händelser
med brand i skog eller mark under perioden
2017–2020 över värmekälla. Observera att
värmekällan inte specificerats vid 28 av de
29 förstärkningsuppdragen.

Figur 20 Händelser med brand i skog eller mark (2017–2020)
fördelat över värmekälla

Under perioden 2017–2020 togs totalt 8696
personaltimmar i anspråk vid händelser med
brand i skog eller mark. Figur 21 till vänster
visar fördelningen av personaltimmar vid
dessa händelser över åren 2017–2020.
Figur 21 Personaltimmar vid händelser med brand i skog eller
mark fördelat över åren 2017–2020

Den vanligaste slutliga omfattningen av yta avbränd mark vid bränder i skog eller mark under
perioden 2017–2020 var 10–100 m2 (egentligen 10m2≤yta<100m2) följt av 1–10 m2. Även
bränder som omfattade en yta upp till 1000 m2 var vanliga. Endast två bränder har varit större
än 10 hektar (100 000 m2). Dessa orsakade en avbränd yta på 16 respektive 159 hektar. Figur
22 nedan visar alla händelser med brand i skog eller mark under perioden 2017–2020 fördelat
över den totala avbrända ytan bränderna orsakat. Observera att yta avbränd mark inte
specificerats vid 28 av de 29 förstärkningsuppdragen mot händelsetypen.

Figur 22 Antal händelser med brand i skog eller mark under perioden 2017–2020 fördelat över brandens omfattning i m2

Under hela perioden 2017–2020 har 17 % av den totala ytan avbränd mark brunnit av innan
räddningstjänstens ankomst medan 83 % har blivit avbränd under pågående insats. Om den
stora skogsbranden 2017 exkluderas fås istället att 59 % blivit avbränd innan
räddningstjänstens ankomst medan 41 % brunnit av under pågående insats.
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4.3.2 Brand fordon/fartyg
Brand fordon/fartyg var den näst vanligaste typen av brand utomhus och utgjorde 59 av
händelserna, i genomsnitt 15 händelser per år. Utav dessa ledde 2 till personskador, 43 till
egendomsskador och 4 till miljöskador.
I de fall orsaken till händelser med brand
fordon/fartyg var känd orsakades 77 % av
utrustningsfel och resterande 23 % av
mänsklig handling. Figur 23 till vänster visar
fördelningen av orsak till alla händelser med
brand fordon/fartyg under perioden 2017–
2020.

Figur 23 Orsak till brand fordon/fartyg (2017–2020)

Den vanligaste fordonstypen som varit
inblandad i händelser med brand
fordon/fartyg är personbil. 74 % av alla
fordonsbränder har varit i personbilar. Figur
24 till höger visar alla fordon som varit
inblandade i händelser med brand
fordon/fartyg under perioden 2017–2020
fördelat över fordonstyp. Observera att
fordonstyp inte specificerats vid de 5
förstärkningsuppdragen mot händelsetypen.

Figur 24 Fordonstyper inblandade i brand fordon/fartyg
(2017–2020)

4.3.3 Brand i avfall/återvinning
Brand i avfall/återvinning var den minst vanliga typen av brand utomhus och utgjorde 22 av
händelserna, i genomsnitt 6 händelser per år. Utav dessa ledde 2 till egendomsskador men de
orsakade inga person- eller miljöskador. 15
av händelserna med brand i avfall/
återvinning orsakades av mänsklig handling
medan orsaken till resterande 7 var okänd.
Värmekällan var ofta okänd men vanligast
var eldning utomhus följt av fyrverkeri,
pyroteknik. Figur 25 till höger visar
fördelningen av alla händelser med brand i
avfall/återvinning under perioden 2017–2020
över värmekälla.

Figur 25 Fördelning av alla händelser med brand i
avfall/återvinning under perioden 2017–2020 över värmekälla
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4.4 Trafikolycka
Under perioden 2017–2020 larmades RÖK till 537 händelser med trafikolycka, i genomsnitt
134 händelser per år. Utav dessa ledde 200 till personskador, 378 till egendomsskador och 16
till miljöskador. Totalt blev 39 personer omhändertagna på skadeplats, 239 personer
avtransporterade medan 4 personer omkom som ett resultat av dessa olyckor. Händelser med
trafikolycka har sett en avtagande trend under perioden 2017–2020.
Frekvensen för trafikolyckor varierade
mycket över tiden på dygnet och lite över
månader men väldigt lite över veckodagar.
Flest händelser med trafikolycka inträffade
under februari och november samt under
eftermiddagar och kvällar. Figur 26 nedan
visar den genomsnittliga händelsefrekvensen
över ett år per månad, veckodag och tid på
dygnet.

Figur 26 Årliga genomsnittet (2017–2020) av händelser med trafikolyckor fördelat över månader, veckodagar samt tid på
dygnet

I de fall orsaken till händelser med
trafikolycka var känd orsakades 77 % av
mänsklig handling, 21 % av naturföreteelse
och resterande 2 % av utrustningsfel. Figur
27 till vänster visar fördelningen av orsak till
trafikolycka för alla händelser under
perioden 2017–2020.

Figur 27 Orsak till trafikolyckor (2017–2020)
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De flesta händelser med trafikolycka har
inträffat vid en vägsträcka där den rådande
hastighetsbegränsningen varit antingen 80
km/h eller 90 km/h. En dryg fjärdedel av alla
trafikolyckor har inträffat där vardera av
dessa hastighetsbegränsningar har rått. Den
därefter vanligaste rådande
hastighetsbegränsningen vid trafikolyckor
var 70 km/h. Figur 28 till vänster visar
fördelningen av händelser med trafikolycka
över den rådande hastighetsbegränsningen.
Observera att hastighetsbegränsningen inte
specificerats vid 47 av de 48
förstärkningsuppdragen mot händelsetypen.

Figur 28 Rådande hastighetsbegränsning vid händelser med
trafikolycka (2017–2020)

Den absolut vanligaste fordonstypen som
varit inblandad i trafikolyckor var personbil.
Nästan 500 personbilar har varit inblandade i
de trafikolyckor som inträffat. Figur 29 till
höger visar det totala antalet fordon som
varit inblandade i trafikolyckor under
perioden 2017–2020 fördelat över
fordonstyp. Observera att antalet inblandade
fordon inte specificerats vid 47 av de 48
förstärkningsuppdragen mot händelsetypen.

Figur 29 Antalet fordon inblandade i händelser med
trafikolycka fördelat över fordonstyp (2017–2020)
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4.5 Olycka med farliga ämnen
Under perioden 2017–2020 larmades RÖK till 48 händelser med olycka med farliga ämnen, i
genomsnitt 12 händelser per år. Utav dessa ledde 1 till personskador, 5 till egendomsskador
och 7 till miljöskador. Händelser med olycka med farliga ämnen har sett en ökande trend
under perioden 2017–2020.
Frekvensen för olyckor med farliga ämnen
varierade mycket över både månader,
veckodagar och tid på dygnet. Flest
händelser inträffade under april och augusti,
på tisdagar samt under förmiddagar och
kvällar. Figur 30 nedan visar det årliga
genomsnittet för händelser med olycka med
farliga ämnen fördelat över månader,
veckodagar och tid på dygnet.

Figur 30 Årliga genomsnittet (2017–2020) av händelser med olycka med farliga ämnen fördelat över månader, veckodagar
samt tid på dygnet

Olycka med farliga ämnen innefattar två
olika händelsetyper: begränsat läckage av
drivmedel/olja samt utsläpp av farligt ämne.
Begränsat läckage av drivmedel/olja
utgjorde en stor majoritet av alla olyckor
med farliga ämnen. Figur 31 till vänster
visar fördelningen av alla händelser med
brand utomhus under perioden 2017–2020
över dessa två händelsetyper.
Figur 31 Fördelningen av alla händelser med olycka med
farliga ämnen under perioden 2017–2020 över händelsetyper

24(67)

71

Handlingsprogram
Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Samrådshandling

2022-04-04

I de fall orsaken till händelser olycka med
farliga ämnen var känd orsakades 57 % av
utrustningsfel och resterande 43 % av
mänsklig handling. De sex händelserna med
utsläpp av farligt ämne orsakades i fyra fall
av utrustningsfel, i ett fall av mänsklig
handling och skedde av okänd orsak i det
sista fallet. Figur 32 till vänster visar
fördelningen av orsak till alla händelser med
olycka med farliga ämnen under perioden
2017–2020.

Figur 32 Orsak till olyckor med farliga ämnen (2017–2020)

Vid de sex händelserna med utsläpp av farligt ämne skedde läckaget i hälften av fallen vid en
slang. Resterande läckage skedde i ett fall vid kran eller ventil, i ett fall vid lock eller
manlucka medan det i sista fallet inte gick att bedöma varifrån läckaget skett.
Olyckor med farliga ämnen inträffade oftast
antingen på väg/gata eller på parkeringsplats.
Ungefär en tredjedel av alla dessa händelser
inträffade vid vardera av dessa två miljöer
medan resterande var utspridda över ett
flertal andra miljöer. Figur 33 till höger visar
alla olyckor med farliga ämnen under
perioden 2017–2020 fördelat över miljön där
de inträffat.

Figur 33 Fördelningen av alla olyckor med farliga ämnen
under perioden 2017–2020 över miljön där de inträffat
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4.6 Naturolycka
Under perioden 2017–2020 larmades RÖK till 10 händelser med naturolycka, i genomsnitt 3
händelser per år. Utav dessa ledde 4 till egendomsskador men inga av händelserna ledde till
några person- eller miljöskador. Händelser med naturolycka har sett en svagt ökande trend
under perioden 2017–2020.
Frekvensen för naturolyckor verkar ha
varierat mycket över både månader,
veckodagar och tid på dygnet. Men då endast
10 datapunkter finns att tillgå råder stor
osäkerhet vid kvantitativa bedömningar,
eventuella mönster eller trender kan därmed
vara slumpmässiga. Figur 34 nedan visar det
årliga genomsnittet för naturolyckor fördelat
över månader, veckodagar och tid på dygnet.

Figur 34 Årliga genomsnittet (2017–2020) av händelser med naturolyckor fördelat över månader, veckodagar samt tid på
dygnet

Naturolycka innefattar fyra olika
händelsetyper: Stormskada, översvämning
dagvatten/avlopp, ras, skred eller slamström
samt annan naturolycka. Händelser med
översvämning av dagvatten/avlopp utgjorde
över hälften av alla naturolyckor. Näst
vanligast var stormskada som utgjorde en
femtedel. Figur 35 till vänster visar
fördelningen av händelser med naturolycka
över dessa fyra händelsetyper.
Figur 35 Fördelningen av alla händelser med naturolycka
under perioden 2017–2020 över händelsetyper

Fem av händelserna med översvämning dagvatten/avlopp inträffade i miljön vanligt boende
medan den sista inträffade i annan utemiljö. Samtliga resterande naturolyckor inträffade vid
miljön väg, gata. Endast en naturolycka, en händelse med stormskada, orsakade störning av
samhällsviktig verksamhet.
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4.7 Drunkning
Under perioden 2017–2020 larmades RÖK till 17 händelser med drunkning/tillbud, i
genomsnitt 4 händelser per år. Utav dessa ledde 6 till personskador medan inga av dem ledde
till några egendoms- eller miljöskador. Totalt blev 6 personer avtransporterade medan 3
person omkom som ett resultat av dessa olyckor. Händelser med drunkning/tillbud har sett en
svagt avtagande trend under perioden 2017–2020.
Frekvensen för drunkning/tillbud varierade
mycket över både månader, veckodagar och
tid på dygnet. Flest händelser inträffade
under juli, på måndagar och tisdagar samt
runt middag. Figur 36 nedan visar det årliga
genomsnittet för händelser med
drunkning/tillbud fördelat över månader,
veckodagar och tid på dygnet.

Figur 36 Årliga genomsnittet (2017–2020) av händelser med drunkning/tillbud fördelat över månader, veckodagar samt tid
på dygnet

Vid de flesta händelser med drunkning/
tillbud var orsaken okänd. I de fall orsaken
till händelsen var känd orsakades 83 % av
mänsklig handling och resterande 17 % av
naturföreteelse. Figur 37 till vänster visar
fördelningen av orsaken till alla händelser
med drunkning/tillbud under perioden 2017–
2020.
Figur 37 Orsak till drunkning/tillbud (2017–2020)
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Den vanligaste aktiviteten vilken föranledde händelse med drunkning/tillbud var bad och vid
4 av dessa 5 händelser utgick aktiviteten från en badplats. Den därefter vanligaste aktiviteten
var färd med båt, vattenfarkost följt av isaktivitet utan fordon. Dessa tre aktiviteter föranledde
71 % av alla händelser med drunkning/tillbud. Figur 38 nedan visar fördelningen alla dessa
händelser under perioden 2017–2020 över aktiviteten vilken föranledde händelsen.

Figur 38 Fördelningen av alla Drunkning/tillbud under perioden 2017–2020 över aktiviteten vilken föranledde händelsen
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5 Värdering
Enligt MSBFS 2021:1 9 § ska kommunen beskriva hur de värderat de risker som beskrivits i
avsnitt 4 Risker ovan. Denna värdering ligger som grund för de verksamhetsmål som beskrivs
i avsnitt 6.1 Övergripande verksamhetsmål nedan.
Bränder i byggnader orsakar ofta egendomsskador men sällan personskador. Hälften av de
undersökta händelserna orsakade icke-försumbara egendomsskador medan en tjugondel
orsakade personskador. Då befolkningstätheten i förbundet är låg utgörs en stor del av
byggnaderna inom området av fristående villor där uppvärmning via eldstad är vanligt. Villor
var även den vanligaste bostadstypen där byggnadsbränder inträffade. Många av dessa är
placerade utanför tätorterna vilket kan innebära längre framkörningstider vid
räddningsinsatser men samtidigt kan de boende i villor oftast ta sig ut på egen hand innan
räddningstjänstens ankomst. Detta innebär att anordningar för tidig upptäckt och varning i
händelse av brand (brandvarnare) utgör det viktigaste skyddet för liv och hälsa vid dessa
bränder.
Vidare kan större industribränder vara problematiska att hantera då de ofta har många lokaler
med stora volymer vilket begränsar förmågan för enskilda enheter att genomföra en effektiv
insats. Det krävs ofta mycket resurser för att hantera dessa händelser vilket ställer höga krav
på samverkan med andra aktörer samt på kvalificerad ledning och ledningsstöd. Det finns
flertalet större industrier inom förbundsområdet där det finns ett behov av bättre insatsstöd
med anledning av komplexiteten vid dessa verksamheter,
Skogsbränder har under senaste åren blivit både vanligare och mer omfattande i hela landet.
Skogsbränderna 2018 blev de mest omfattande i Sverige i modern tid och även RÖK
drabbades av både många bränder och stor avbränd areal. Då 90 % av förbundets landareal
utgörs av skog och det ofta är stora avstånd mellan vägar utgör skogsbränder en stor risk inom
förbundsområdet. Framkomlighet, positionering och förmåga att få en uppfattning om
omfattning utgör ofta problem för räddningsinsatsens genomförande vid bränder i skog eller
mark. Då dessa händelser kan bli väldigt omfattande ställs även höga krav på ledning och
samverkan.
Trafikolyckor har varit den mest frekvent förekommande händelsetypen och trots att
olycksfrekvensen varit avtagande under den undersökta perioden bedöms händelsetypen förbli
den vanligaste. Förbundsområdet ser ett stort trafikflöde över de större riksvägarna då dessa
används för genomfart bland annat mellan Kalmar och Växjö samt till och från hamnarna i
Blekinge. Nästan hälften av de inträffade trafikolyckorna orsakade personskador och
majoriteten av de skadade behövde bli avtransporterade till sjukhus. Med 239 allvarligt
skadade och fyra omkomna utgör händelsetypen den i särklass största olycksrisken för liv och
hälsa i förbundet. Över två tredjedelar av händelserna orsakade även icke-försumbara
egendomsskador. Då Trafikverket svarar för de förebyggande åtgärderna på deras vägar har
räddningstjänsten begränsad förmåga att förebygga dessa händelser.
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Olyckor med farliga ämnen är betydligt mindre frekvent förekommande. Majoriteten av
händelserna utgjordes av begränsat utsläpp av drivmedel, med begränsade miljö och
egendomsskador som följd. Endast sex händelser med utsläpp av farligt ämne inträffade under
perioden. Då det finns en del större industrier inom förbundets område finns det ändock en
risk för större utsläpp vilka kan innebära väldigt stora konsekvenser för framför allt miljön,
men även egendom samt människors liv och hälsa. Större olyckor som leder till utsläpp av
farliga ämnen kan inträffa både under transport på väg och järnväg, och vid användning av
ämnet i industrin. Båda scenarierna kan ställa krav på speciell kompetens och utrustning
vilken inte finns inom förbundet varför samverkan med andra aktörer med tillgång till resurser
för att hantera kemikalieolyckor är viktigt.
Naturolyckor inträffar med väldigt låg frekvens men kan ofta få förödande konsekvenser.
Både frekvens och omfattning av stormar har ökat i världen under senaste åren. Dessa
händelser blir ofta väldigt kostsamma för hela samhället och ställer krav på redundanta
kommunikationsvägar och utlarmningsmöjligheter hos räddningstjänsten då ordinarie
kommunikation kan bli utslagen av en storm. Framkomlighet kan ofta vara problematisk
under dessa händelser då stormar ofta orsakar att träd faller över vägarna och Trafikverket
inte har resurser nog att hålla alla vägarna fria. Samtidigt kan behov av nationella resurser
vilka tillhandahålls av MSB förekomma på flera ställen i landet samtidigt då stormarna sällan
endast har en lokal påverkan.
Drunkningstillbud är relativt ovanliga jämfört med resterande händelsetyper men har det i
särklass högsta antalet omkomna per händelse. Vid de 17 händelserna omkom tre personer
och ytterligare sex personer behövde avtransporternas till sjukhus. Det innebär att endast
trafikolyckor orsakade fler omkomna personer än händelser med drunkning trots det låga
antalet drunkningstillbud. Samtidigt är antalet drunkningstillbud och antalet omkomna vid
drunkningstillbud i förbundets område större än rikssnittet. Relativt befolkningsmängden
omkom mer än dubbelt så många i drunkningsolyckor i förbundet än nationellt. Detta beror
delvis på att förbundsområdet ser ett stort inflöde av både turister och boende under
sommaren med ett rikt naturliv på flera platser vilka erbjuder mycket aktiviteter på vatten.
Turisterna kan ofta ha begränsade kunskaper i simning och i de större sjöarna kan en olycka
med båt ske långt ifrån land. Då förbundet har många mindre sjöar finns alla båtresurser på
land för sjösättning efter behov vid drunkningshändelse. Detta kan innebära svårigheter vid
sjösättning då lämpliga platser för detta inte alltid finns tillgängliga.
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6 Mål
Enligt MSBFS 2021:1 10 § ska kommunen fastställa mål för den förebyggande verksamheten
samt räddningstjänsten utifrån värderingen av den lokala riskbilden vilka ska syfta till de
nationella målen i LSO. De nationella målen för förebyggande verksamhet beskrivs i 1 kap. 1
och 3a §§ LSO och för räddningstjänst i 1 kap. 1 och 3 §§ LSO:
1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa
samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och
likvärdigt skydd mot olyckor.
3 § Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.
3 a § Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt denna lag
ska planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder och andra
olyckor samt förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra olyckor. Särskild
vikt ska läggas vid att förhindra människors död och andra allvarliga skador.
Ägardirektivet till Räddningstjänsten Östra Kronoberg beskriver verksamhetsmål för
förbundet, målen beskriver de effekter i samhället som kommunerna förväntar sig av
Räddningstjänsten Östra Kronoberg:
1. Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och
olyckshanterande åtgärder om olyckor – som kan innebära räddningsinsats – ska
kontinuerligt öka. Som en följd av detta ska också trygghetskänslan öka hos var och en
som bor och vistas i någon av medlemskommunerna. Myndigheten för samhällsskydd
och beredskaps (MSB) trygghetsmätning är ett av sätten för att mäta måluppfyllelsen.
2. Responstiden (ankomsttiden) ska som längst vara enligt nedanstående kurva. Kurvan
visar den godtagbara tiden för räddningsinsats (i minuter) i förhållande till andelen
utryckningar (i %).
Exempel: vid 80 % av alla utryckningar ska ankomsttiden ha understigit 19 minuter.
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6.1 Övergripande verksamhetsmål
Med utgångspunkt i dels de nationella målen, dels de i ägardirektiven fastställda målen har
Räddningstjänsten Östra Kronoberg tagit fram verksamhetsmål för den förebyggande och den
skadeavhjälpande verksamheten vilka syftar till att uppfylla desamma.
Mål för den Förebyggande verksamheten:
Färre olyckor ska inträffa.
Inriktning:
•
•
•
•

Stärka den enskildes kunskap att förebygga olyckor
Stärka den enskildes kunskap och förmåga att hantera en händelse om olyckan är
framme.
Den enskilde ska kunna genomföra den första skadebegränsande åtgärden vid en
olycka.
Medborgare inom Räddningstjänsten Östra Kronobergs verksamhetsområde ska känna
sig trygga med sitt skydd mot olyckor.

Aktiviteter:
Utbildningsinsatser inom skola. Skolklasser åk 2 och 5 brandskydd och förstahjälpen utbildning.
Skolklasser åk 8 ”Upp i rök”, skolbränder.
Grundläggande brandsskyddsutbildning (GBU) för anställda inom medlemskommuner.
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för anställda inom medlemskommuner.
Utbildningar i Hjärt-lungräddning inklusive defibrillator (D- HLR) för anställda inom
medlemskommuner.
Heta arbeten utbildningar efter behov.
Öka förekomst av brandvarnare i hela samhället. Bidra via informationstillfällen.
Medverka till minskad responstid, samt ökad egenförmåga i samhället.
Via samverkan verka för funktionen Civil insatsperson (CIP)
Samverkan inom Räddsam Kronoberg. RÖK är en självklar samarbetspart i det dagliga arbetet
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Mål för den Skadeavhjälpande verksamheten:
Följder av olyckor ska minska. Särskilt fokus på att förhindra människors död och
andra allvarliga skador.
Inriktning:
•
•

Stärka räddningstjänstens förmåga att kunna leda och hantera olyckor på ett effektivt
och professionellt sätt inom godtagbar tid, i syfte att så snabbt som möjligt bryta
skadeutvecklingen för att minimera följderna av en olycka.
Räddningstjänsten ska vara en aktiv samverkanspart och samhällsaktör samt en del i
hela kommunernas arbete mot att minska alla typer av olyckor inte bara de som kan
föranleda räddningsinsatser.

Aktiviteter:
Fortsatt utveckla förmågan att hantera omfattande, större, samtidiga och geografiskt spridda
händelser. Exempelvis industribränder, skogsbränder och andra väderrelaterade händelser.
Detta görs via samverkan inom gemensamt ledningssystem över en större yta inom
räddningstjänstsamverkan Småland Blekinge.
Aktivt arbete med att korta ner responstid för livräddande eller skadebegränsande
insatsförmåga
Genomföra och dra lärdomar av olycksutredningar samt insatsutvärderingar i syfte att
utveckla operativ insatsförmåga.
Genom omvärldsbevakning, utbildning och övning skapa kunskap och insatsförmåga inom
nya områden. Exempelvis, el och gasbilar, batterilager och solceller.
Anpassa operativ insatsförmåga över förbundsytan, gällande kunskap, teknik och utrustning.
Samverkan mellan blåljusorganisationen gällande situationer som exempelvis PDV/terror
och andra händelser där räddningstjänsten kan eller bedöms vara en samarbetspart.
Personalen på räddningstjänsten krigsplaceras inom räddningstjänstorganisationen.
Utveckla en övningsanläggning som möter framtidens utbildnings- och övningsbehov.
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7 Förebyggande – förmåga och verksamhet
Enligt MSBFS 2021:1 11 § ska kommunen beskriva hur den förebyggande verksamheten är
ordnad och hur den planeras för att skapa en förmåga att förebygga olyckor.
Räddningstjänstens förebyggande verksamhet enligt LSO styrs framför allt av fyra paragrafer
vilka här delas in i fyra kapitel:
•
•
•
•

5 kap. 1 § - Tillsyn
3 kap. 2 § - Rådgivning och information till allmänheten
3 kap. 4 § - Rengöring (sotning) och brandskyddskontroller
3 kap. 1 § - Övergripande åtgärder för att förebygga bränder och skador till följd av
bränder

Funktionsansvaret för den förebyggande verksamheten åligger enhetschef med stöd av
personal inom enheten. Vissa arbetsuppgifter inom förebyggande verksamheten genomförs
även av personal från den operativa enheten.

7.1 Tillsyn
Räddningstjänsten Östra Kronoberg ansvarar för tillsyn av den enskildes skyldigheter enligt 5
kap 1 § LSO för Uppvidinge, Lessebo samt Tingsryds kommuner. Tillsynen är ett viktigt
verktyg för att åstadkomma ett skäligt brandskydd och för att säkerställa att de verksamheter
som klassas som farlig verksamhet har en tillräcklig förmåga att göra effektiva inledande
åtgärder när det inträffar en olycka eller ett tillbud vid anläggningen. Tillsynen av den
enskildes brandskydd syftar till att kontrollera att byggnader och anläggningar lever upp till
kraven i regelverken, både avseende byggnadstekniskt brandskydd och organisatoriskt
brandskydd.
Tillsynsverksamheten ska planeras och utföras enligt Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn
enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (MSBFS 2021:8). Tillsynsplan enligt dessa
föreskrifter ska vara fastställd senast 2022-06-30. Räddningstjänsten tar ut en avgift för tillsyn
enligt av direktionen fastställd taxa enligt 5 kap. 4 § LSO.
Den personal som genomför tillsyn av den enskildes skyldigheter enligt 2 kap. 2 § LSO ska ha
genomgått MSB:s utbildning Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A (Tillsyn
A) eller brandingenjörsutbildning med MSB:s påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för
brandingenjörer (RUB). Den personal som genomför tillsyn enligt ovan vid objekt med större
komplexitet eller tillsyn av den enskildes skyldigheter enligt 2 kap. 4 § LSO ska ha genomgått
MSB:s utbildning Tillsyn B eller motsvarande, eller brandingenjörsutbildning med RUB.

7.2 Stöd till den enskilde
Räddningstjänsten Östra Kronoberg ansvarar, enligt 3 kap. 2 § LSO, för att genom
rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina
skyldigheter enligt LSO. Detta genomförs genom riktade aktiviteter vilka redovisas för den
förebyggande verksamheten under rubrik 6.1 Övergripande verksamhetsmål ovan.
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7.3 Rengöring och brandskyddskontroll
Enligt 3 kap. 4 § LSO ansvarar kommunen för brandskyddskontroll och sotning av fasta
förbränningsanordningar i syfte att förebygga bränder i anslutning till
förbränningsanordningar och imkanaler. Kraven på kompetens hos de som utför rengöring
eller brandskyddskontroll på kommunens uppdrag samt frister för dessa fastställs i
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om rengöring
(sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6).
RÖK ansvarar för sotning och brandskyddskontroller i alla tre medlemskommuner men
genomför endast brandskyddskontroller i Uppvidinge kommun själva. Sotningsverksamheten
i Uppvidinge kommun samt sotning och brandskyddskontroll i Lessebo och Tingsryds
kommuner är utlagda på entreprenad till Växjö sotningsdistrikt. I Uppvidinge kommun finns
totalt 5 078 objekt där RÖK genomför regelbundna brandskyddskontroller varav 35
genomförs vart annat år, 1 833 vart tredje år och 3 210 vart sjätte år.
Vidare får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra
sotning (rengöring) på den egna fastigheten om sotningen kan ske på ett ur brandsynpunkt
betryggande sätt. Det är Räddningstjänsten som prövar ansökan och utfärdar tillstånd till
fastighetsägare som ansökt om egensotning. Intyg på genomförd utbildning i egensotning
krävs för att beviljas tillstånd. Om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn framkommer att
sotningen inte skett på ett sådant sätt att anläggningen är säker ur brandskyddssynpunkt kan
medgivandet om egensotning återkallas.

7.4 Övriga förebyggande åtgärder
Utöver ovan nämnda åtgärder för att förebygga bränder och verka för skydd mot andra
olyckor enligt 3 kap. 1 § LSO ska Räddningstjänsten Östra Kronoberg även vara en aktiv del i
kommunernas samhällsplanering som remissinstans och sakkunnig i plan- och byggprocesser.
Vidare ska räddningstjänsten kunna stödja andra myndigheter i deras beslutsprocess genom
att svara på remisser i ärenden gällande exempelvis serveringstillstånd, offentliga
tillställningar och sakkunnigutlåtanden.
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8 Räddningstjänst – förmåga och verksamhet
Enligt MSBFS 2021:1 12 § ska kommunen beskriva sin förmåga att genomföra
räddningsinsatser utifrån möjligheten att vid en olycka positivt påverka utfallet av skador på
liv, hälsa, egendom och miljö. Denna förmågebeskrivning ska enligt MSBFS 2021:1 12 och
13 §§ delas in i en övergripande beskrivning och en mer detaljerad beskrivning per olyckstyp
för de olyckstyper vilka beskrivs i kapitel 4 Risker ovan. Vidare ska kommunen enligt
MSBFS 2021:1 14-18 §§ beskriva sin förmåga till övergripande ledning av räddningstjänsten,
att hantera samtidiga och omfattande räddningsinsatser samt att utföra sina ålagda uppgifter
vid höjd beredskap enligt 8 kap. 2 § LSO.

8.1 Övergripande
Den övergripande beskrivningen av förmåga att genomföra räddningsinsats ska enligt MSBFS
2021:1 12 § innehålla åtta delar vilka här delats in i åtta underrubriker.

8.1.1 Tillgång till egna resurser
Räddningstjänsten Östra Kronoberg har 9 brandstationer vilka bemannas av
räddningspersonal i beredskap (s.k. deltidsstyrkor). Dessa bemannas dygnet runt av
styrkeledare och mellan 2–5 brandmän vilka har en anspänningstid på mellan 5 och 7 minuter.
2 av stationerna finns i Tingsryds kommun (Tingsryd och Ryd), 3 finns i Lessebo kommun
(Lessebo, Hovmantorp och Kosta) och resterande 4 finns i Uppvidinge kommun (Åseda,
Norrhult, Alstermo och Lenhovda). Utöver dessa finns även 5 räddningsvärn i södra delarna
av förbundet (Skruv, Linneryd, Konga, Urshult och Väckelsång) vilka bemannas av frivilliga
brandvärnsmän utan beredskap. Dessutom finns en insatsledare stationerad i Lessebo tätort.
Under dagtid finns även normalt en extra insatsledare (3180) bemannad. Tabell 6 och Tabell 7
nedan visar bemanning och anspänningstid för samtliga nämnda styrkor.
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Tabell 6 Enheter, personal och anspänningstider för RÖK:s beredskapsresurser.

Station
Lessebo
3000

Hovmantorp
3200

Kosta
3300
Norrhult
3500
Åseda
3600

Alstermo
3700

Lenhovda
3800

Tingsryd
4000

Ryd
4400

Enheter

Personal

Anspänning

3080 Ledningsenhet
3180 Ledningsenhet
3060 FIP-enhet*
3010 Släckenhet
3040 Tankenhet
3070 Skogsbrandsenhet
Motorspruta
Båt

1 Insatsledare
1 Insatsledare dagtid
1 Styrkeledare/FIP*
4 Brandmän

90 sek
90 sek
5 min
5 min

3210 Släckenhet
3260 Depåenhet
3270 Transportenhet med
drönare

3 Brandmän

5 min

3340 Tankenhet
Motorspruta

2 Brandmän

7 min

3540 Tankenhet
Motorspruta

2 Brandmän

7 min

3660 FIP-enhet
3610 Släckenhet
3630 Höjdenhet
Båt

1 Styrkeledare/FIP
4 Brandmän

5 min
5 min

3710 Släckenhet
3770 Skogsbrandsenhet
3750 Terrängenhet
Motorspruta

1 Styrkeledare
2 Brandmän

5 min
5 min

3810 Släckenhet
3860 Skärsläckarenhet
Motorspruta

1 Styrkeledare
3 Brandmän

5 min
5 min

4060 FIP-enhet
4010 Släckenhet
4030 Höjdenhet
4040 Tankenhet
4070 Skogsbrandsenhet
Motorspruta
Båt

1 Styrkeledare/FIP
5 Brandmän

5 min
6 min

4460 FIP-enhet
4410 Släck-/Tankenhet
Motorspruta
Båt

1 Styrkeledare/FIP
3 Brandmän

5 min
6 min

*3060 Styrkeledare/FIP tjänstgör primärt inom 3000, 3200 samt 3300s område.

37(67)

84

Handlingsprogram
Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Samrådshandling

2022-04-04

Tabell 7 Enheter vid RÖK:s frivilliga räddningsvärn utan beredskap

Station
Skruv
3400
Linneryd
4100
Konga
4300
Urshult
4500
Väckelsång
4600

Enheter

Antal brandvärnsmän

3410 Släckenhet

6 st

4110 Släckenhet

5 st

4310 Släckenhet

5 st

4510 Släckenhet

5 st

4610 Släckenhet

6 st

Följande kompetenskrav gäller för brandmän och befäl:
•

•
•
•
•

Räddningspersonal i beredskap ska ha genomgått MSB:s utbildning GRIB eller
motsvarande utbildning.
o Räddningspersonal i beredskap vid stationerna Lessebo, Hovmantorp, Åseda,
Alstermo, Lenhovda, Tingsryd samt Ryd ska även ha genomgått
kompletterande rökdykarutbildning.
Arbetsledare ska ha genomgått arbetsledarutbildning.
Styrkeledare tillika FIP ska ha genomfört MSB:s utbildning Räddningsledare LK 1
eller motsvarande utbildning.
Insatsledare ska ha genomfört MSB:s utbildning Räddningsledare LK 2 alternativt
Brandingenjörsutbildning med MSB:s påbyggnadsutbildning i räddningstjänst (RUB)
eller motsvarande utbildning.
Räddningsvärnspersonal ska ha genomgått intern räddningsvärnsutbildning.

8.1.2 Tillgång till resurser i samarbete med andra kommuner och organisationer
8.1.2.1 Räddsam Kronoberg
Under augusti 2014 träffades länets räddningschefer för att diskutera vilka utmaningar som
framtiden kommer att föra med sig och hur man på bästa sätt skall kunna möta dem. Behovet
av en länsövergripande samverkan blev alltmer tydlig och diskussionen utmynnade i en
gemensam avsiktsförklaring för Räddsam Kronoberg. Räddsam Kronoberg är en ekonomisk
förening där bl.a. erfarenhetsutbyte, nätverksträffar, gemensamt material, gemensamma
resurser och gemensam upphandling sker. De ingående organisationerna samverkar, bekostar
och underhåller föreningen gemensamt inom länet.
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8.1.2.2 Gränslös räddningstjänst och stöd med resurser
Inom Kronoberg tillämpas gränslös räddningstjänst samt stöd med räddningsresurser vilket
innebär att alltid närmaste räddningsresurs larmas vid en olycka samt att ge stöd till varandra
med räddningsresurser vid större och komplicerade händelser.
Inom Kronoberg används DRH (Dynamisk resurshantering) som är en tjänst som
tillhandahålls av SOS-alarm och möjliggör att närmaste räddningsenhet med rätt förmåga
alltid larmas till en olycka. Det möjliggör alltid att den snabbaste skadeavhjälpande insatsen
kan påbörjas och man går ifrån fokuset på kommun- eller länsgränser. Kronoberg tillämpar en
gemensam DRH-plattform för räddningsenheter.
Inom Kronoberg finns det gemensamma specialfunktioner och specialresurser bl.a. kembefäl,
kemdykning, kemsanering, regional insatsledare, tungräddning. Dessa funktioner beskrivs
mer ingående under avsnittet som hanterar de olika olyckstyperna.
8.1.2.3 Räddningssystem Småland-Blekinge (RSB)
RSB är en samverkan om ett gemensamt räddningssystem för övergripande ledning för
räddningstjänsterna i Jönköpings län, Kronobergs län, Blekinge län, Ydre, Hultsfred,
Vimmerby och Västervik.
En rad stora händelser de senaste åren har visat att svensk räddningstjänst behöver organisera
sig i större enheter för att öka sin förmåga att leda och genomföra stora och komplexa
räddningsinsatser. Räddningstjänsterna i Jönköpings län, Kronobergs län, Blekinge län, Ydre,
Hultsfred, Vimmerby och Västervik bildar nu därför en gemensam samverkan
Räddningssystem Småland-Blekinge. Syftet med det fördjupade samarbetet mellan
organisationerna är att åstadkomma mer effektiv användning av resurser och därmed större
förmåga och uthållighet att genomföra räddningsinsatser. Samarbetet kommer att omfatta 30
kommuner med cirka 800 000 invånare och täcker ett 28 657 kvadratkilometer stort område.
Varje räddningstjänst kommer fortfarande att finnas kvar som egen organisation, men
samarbetet kommer att bli utökat och en integrerad del av varje räddningstjänst.
I korthet innebär det ett nära samarbete när det gäller räddningsledning och användning av
resurser som brandmän, fordon och materiel men även uppbyggnad av en ny övergripande
ledning. Detta ger de ingående räddningstjänsterna bättre förutsättningar att snabbt få mycket
resurser till en olycksplats, leda stora insatser samt hantera samtidiga, komplexa och
långvariga händelser.
Ledning på skadeplats och i systemet som helhet kommer att bedrivas ute på plats med befäl
från områdena och från en gemensam ledningscentral i Jönköping som är samlokaliserad med
SOS Alarm. Ledningscentralen är bemannad dygnet runt, veckans alla dagar. Här finns ett
vakthavande befäl och ett larmbefäl som tillsammans med en vakthavande räddningschef
utövar den övergripande ledningen. Dessa samspelar med gemensamma regionala
ledningsresurser samt insatsledare och styrkeledare i alla de ingående räddningstjänsterna.
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8.1.2.4 RSöS
Räddningstjänsterna i Östergötland, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Jönköpings län har ett
samarbete som benämns Räddningsregion Sydöstra Sverige, RSöS. Inom RSöS finns en
beredskapsfunktion för inriktning och prioritering IPF som skall stödja de ingående områdena
vid omfattande räddningsinsatser med stöd och samverkan. Funktionen utgörs av en
tillikauppgift för någon av de vakthavande räddningscheferna i regionen. Inom RSÖS finns
det tre stycken larmcentraler som är uppbyggda på likvärdigt sätt i form av teknik, material
och personal och har förmåga att kunna stödja varandra vid kraftig påverkan eller vid
driftsstörningar.
Arbete pågår med att ytterligare knyta räddningstjänsterna i regionen närmare varandra med
bland annat dynamisk resurshantering, ytterligare samarbete mellan ledningscentralerna och
gemensam ledningsdoktrin.
De fem länen ingår i ett samarbete runt förstärkningsresurser i södra Sverige tillsammans med
Skåne, Västra Götalands län, Stockholmsregionen samt Bergslagen.

8.1.3 Alarmering av räddningsorganet
SOS Alarm har på uppdrag av staten ansvar för nödnumret 112 inom Sverige. Detta innebär
att SOS Alarm har ansvaret för att besvara 112-samtal och genom primär intervju fastställa
hjälpbehovet.
Utöver det avtal som staten har med SOS Alarm har Räddningstjänsten Östra Kronoberg avtal
med SOS Alarm om utalarmering av räddningstjänstresurser.
Möjligheter för den skadedrabbade att nå SOS Alarm utvecklas kontinuerligt och inkluderar
bland annat telefon, 112 telefonapplikationen och SMS. För uppdaterad information se
www.sosalarm.se.
Varje brandstation har två oberoende larmvägar för att säkerställa larm från SOS till
Räddningstjänsten. Vid bortfall av förmåga att larma räddningstjänst från SOS Alarm, så
finns möjlighet att larma samtliga stationer från Ledningsrum Lessebo.
På samtliga brandstationer finns även en larmtryckknapp som är oberoende av kontakten med
SOS Alarm. När knappen trycks in går det larm direkt till räddningspersonalens personsökare.

8.1.4 Brandvattenförsörjning
Brandpostnät finns i de större orterna med olika utbyggnad och kapacitet. Primärkommunerna
förser RÖK med nödvändigt kartmaterial och instruktioner för nyttjande av nätet. Förbundet
har även egen tillgång 5 tankfordon och 6 motorsprutor.
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8.1.5 Responstid
Figur 39, Figur 40 och Figur 41 nedan visar responstiderna från Räddningstjänsten Östra
Kronobergs beredskapsstationer. Analysen bygger på vägnät från Trafikverkets Nationella
Vägdatabas (NVDB). Observera att Figur 41 inkorrekt visar station Rävemåla som en
beredskapsstation, stationen är avvecklad och ska därmed tas bort ur beräkningen av
responstiderna. Nytt kartmaterial är beställt av Metria AB där station Rävemåla inte tas med i
beräkningarna men kartan är ännu inte färdigställd.

Figur 39 Responstid område Norr.
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Figur 40 Responstid område Mitt.

Figur 41 Responstid område Syd. Observera att station Rävemåla har avvecklats, stationen ska därmed tas bort ur
beräkningarna av responstider.
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8.1.6 Överlåtande åt annan att vidta inledande begränsade åtgärder
Då kommunerna inte är helt symetrisk utformade och att man själv inte är snabbast inom hela
kommunen har man avtal om gränslös räddningstjänst inom räddningssamverkan SmålandBlekinge. Det är för övrigt en praxis som tillämpas inom hela landet för att alltid larma den
snabbaste räddningsresursen, för att kunna ge hjälp till den drabbade så fort som möjligt.

8.1.7 Samverkan med andra aktörer
8.1.7.1 Krissam Kronoberg
Inom Kronobergs län finns en samverkansgrupp, Krissam Kronoberg, som består av
länsstyrelsen, kommunerna och deras räddningstjänster, polisen, regionen och SOS Alarm
AB. Gruppen har till uppgift att få till stånd en samordnad och gemensamt definierad
hantering av en allvarlig händelse.
8.1.7.2 Räddsam Kronoberg
Genom samverkan inom Räddsam Kronberg bedrivs ett flertalet arbetsgrupper mot andra
aktörer för att säkerställa en god samverkan, bland annat riktat mot Polisen, Regionen,
Linneuniversitetet, militär region Syd. Till exempel bedriv en gemensam grupp som hanterar
metoder och övningsgenomförande mellan Regionen, Polisen och Räddsam Kronoberg.

8.1.8 Varning och information till allmänheten
Inom RÖK:s område finns idag inget system för utomhusvarning. Räddningsledare har dock
möjlighet vid behov att använda sig av Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) samt
myndighetsmeddelande.
För löpande information inom förebyggande och operativ verksamhet används Web, sociala
medier samt att via ordinarie media (Radio, TV, dagstidningar) vara en aktiv part för
information.
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8.2 Per olyckstyp
8.2.1 Brand i byggnad
Effektmål som ska uppnås vid brand i byggnad:
•
•
•
•

Alla personer ska kunna utrymmas ur byggnaden
Ingen brandspridning ska ske från objektet, utrymmet, brandcellen eller byggnaden
där branden startade
Släckning av brand
Påverkan på liv, hälsa, miljö och egendom ska minimeras

Nyckeluppgifter för att uppnå angivna effektmål ovan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Söka efter och rädda personer i tät brandrök
Genomföra utvändig eller invändig släckinsats för att bekämpa brand
Genomföra utvändig eller invändig släckinsats för att begränsa spridning av brand
Säker vattentillgång ska anordnas
Assistera utrymning av personer ur brinnande byggnad utvändigt via fönster eller
balkong från 0-11m med stegutrustning
Assistera utrymning av personer ur brinnande byggnad utvändigt via fönster eller
balkong från 0-23m med hävare
Snabbt kunna bilda sig en uppfattning om brandens omfattning
Förhindra spridning av kontaminerat släckvatten
Förhindra att liv, hälsa, miljö eller egendom påverkas av spridning av brandrök

Nyckeluppgifterna kan genomföras med de förmågor och resurser vilka presenteras i tabellen
nedan. De första två siffrorna i enhetsnumren anger vilken station enheten utgår ifrån, se
Tabell 6 ovan för beskrivning av stationernas numrering. Vissa förmågor finns inte inom
kommunen men finns genom samarbete med annan räddningstjänst eller nationellt.
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Uppgift och förmåga att:
Genomföra släckinsats ut- och invändigt
Självständigt genomföra rökdykning enligt
AFS 2007:7
Genomföra rökdykning enligt AFS 2007:7
efter förstärkning inom 20 minuter
Genomföra rökdykning enligt AFS 2007:7
efter förstärkning inom 30 minuter
Leda en rökdykargrupp
Genomföra utvändig släckning
Med utskjutsstege livrädda upp till en
brösthöjd på 11 m
Med hävare livrädda upp till brösthöjd på 23
m
Med hävare och utrustning göra uppgifter
högt ovan mark, håltagning för
brandgasventilering, utvändig släckning etc.
Transportera vatten i tank eller container om
minst 6000 L
Bygga upp slang- och pumpsystem
Med fläkt ventilera och ta upp hål i tak och
väggar
Göra uppgiftsledning och att leda en
enhet/grupp.
Göra insatsledning, att samordna enheter,
samverkansledning m.m.
Genomföra systemledning, ledning på
strategisk nivå.
Genomföra akut restvärdesräddning.
Ventilering av rök, uppsamling vatten mm.
Agera som första insatsperson och kunna
göra inledande begränsande och
livsuppehållande åtgärder.
Snabbt få en överblick och ge information om
omfattning med hjälp av värmekamera
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Tabellen nedan beskriver förmågan att hantera olika händelser, från de mer vanligt
förekommande till de mer sällan inträffade.
Brand i byggnad
Villa
Mindre brand i föremål, tillbud eller efterkontroll
Flerbostadshus
Konstaterad brand/rökutveckling i enstaka brandcell.
Radhus
Mindre spridningsrisk
Publik lokal
Omfattande brand i större lokaler. Brand i mer än
Hotell
startutrymmet och det föreligger stor spridningsrisk
Industri
Händelsen kan hanteras med förbundets egna resurser
Händelsen kan hanteras i samverkan med andra kommuners/organisationers
räddningstjänster
Händelsen kan hanteras med stöd av samverkan Småland-Blekinge eller med
nationella förstärkningsresurser
Kommunens förmåga till utrymning via fönster med hjälp av Räddningstjänstens
stegutrustning för olyckstypen brand i byggnad
Den tid det tar från det att räddningstjänsten blir larmade till dess att en insats är igång kallas
för insatstid. Insatstiden innehåller anspänningstid, den tid det tar från larm hos
räddningstjänsten tills dess att fordonen lämnar stationen, körtid samt angreppstid (den tid det
tar att starta upp insatsen på plats). Framkomsttid är den tid det tar från det att
räddningstjänsten blir larmade till dess att de är på plats, det vill säga anspänningstid och
körtid.
Det allmänna rådet i BFS 2011:6 avsnitt 5:323 anger gällande insatstid och förmåga följande:
”Tillräckligt snabb insatstid för räddningstjänsten är normalt högst 10 minuter. Med
tillräcklig förmåga avses sådan bemanning och utrustning att utrymningen kan genomföras
på ett tillfredsställande sätt.”
Tabell 8 nedan beskriver insatstid för utrymning i vissa tätorter. För övriga tätorter, ej angivna
i tabellen, gäller insatstid överstigande 10 minuter.
Tabell 8 Förmåga till utrymning via fönster med hjälp av RÖK:s stegutrustning

Tätort
Lessebo
Hovmantorp
Åseda
Alstermo
Lenhovda
Tingsryd
Ryd

Insatstid
10 minuter
10 minuter
10 minuter
10 minuter
10 minuter
10 minuter
10 minuter

Förmåga
11 meter
11 meter
23 meter
11 meter
11meter
23 meter
11 meter
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8.2.2 Brand utomhus
Effektmål som ska uppnås vid brand utomhus:
•
•
•
•

Alla personer ska kunna utrymmas ur hus, fordon eller fartyg
Ingen brandspridning ska ske från platsen där branden startade eller sprida sig till
angränsande områden eller byggnader
Släckning av brand
Påverkan på liv, hälsa, miljö och egendom ska minimeras

Nyckeluppgifter för att uppnå angivna effektmål ovan:
•
•
•
•
•
•
•

Genomföra insats för livräddning i fordon/fartyg
Genomföra släckinsats för att bekämpa eller begränsa spridning av brand
Söka efter brand och snabbt lokalisera den
Snabbt kunna mobilisera sig i terräng
Snabbt kunna bilda sig en uppfattning om brandens omfattning
Förhindra spridning av kontaminerat släckvatten
Förhindra att liv, hälsa, miljö eller egendom påverkas av spridning av brandrök

Nyckeluppgifterna kan genomföras med de förmågor och resurser vilka presenteras i tabellen
nedan. De första två siffrorna i enhetsnumren anger vilken station enheten utgår ifrån, se
Tabell 6 ovan för beskrivning av stationernas numrering. Vissa förmågor finns inte inom
kommunen men finns genom samarbete med annan räddningstjänst eller nationellt.
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Uppgift och förmåga att:
Genomföra utvändig släckning
Med hävare och utrustning göra
uppgifter högt ovan mark
Transportera vatten i tank eller container
om minst 6000 L
Bygga upp slang- och pumpsystem
Med fläkt ventilera bort rök från
exempelvis fordon
Göra uppgiftsledning och att leda en
enhet/grupp.
Göra insatsledning, att samordna
enheter, samverkansledning m.m.
Göra systemledning, ledning på
strategisk nivå.
Agera som första insatsperson och kunna
göra inledande begränsande och
livsuppehållande åtgärder.
Transportera material och personal i
terräng utanför vägnätet med hjälp av 6
eller 4-hjuling med eller utan vagn
Nyttja terränggående fordon med band
för transport av material och personal
samt släckning eller sjuktransport
Men hjälp av UAV snabbt få en
överblick och ge information om
omfattning mm.

2022-04-04

3010 3210 3710 3340 3630 3080 Alt.
3610
3810 3540 4030
4010
4410
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

3750

3750

3270

Tabellen nedan beskriver förmågan att hantera olika händelser, från de mer vanligt
förekommande till de mer sällan inträffade.
Brand utomhus
Mindre brand i föremål, enskilt fordon eller gräsbrand
Fordon
Brand i flera fordon, avgränsad brand i avfallsanläggning,
Avfall/återvinnig
mindre skogsbrand. Ingen spridningsrisk
Gräsbrand
Omfattande brand: flera fordon, skogsbrand eller
Skogsbrand
avfallsanläggning och det föreligger stor spridningsrisk
Händelsen kan hanteras med kommunens egna resurser
Händelsen kan hanteras i samverkan med andra kommuners/organisationers
räddningstjänster
Händelsen kan hanteras med stöd av samverkan Småland-Blekinge eller med
nationella förstärkningsresurser såsom MSB:s förstärkningsresurser:
vattenbombande helikoptrar och skopande flygplan
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8.2.3 Trafikolycka
Effektmål som ska uppnås vid trafikolyckor:
•
•
•
•

Inga följdolyckor får inträffa
Arbetsplatsen ska vara säker att vistas på
Alla drabbade personer ska kunna omhändertas och få sjukhustransport
Påverkan på liv, hälsa, miljö och egendom ska minimeras

Nyckeluppgifter för att uppnå angivna effektmål ovan:
•
•
•
•
•
•

Avspärrning av olyckplats
Stabilisering/säkring av fordon
Lyft av fordon/del av fordon
Losstagning av fastklämda snabbt och säkert
Snabbt kunna bilda sig en uppfattning om olyckans omfattning
Säkra olyckan mot brand och hantera eventuellt läckage

Nyckeluppgifterna kan genomföras med de förmågor och resurser vilka presenteras i tabellen
nedan. De första två siffrorna i enhetsnumren anger vilken station enheten utgår ifrån, se
Tabell 6 ovan för beskrivning av stationernas numrering. Vissa förmågor finns inte inom
kommunen men finns genom samarbete med annan räddningstjänst eller nationellt.
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Uppgift och förmåga att:
Göra basräddning vid trafikolycka,
utsläpp, lösa föremål etc.
Fungera som buffertfordon vid t.ex.
trafikolycka
Losstagning låg: med enklare verktyg att
klippa, bända eller kapa, hantera mindre
utsläpp
Losstagning medel: med verktyg för att
klippa, bända, trycka etc. vid
trafikolycka med personbilar eller
liknande fordon.
Losstagning hög: med verktyg för att
kunna klippa, bända och trycka vid t.ex.
trafikolycka med tyngre fordon.
Förmåga till tyngre/högre lyft t.ex. vid
bussolycka.
Arbetsjorda vid händelse på elektrifierad
järnväg.
Göra uppgiftsledning och att leda en
enhet/grupp.
Göra insatsledning, att samordna
enheter, samverkansledning m.m.
Göra systemledning, ledning på
strategisk nivå.
Genomföra restvärdesräddning på väg
Agera som första insatsperson och
kunna göra inledande begränsande och
livsuppehållande åtgärder.
Utökad tyngre/högre lyft t.ex. vid
bussolycka/lastbilsolycka
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Tabellen nedan beskriver förmågan att hantera olika händelser, från de mer vanligt
förekommande till de mer sällan inträffade.
Trafikolycka
Mindre trafikolycka, singelolycka personbil eller mindre fordon
Påkörning järnväg, trafikolycka flera fordon, enklare skadeläge, få
fastklämda/skadade etc.
Urspårning/brand i tåg, trafikolycka flera större fordon, komplicerad skadeplats,
många skadade (t.ex. buss på sida)
Händelsen kan hanteras med kommunens egna resurser
Händelsen kan hanteras i samverkan med andra kommuners/organisationers
räddningstjänster
Händelsen kan hanteras med stöd av samverkan Småland-Blekinge eller med
nationella förstärkningsresurser
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8.2.4 Olycka med farliga ämnen
Effektmål som ska uppnås vid olycka med farliga ämnen:

• Alla personer ska kunna utrymmas ur hus eller fordon
•
•
•
•
•

Ingen spridning av det farliga ämnet ska ske från platsen där utsläppet började
Ingen ska ta skada av farliga ämnen, personal på plats eller medborgare
Ämnet ska oskadliggöras
Påverkan på liv, hälsa, miljö och egendom ska minimeras
Alla ska kunna vara informerade om en eventuellt överhängande fara

Nyckeluppgifter för att uppnå angivna effektmål ovan:
•
•
•
•

•
•
•

Identifiering/indikering av farligt ämne
Livräddning i en miljö med farligt ämne
Avspärrning/evakuering av område
I syfte att oskadliggöra eller begränsa spridning av farligt ämne genomföra utvändig
eller invändig insats för att:
o Täta
o Valla in
o Samla upp
o Pumpa
o Täcka över
o Tvätta ner
o Länsa
Sanering av personal och drabbade
Snabbt kunna bilda sig en uppfattning om olyckans omfattning
Alarmering och varning av allmänheten (bl.a. VMA)

Nyckeluppgifterna kan genomföras med de förmågor och resurser vilka presenteras i tabellen
nedan. De första två siffrorna i enhetsnumren anger vilken station enheten utgår ifrån, se
Tabell 6 ovan för beskrivning av stationernas numrering. Vissa förmågor finns inte inom
kommunen men finns genom samarbete med annan räddningstjänst eller nationellt.
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Uppgift och förmåga att:
Med fläkt ventilera och ta upp hål
i tak och väggar
Akut livräddande insats vid
olycka med farliga ämnen.
Kemskyddsdräkt typ 4
(branddräkt med stänkskydd)
Genomföra avspärrning och varna
Inledande begränsning vid t.ex.
utsläpp farligt ämne. Ex.
tätning/sanering
Indikering av farliga ämnen
Göra uppgiftsledning och att leda
en enhet/grupp.
Göra insatsledning, att samordna
enheter, samverkansledning m.m.
Göra systemledning, ledning på
strategisk nivå.
Genomföra akut
restvärdesräddning
Agera som första insatsperson och
kunna göra inledande
begränsande och livsuppehållande
åtgärder.
Snabbt få en överblick och ge
information om omfattning med
hjälp av värmekamera
Men hjälp av UAV snabbt få en
överblick och ge information om
omfattning mm.
Genomföra kemdykning enligt
AFS 2007:7

Samrådshandling
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Leda en kemdykargrupp

För komplexa händelser med farliga ämnen där inte länets egna resurser är tillräckliga
kommer RÖK att begära nationell förstärkningsresurs.
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Tabellen nedan beskriver förmågan att hantera olika händelser, från de mer vanligt
förekommande till de mer sällan inträffade.
Olycka med farligt ämne
Begränsat utsläpp av drivmedel, olja, tillbud vätska/gas
Utsläpp av mindre mängd farligt ämne, enklare situation utan kemdykning och
få drabbade
Omfattande utsläpp av farligt ämne, konstaterad större läckage ledning/cistern.
Komplicerad olycka med kemdykning och flertalet drabbade
Händelsen kan hanteras med kommunens egna resurser
Händelsen kan hanteras i samverkan med andra kommuners/organisationers
räddningstjänster
Händelsen kan hanteras med stöd av samverkan Småland-Blekinge eller med
nationella förstärkningsresurser
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8.2.5 Naturolycka
Effektmål som ska uppnås vid naturolycka:

• Alla personer ska kunna utrymmas ur hus eller fordon
•
•
•
•

Alla ska kunna vara informerade om en eventuellt överhängande fara
Fastklämda eller nödställda personer ska kunna räddas
Avspärrning/utrymning av större drabbat område
Samhällsviktiga verksamheter ska skyddas från effekter av naturolyckor

Nyckeluppgifter för att uppnå angivna effektmål ovan:
•
•

•
•

•
•
•

•

Livräddning i en svår miljö (översvämmat, nedfallna träd, ras/skred)
Avspärrning/evakuering av område
Sågning/röjning av nedfallna träd
Uppbyggnad av översvämningsbarriärer
Snabbt kunna bilda sig en uppfattning om olyckans omfattning
Kännedom om väderlek och vädervarningar
Information till allmänheten om var drabbade och farliga områden finns
Stabilisering av utsatta byggnader/byggnadselement

Nyckeluppgifterna kan genomföras med de förmågor och resurser vilka presenteras i tabellen
nedan. De första två siffrorna i enhetsnumren anger vilken station enheten utgår ifrån, se
Tabell 6 ovan för beskrivning av stationernas numrering. Vissa förmågor finns inte inom
kommunen men finns genom samarbete med annan räddningstjänst eller nationellt.
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Uppgift och förmåga att:
Med motorsågsutrustning såga/nedfallna
träd
Med mindre och större pumpar, pumpa
vatten (t.ex. ur källare)
Med hävare och utrustning göra
uppgifter högt ovan mark
Transportera vatten i tank eller container
om minst 6000 L
Bygga upp slang- och pumpsystem
Genomföra räddning vid klämskador,
nedfallna träd, vattenskada, lösa föremål
etc.
Förmåga till tyngre/högre lyft t.ex. större
föremål.
Göra uppgiftsledning och att leda en
enhet/grupp.
Göra insatsledning, att samordna
enheter, samverkansledning m.m.
Göra systemledning, ledning på
strategisk nivå.
Genomföra akut restvärdesräddning
Agera som första insatsperson och
kunna göra inledande begränsande och
livsuppehållande åtgärder.
Snabbt få en överblick och ge
information om omfattning med hjälp av
värmekamera
Men hjälp av UAV snabbt få en
överblick och ge information om
omfattning mm.
Transportera material och personal i
terräng utanför vägnätet med hjälp av 6
eller 4-hjuling med eller utan vagn
Nyttja terränggående fordon med band
för transport av material och personal
samt släckning eller sjuktransport
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För komplexa händelser med naturolyckor där inte länets egna resurser är tillräckliga kommer
RÖK att begära nationell förstärkningsresurs.
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Tabellen nedan beskriver förmågan att hantera olika händelser, från de mer vanligt
förekommande till de mer sällan inträffade.
Naturolycka
Översvämning av källare, pumpning/nödställd person
Sågning/röjning. Olyckor med nedfallna träd
Större översvämningar, ras och skred eller omfattande naturolycka
Händelsen kan hanteras med kommunens egna resurser
Händelsen kan hanteras i samverkan med andra kommuners/organisationers
räddningstjänster
Händelsen kan hanteras med stöd av samverkan Småland-Blekinge eller med
nationella förstärkningsresurser
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8.2.6 Drunkning
Effektmål som ska uppnås vid drunkning:
•
•
•

Alla nödställda personer i vatten eller 1 meter under vattenytan ska kunna räddas
Räddningstjänst ska ha fått tillträde till platsen med den nödställde.
Nödställd person ska snabbt kunna lokaliseras av personal vid strandkant, i båt eller
från en UAV i luften

Nyckeluppgifter för att uppnå angivna effektmål ovan:
•
•
•

Snabb sök- och räddningsteknik
Snabbt tillträde till badplatser
Snabbt isättande av ytlivräddare/båt
• Snabbt kunna bilda sig en uppfattning om olyckans omfattning
• God kännedom om väderlek och vädervarningar
• God kännedom om välbesökta badplatser, skridskoturer, båtturer, kanotrutter etc.
Nyckeluppgifterna kan genomföras med de förmågor och resurser vilka presenteras i tabellen
nedan. De första två siffrorna i enhetsnumren anger vilken station enheten utgår ifrån, se
Tabell 6 ovan för beskrivning av stationernas numrering. Vissa förmågor finns inte inom
kommunen men finns genom samarbete med annan räddningstjänst eller nationellt.
Uppgift och förmåga att:
Göra uppgiftsledning och att leda en
enhet/grupp.
Göra insatsledning, att samordna
enheter, samverkansledning m.m.
Göra systemledning, ledning på
strategisk nivå.
Rädda liv genom livräddning ovan ytan
eller 1 meter under
Med mindre båt som normalt sett EJ är
sjösatt, livrädda och/eller transportera
personal och materiel.
Agera som första insatsperson och
kunna göra inledande begränsande och
livsuppehållande åtgärder.
Genomföra hjärt- och lungräddning med
defibrillator – specifikt från
räddningstjänsten
Med hjälp av UAV snabbt få en
överblick och ge information om
omfattning mm.
Genomföra dykinsats i syfte att hitta
personer långt under vattenytan
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Tabellen nedan beskriver förmågan att hantera olika händelser, från de mer vanligt
förekommande till de mer sällan inträffade.
Drunkning
Drunkning/tillbud, enstaka personer i ytläge eller 1 meter under ytan
Drunkning/tillbud. Dykbehov
Drunkning/tillbud, stort antal nödställda personer
Händelsen kan hanteras med kommunens egna resurser
Händelsen kan hanteras i samverkan med andra kommuners/organisationers
räddningstjänster
Händelsen kan hanteras med stöd av samverkan Småland-Blekinge eller med
nationella förstärkningsresurser
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8.3 Ledning i räddningstjänsten
Enligt MSBFS 2021:1 14 och 15 §§ ska kommunen beskriva sin förmåga till övergripande
ledning av räddningstjänsten och förmåga att leda räddningsinsatser. Denna beskrivning utgår
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om ledning
av kommunal räddningstjänst (MSBFS 2021:4).
Att leda räddningsinsatser spänner sig från att leda en enskild grupp till att leda ett större
system som skall hantera flera större händelser samtidigt eller svåra komplicerade händelser.
Att kunna leda och hantera stora, komplicerade eller flera samtidiga räddningsinsatser innebär
att man behöver samverka för att kunna hantera det tillfredsställande.

8.3.1 Räddningssystem Småland-Blekinge (RSB)
Ledningssystemet utgår från respektive räddningschef som sätter gränserna för hur man skall
hantera larmtyper, resurser och ledningsnivåer, en gemensam ledningsdoktrin beskriver hur
systemet är tänkt att fungera för de olika typerna av händelserna vilket ledningssystemet utgår
i från. Gemensamt för systemet är att man har en likvärdig syn och uppbyggnad inom hela
området för att skapa och enkelhet och snabbhet i systemuppbyggnaden allt eftersom en eller
flera händelse växer och kräver en större ledningskapacitet.

Figur 42 Ledningsnivåerna i systemet.

Ledningssystemet är uppbyggt för att kunna lämna över en eller flera omfattande
räddningsinsatser till staten, i fösta hand sker det av drabbad länsstyrelse och en dialog sker
om behovet av att bistå eller överta en eller flera räddningsinsatser. Ledningssystemet skall
kontinuerligt ha förmåga att leverera beslutsunderlag och information till drabbad kommun,
länsstyrelse, Myndigheten för samhällsskydd samt övrigt berörda myndigheter.
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8.3.2 Beslutsdomäner
För ledning av operativ räddningstjänst finns 3 olika beslutsdomäner med skiftande
beslutanderätt. De olika ledningsfunktionerna kommer att arbeta inom olika beslutsdomäner
och i olika tidsskalor för att hela tiden skapa rätt förutsättningar för att kunna genomföra och
ha beredskap för räddningsinsatser.
Uppgiftsledning:
•
•
•

Bedriva direkt ledning av räddningsenheter/resurser
Leda en organisatorisk del i utförande av tilldelad uppgift
Samordna utförandet inom den organisatoriska delen

Insatsledning:
•
•
•
•

Utöva den samlade ledningen av en enskild räddningsinsats
Besluta om räddningsinsatsens mål och taktiska genomförande
Besluta om och fördela uppgifter till olika organisatoriska delar/funktioner i
räddningsinsatsen
Samordna räddningsinsats genomförande.

Systemledning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definiera och kunna besluta om räddningstjänstorganisationernas roll och tillämpning
av uppdrag inom området.
Kunna besluta om beredskaps av räddningsresurser i förhållande till riskbild
Definiera och kunna besluta om räddningsinsatsers ramar (avsikt, mål, resurs, tid och
geografi) tidigt kunna ta ställning till om räddningsinsats ska startas eller inte startas.
Kunna samordna och prioritera mellan räddningsinsatser och beredskap utifrån
hjälpbehov och riskbild
Värdera behov och besluta om såväl initiala resurstilldelningar som förstärkningar
Kunna organisera och anpassa ledningsarbetet under händelser
Kunna samverka med andra aktörer, offentliga och privata
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8.3.2.1 Roller i ledningssystemet
Följande roller och nivåer finns inom ledningsorganisationen:
VRC
Vakthavande
räddningschef

VB
Vakthavande
befäl

LB
Larmbefäl

RIL
Regional
insatsledare

IL
Insatsledare

SL/AL
Styrkeledare/
Arbetsledare

Högsta beslutsfattare i systemet utgörs av en regional räddningschef i
beredskap VRC som har ansvar för att systemet är ändamålsenligt enligt
rutiner. Som stöd för att hantera ledning av systemet och säkerställa
adekvat beredskap över ytan samt för kontinuerlig omvärldsbevakning
finns ett vakthavande befäl VB. VRC har rollen som
räddningsledningschef enligt MSBFS 2021:4.
Ett vakthavande befäl (VB) på ledningscentralen svarar i första hand för
att säkerställa adekvat beredskap över ytan och göra kontinuerliga
bedömningar hur belastat systemet är och förse VRC med
beslutsunderlag för denna skall kunna ta beslut om åtgärder krävs för att
systemet skall fungera tillfredsställande över hela ytan. VB kan
medlyssna samtal som bedöms kunna leda till omfattande eller
komplicerade räddningsinsatser eller om det kan bli stor påfrestning på
systemet. VB stödjer LB i prioriteringar av räddningsresurser. VB har
rollen som driftchef enligt MSBFS 2021:4.
LB medlyssnar normalt alla samtal som bedöms kunna leda till
räddningsinsats. LB stödjer SOS räddningsåtgörare RÅ med beslut om
att tillföra respektive återkalla styrkor i utlarmningsskedet samt med
beslutsunderlag till VB för att denne skall kunna göra
påfrestningsbedömningar på systemet.
Högsta ledningsnivå på skadeplats utgörs av regional insatsledare RIL.
Funktionen RIL larmas till större insatser där det föreligger av ett utökat
ledningsbehov och förväntas kunna agera som räddningsledare,
stabschef* eller insatschef, såväl som i stödjande roller i både system-,
insats- och uppgiftsledning. Regional kan även betyda annat än länsvis
och det kan samtidigt finnas fler RIL beroende på hur dimensioneringen
av ledningsfunktionen ser ut i övriga organisationer.
Andra ledningsnivå utgörs av insatsledare IL som finns i jour eller
beredskap beroende på vilken organisation IL tillhör. Funktionen IL
larmas vid behov till insats där det normalt sett är larmat flera
räddningsstyrkor och arbetar där med ledning av insats tillsammans med
övriga befäl i det ledningsteam som skapas på skadeplats. Insatsledaren
kan agera i rollen som insatschef, stabschef*, funktionschef*,
räddningsledare eller storsektorchef.
Första ledningsnivå utgörs av styrkeledare SL som finns i jour eller
beredskap beroende på vilken kategori RVB eller heltid som SL tillhör.
SL larmas antingen som första insatsperson FIP och/eller som SL
tillsammans med sin räddningsstyrka. SL leder insats antingen själv eller
tillsammans med övriga befäl i det ledningsteam som skapas på
skadeplats.

*Utformningen av uppbyggnaden av stab (inre och yttre) med tillhörande roller är ett pågående arbete inom
Räddningssystem Småland-Blekinge, där ett färdigt koncept inte är beslutat ännu.
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8.3.2.2 Räddningsledare
Enligt 3 kap 16 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är räddningschefen
räddningsledare men kan utse någon annan behörig att vara räddningsledare vid en
räddningsinsats. Vakthavande Befäl har möjlighet att vara räddningsledare tills befäl med
delegation att agera som räddningsledare är utsedd vilket det vanligtvis är förutbestämt eller
vid tillfällen då inget befäl finns på platsen. Samtliga befäl i ledningsorganisationen (se ovan)
ska kunna verka som räddningsledare inom samtliga kommuner eller organisationer som
omfattas av ledningssystems område. Räddningsledaren är ytterst ansvarig för arbetet på
skadeplatsen och anger mål med insatsen. Räddningsledaren ansvarar för att målen med
insatsen är tydligt kommunicerat till personalen på skadeplatsen. Räddningsledare ska
kontinuerligt följa upp och vid behov justera genomförandet för att nå målet med den enskilda
räddningsinsatsen. Det ska alltid tydligt framgå vem som är räddningsledare vid en insats.
Övertagande av räddningsledarrollen rollen skall tydligt kommuniceras. Räddningsledaren
ansvarar för att varje räddningsinsats avslutas enligt 3 kap 9 § LSO.

8.4 Samtidiga och omfattande räddningsinsatser
Vid flera samtidiga eller vid resurskrävande räddningsinsatser inom kommunen kan
Räddningssystem Småland-Blekinge (RSB) resurser omfördelas utifrån rådande behov. Det
görs inom ramen Räddningssystem Småland-Blekinge (RSB) och den
systemledningsorganisation som finns upprättad. Räddningsstyrkor och ledningsfunktioner
anpassas både till numerär och geografisk placering vid förändrad risk- och hotbild i syfte att:
•
•
•

bedriva övergripande ledningsarbete
genomföra räddningsinsatser
skapa beredskap för nya räddningsinsatser

Samarbetet mellan räddningstjänsterna stärker förmågan till effektivt ledningsarbete vilket
medför följande fördelar för de olycksdrabbade:
•
•
•
•

snabbare hjälp till den olycksdrabbade vid flera samtidigt inträffade olyckor
utökad förmåga till snabb resursuppbyggnad
större uthållighet vid flera samtidiga eller omfattande räddningsinsatser
utökad förmåga att hantera alternativa händelseutvecklingar.

VRC ansvarar för den övergripande prioriteringen mellan en eller flera samtidiga
räddningsinsatser och den rådande beredskapen över tid. VB ska kontinuerligt följa
utryckningsverksamheten och följa upp räddningsinsatsernas effekt gentemot hjälpbehov och
andra skyddsvärden. Prioriteringar av resurstilldelning i det tidiga skedet vid samtidiga
räddningsinsatser utförs av LB efter bedömt behov. VB har mandat att besluta om alarmering
och beredskapsproduktion inom de ramar som fastställs gemensamt eller av de direkta beslut
som VRC ger.

62(67)

109

Handlingsprogram
Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Samrådshandling

2022-04-04

8.5 Räddningstjänst under höjd beredskap
RÖK:s organisation för räddningstjänst under höjd beredskap bygger på anpassning och
förstärkning av den fredstida organisationen. Under höjd beredskap kommer fullständigt
fokus vara inriktat på skadeavhjälpande verksamhet.
För att säkerställa en höjd insatsförmåga för höjd beredskap och krig är personalen
krigsplacerad vid RÖK. Vidare kan på beslut av räddningschefen övergång till
krigsorganisation enligt plan med tvåskiftstjänstgöring ske varvid insatsstyrkornas numerär
dubbleras
Som tillkommande arbetsuppgifter enligt 8 kap. 2 § LSO ska kommunens organisation för
räddningstjänst under höjd beredskap ansvara för:
1. Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden.
2. Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska
stridsmedel.
3. Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt de
tillkommande uppgifterna ska kunna fullgöras.
4. Personal inom räddningstjänstförbundet ska under höjd beredskap delta i åtgärder för
första hjälpen åt och transport av skadade samt för befolkningsskydd.
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9 Uppföljning, utvärdering och lärande
Enligt MSBFS 2021:1 19 och 20 § ska kommunen beskriva hur verksamheten följs upp och
utvärderas samt hur kommunen arbetar med olycksundersökningar.
Räddningstjänsten Östra Kronobergs verksamhet utvärderas kontinuerligt i
förbundsdirektionen där framför allt ekonomi, verksamhetsplan och tillsynsplan följs upp,
beslutas och återrapporteras. Årlig uppföljning till medlemskommunerna görs via
årsredovisning och bokslut. Medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar har också utsett
lekmannarevisorer för granskning av verksamheten, som i sin tur anlitar sakkunniga revisorer.
Medlemsdialog sker en gång per år i samband med budgetarbete och ramtilldelning.
Olycksundersökning enligt 3 kap. 10 § LSO syftar till att klarlägga orsakerna till olyckan,
olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. Utredningarna och uppföljningen av dessa
har betydelse för räddningstjänstens bedömning gällande eventuella förebyggande åtgärder
som exempelvis tillsyn eller kommunikation med medborgaren samt för metodutveckling och
planering för framtida räddningsinsatser. De får också betydelse för utformningen av de mål
som anges i handlingsprogrammet och för riskanalysen vilken utgör underlag till denna. Den
personal i som genomför olycksundersökningar är brandingenjörer, insatsledare eller
styrkeledare. En händelserapport skrivs efter varje genomförd räddningsinsats vilken utgör en
grundläggande olycksundersökning, medan mer omfattande olycksundersökningar genomförs
vid behov.
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Bilaga A: Dokumentförteckning
Kompletterande referensdokument:
•
•
•

Räddningstjänsten Östra Kronobergs ägardirektiv
o Beslutad av fullmäktige i respektive kommun den 2012-04-23, 2012-04-24 och
2012-04-26
Räddningstjänsten Östra Kronobergs förbundsordning
o Beslutad av fullmäktige i respektive kommun den 2019-04-08, 2019-04-23 och
2019-04-29
Underlag för kvantitativ riskanalys
o Beslutad av räddningschefen den 2021-09-10

Tabellen nedan redovisar en sammanställning av ingångna avtal med betydelse för förbundets
förmåga till förebyggande arbete och räddningsinsats.
Beskrivning av avtal
Rakel Kronoberg
RVR, avtal avseende restvärdesräddning,
sanering, evakuering av tåg samt
utbildning för arbetsordning och arbete
på väg- och spårområde
IVPA, avtal angående räddningstjänstens
deltagande vid larm i väntan på ambulans
och sjukvårdslarm
Räddningssystem Småland-Blekinge är
en samverkan om ett gemensamt
räddningssystem för övergripande
ledning.
Gränslös räddningstjänst.
Överenskommelse om samverkan mellan
räddningstjänsterna i Kronoberg,
inklusive ledningsorganisation, operativ
samverkan och förebyggande arbete
Verksamhetssystem, (Daedalos) avtal om
nyttjanderätt till datorstödssystem för
operativ och förebyggande verksamhet
SOS Alarm, samarbetsavtal avseende
kommunal räddningstjänst
Övervakningssystem för felsökning och
utalarmering

Parter
Rakel Kronoberg och förbundet.
Försäkrings-branschens restvärdesräddning I
Sverige AB och förbundet.

Region Kronoberg och förbundet.

Räddningstjänsterna i Jönköpings län,
Kronobergs län, Blekinge län, Ydre,
Hultsfred, Vimmerby och Västervik
Räddningstjänst-organisationer i Kronobergs
och Blekinge län.

Lunds Program Arkitekter (LPA) och
förbundet.
SOS Alarm och förbundet.
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Bilaga B: Beskrivning av samråd
Detta handlingsprogram antogs av förbundsdirektionen för samråd den 2022-03-31.
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Bilaga C: Hamnar och dess gränser i vatten
Inom Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge kommuner finns inga gränser mellan kommunens
respektive statens ansvarsområde för räddningstjänst i anslutning till hamnar enligt 3 kap 3 §
FSO.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-04-26
§ 100

Dnr 2021/396-1.2.6

Svar på motion om samverkan kring
pollinatörer
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande.
Ärendebeskrivning
Motion har inkommit från Susanne Seluska (V) och Björn Zethraeus
(V). I motionen föreslås att Lessebo kommun upprättar en samverkan
kring miljön för pollinatörer. Kommunfullmäktige beslutade 202202-28 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Inom ramen för beredningen har motionen remitterats till
samhällsbyggnadsnämnden, som yttrar sig enligt följande:
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under de senaste åren arbetat
med en kartläggning av skötseln av den kommunala marken.
Samhällsbyggnadsnämnden har även beslutat om en grönstrukturplan som sätter nivån för den kommunala grönyteskötseln.
Kommunens innehav uppgår till ca 1100 ha produktiv skogsmark,
impediment 67 ha, jordbruksmark 48 ha samt övrig mark 237 ha
(inom tätorter m.m.). I vår kartläggning av skötseln inom våra
tätorter är det ca 2 ha som trimmas eller körs med slaghack 1-2
gånger per år. Vi har även åkermark inom tätorter som uppgår till 12
ha. Gräsmattor som klipps är ca 51 ha inkl. tomtmark till våra
fastigheter (skolor, äldreboenden m.m.).
I vår kommun har de fyra tätorterna nära kontakt med det öppna
landskapet och den ängsmark som finns på landsbygden. I vår
grönstrukturplan finns inga planer på att anlägga ängsmark i våra
tätorter för att det i framtagandet av planen varken fanns en aktuell
yta för detta eller resurser för att sköta ytan.
Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till om en organisation
kommer in med en förfrågan om att nyttja lämplig mark för
ängsmark. I det fallet skulle organisationen ansvara för skötseln.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-19
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-19 § 38
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-29 § 85
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-02-28 § 19
Motion 2021-11-22

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-04-20

Svar på motion om samverkan kring
pollinatörer
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens
yttrande.
Ärendebeskrivning
Motion har inkommit från Susanne Seluska (V) och Björn
Zethraeus (V). I motionen föreslås att Lessebo kommun upprättar
en samverkan kring miljön för pollinatörer. Kommunfullmäktige
beslutade 2022-02-28 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Inom ramen för beredningen har
motionen remitterats till samhällsbyggnadsnämnden, som yttrar
sig enligt följande:
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under de senaste åren arbetat
med en kartläggning av skötseln av den kommunala marken.
Samhällsbyggnadsnämnden har även beslutat om en grönstrukturplan som sätter nivån för den kommunala grönyteskötseln.
Kommunens innehav uppgår till ca 1100 ha produktiv skogsmark,
impediment 67 ha, jordbruksmark 48 ha samt övrig mark 237 ha
(inom tätorter m.m.). I vår kartläggning av skötseln inom våra
tätorter är det ca 2 ha som trimmas eller körs med slaghack 1-2
gånger per år. Vi har även åkermark inom tätorter som uppgår till
12 ha. Gräsmattor som klipps är ca 51 ha inkl. tomtmark till våra
fastigheter (skolor, äldreboenden m.m.).
I vår kommun har de fyra tätorterna nära kontakt med det öppna
landskapet och den ängsmark som finns på landsbygden. I vår
grönstrukturplan finns inga planer på att anlägga ängsmark i våra
tätorter för att det i framtagandet av planen varken fanns en
aktuell yta för detta eller resurser för att sköta ytan.
Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till om en organisation
kommer in med en förfrågan om att nyttja lämplig mark för
ängsmark. I det fallet skulle organisationen ansvara för skötseln.

116

Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-04-20

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-19 § 38
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-29 § 85
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-02-28 § 19
Motion 2021-11-22
Beslutet skickas till
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden

Sara Nilsson
Kanslichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-04-19
§ 38

Dnr 2022/79-1.2.6

Beslut om yttrande i remiss angående
motion om samverkan kring pollinatörer
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge yttrande till
kommunstyrelsen enligt ärendebeskrivningen nedan.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under de senaste åren arbetat
med en kartläggning av skötseln av den kommunala marken.
Samhällsbyggnadsnämnden har även beslutat om en grönstrukturplan som sätter nivån för den kommunala grönyteskötseln.
Kommunens innehav uppgår till ca 1100 ha produktiv skogsmark,
impediment 67 ha, jordbruksmark 48 ha samt övrig mark 237 ha
(inom tätorter m.m.). I vår kartläggning av skötseln inom våra
tätorter är det ca 2 ha som trimmas eller körs med slaghack 1-2
gånger per år. Vi har även åkermark inom tätorter som uppgår till 12
ha. Gräsmattor som klipps är ca 51 ha inkl. tomtmark till våra
fastigheter (skolor, äldreboenden m.m.).
I vår kommun har de fyra tätorterna nära kontakt med det öppna
landskapet och den ängsmark som finns på landsbygden. I vår
grönstrukturplan finns inga planer på att anlägga ängsmark i våra
tätorter för att det i framtagandet av planen varken fanns en aktuell
yta för detta eller resurser för att sköta ytan.
Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till om en organisation
kommer in med en förfrågan om att nyttja lämplig mark för
ängsmark. I det fallet skulle organisationen ansvara för skötseln.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-29 att skicka ut
motionen på remiss till nämnden för yttrande.
Motionen inkom från Susanne Seluska (V) och Björn Zethraeus (V). I
motionen föreslås att Lessebo kommun upprättar en samverkan kring
miljön för pollinatörer. Kommunfullmäktige beslutade 2022- 02-28
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Inom
ramen för beredning önskas yttrande från
samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Beslut KSAU 2022-03-29 Beredning av motion om samverkan kring
pollinatörer (2022-04-01)
Motion om samverkan kring pollinatörer (2022-04-01)
Tjänsteskrivelse 2022-04-04
Beslut SBNAU 2022-04-11 § 32
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-04-19
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-03-29
§ 85

Dnr 2021/396-1.2.6

Beredning av motion om samverkan kring
pollinatörer
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att sända motionen på remiss till
Samhällsbyggnadsnämden. Remissyttrande önskas senast 2022-0630.
Ärendebeskrivning
Motion har inkommit från Susanne Seluska (V) och Björn Zethraeus
(V). I motionen föreslås att Lessebo kommun upprättar en samverkan
kring miljön för pollinatörer. Kommunfullmäktige beslutade 202202-28 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Inom ramen för beredning önskas yttrande från
samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-18
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-28 § 19
Motion inkommen 2021-11-25

Beslutsexpediering
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-02-28
§ 19

Dnr 2021/396-1.2.6

Motion om samverkan kring pollinatörer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Susanne Seluska (V) och Björn Zethraeus (V) har inkommit med en
motion där de föreslår att Lessebo kommun initierar en samverkan
kring miljön för pollinatörer.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2021-11-22

Beslutsexpediering
Motionärerna
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-04-26
§ 101

Dnr 2021/332-4.2.2

Detaljplan för del av fastigheten
Hovmantorp 6:1 (Wergels väg),
Hovmantorp
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta detaljplan
för del av Hovmantorp 6:1 (Wergels väg).
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att skapa utrymme för fem nya villatomter i
direkt anslutning till ett redan utbyggt område med god tillgänglighet
till service, natur och kollektivtrafik. Lessebo kommun behöver
förtäta i Hovmantorps tätort och ser möjligheten i detta område.
Planområdet är beläget i den nordöstra delen av Hovmantorps
samhälle. Planområdet avgränsas i huvudsak av villabebyggelse i norr
samt öster längs Wergels väg. Området är beläget cirka 60 meter från
Kust- till kustbanas spårområde. I övrigt omges området av
skogsmark.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Planoch bygglagen (PBL). PBL 5 kap. 27–32 §§ ”Antagande av en
detaljplan”.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-04-19 att överlämna
förslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-19 § 39
Plankarta 2022-04-12
Planbeskrivning 2022-04-11
Granskningsredogörelse 2022-04-12

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-04-19
§ 39

Dnr 2021/164-4.2.2

Detaljplan för del av Hovmantorp 6:1
(Wergels väg), Hovmantorp
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
anta detaljplan för del av Hovmantorp 6:1 (Wergels väg).
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att skapa utrymme för fem nya villatomter i
direkt anslutning till ett redan utbyggt område med god tillgänglighet
till service, natur och kollektivtrafik. Lessebo kommun behöver
förtäta i Hovmantorps tätort och ser möjligheten i detta område.
Planområdet är beläget i den nordöstra delen av Hovmantorps
samhälle. Planområdet avgränsas i huvudsak av villabebyggelse i norr
samt öster längs Wergels väg. Området är beläget cirka 60 meter från
Kust- till kustbanas spårområde. I övrigt omges området av
skogsmark.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Planoch bygglagen (PBL). PBL 5 kap. 27–32 §§ ”Antagande av en
detaljplan”.
Bakgrund
Kommunstyrelsen tog beslut 2021-10-05 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för det utpekade
området. Planförslaget överensstämmer med Lessebo kommuns ÖP,
antagen 2018. Planförslaget har varit föremål för samråd och
granskning. Under dessa gavs statliga myndigheter, kommunala
förvaltningar, sakägare och andra som berörs åter möjlighet att lämna
synpunkter.
Samrådsredogörelse har sammanställts efter samrådet och efter
granskningen har en granskningsredogörelse sammanställd.
Planförslaget har så långt möjligt tagit hänsyn till inkomna
synpunkter och förbättrats utan att förändra själva ursprungstanken
med förslaget.
Konsekvenser
Planförslaget innebär en förtätning med fem villatomter i ett redan
utbyggt område huvudsakligen genom att en del oexploaterad
parkmark tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Kommunen är
medveten om att parkmarken minskar i omfattning men konstaterar
samtidigt att en stor del av befintlig vegetation inom planområdet ska
behållas och sparas i så stor utsträckning som möjligt. Inga höga
natur- eller kulturvärden berörs. Förändringar i befintliga miljöer är
också en naturlig del av en växande tätortsutveckling och behövs för

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-04-19
att Hovmantorp som tätort ska kunna möta framtidens behov och
utmaningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-01
Beslut SBNAU 2022-04-11 § 33
Plankarta 2022-04-12
Planbeskrivning 2022-04-11
Granskningsredogörelse 2022-04-12

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

125

2022-04-11
Dnr: SBN 2021/164
Dnr: KS 2021/332
Antagandehandling

Granskningsredogörelse
Detaljplan för del av Hovmantorp 6:1 (Wergels
väg), Lessebo kommun, Kronobergs län

Planområdets lokalisering
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Granskningens genomförande
Förslaget till detaljplan för del av Hovmantorp 6:1 (Wergels väg) har varit ute på
granskning under tiden 22 mars 2022 till och med 12 april 2022. Efter granskningen ska
de synpunkter som har kommit in under yttrandetiden sammanställas i en
granskningsredogörelse. I redogörelsen gör kommunen ett ställningstagande till
eventuella ändringar.

Detaljplanens genomförande
Detaljplanen genomförs med standardförfarande, vilket innebär att förslaget skickas ut
för samråd och granskning innan antagande.

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag
Under granskningstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 9 yttranden.
Inkomna yttrande redovisas och kommenteras nedan.

Inkomna synpunkter
1. Länsstyrelsen
Länsstyrelsens roll
Enligt 5 kap. 22 § Plan- och bygglagen (2010:900 PBL) ska Länsstyrelsen under
granskningstiden yttra sig över planförslaget, om planförslaget enligt Länsstyrelsens
bedömning innebär att någon av överprövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL inte följs
eller tillgodoses.
Länsstyrelsens sammanfattande synpunkter
Länsstyrelsen har 2021-12-30 lämnat samrådsyttrande i ärendet. Länsstyrelsen har inga
invändningar avseende de frågor som kan vara överprövningsgrundande enligt 11 kap.
10 § PBL.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
2. Trafikverket
Trafikverket anser att kommunen har besvarat och hanterat Trafikverkets synpunkter
avseende bullerpåverkan från Kust- till kustbanan. En bullerutredning har tagits fram
och en planbestämmelse har lagts till i plankartan. I bygglovsskedet ska säkerställas att
riktvärden inte får överstigas. I övrigt har Trafikverket inget att erinra mot förslagen
detaljplan.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Synpunkten noteras och beaktas i bygglovsskedet vid placering av byggnaderna.
3. E.ON
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat
ärende och har inget att erinra, mer än att informera om att på sidan 27 i
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planbeskrivningen går att läsa att ”E.ON Elnät Sverige AB ansvarar för
eldistributionsnätet inom planområdet”. E.ON vill informera om att vi numera heter
”E.ON Energidistribution AB”.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Upplysningen beaktas och arbetas in i planbeskrivningen.
4. Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Som vi skrev i vårt förra
yttrande är det väldigt positivt att den befintliga vegetationen planeras sparas och
behållas i så stor utsträckning som möjligt. Till exempel utgör rönn, en, oxel, hagtorn,
olvon, slån, bok, ek, nypon, hassel, apel, arter och körsbär som ger frukt och bär och
kallas därför för bärande. De flesta av dessa är också vad som brukar kallas för
blommande alltså arter som är betydelsefulla som pollen- och nektarkällor.
Skogsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter på presenterat underlag och inte heller
någon ytterligare information att tillföra som har bäring på detta.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Det är kommunens vilja att karaktären bevaras i så hög grad som möjligt. Naturen är en
viktig del i denna karaktär. Befintlig vegetation inom planområdet bör sparas så långt
det är möjligt och kompletteras med ny. Äldre träd ska sparas i största möjliga
utsträckning. För övrigt, inga av Skogsstyrelsen ovan nämnda träd/arter bedöms finnas
inom själva planområdet.
5. Villaägarna Kronoberg
Villaägarna Kronoberg har inga synpunkter på granskningsförslaget detaljplan för del av
Hovmantorp 6:1, Wergels väg.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
6. Lantmäteriet
Några allvarliga brister som måste åtgärdas har Lantmäteriet inte noterat.
Delar av planen som bör förbättras
Servitut
På sida 11 i planbeskrivningen finns noterat två befintliga ledningsrätter. I rubrik och
beskrivning står det dock servitut. Rubriken skulle kunna ändras till ledningsrätt då
rättigheterna de facto är ledningsrätter och inte några servitut.
Kontrollera gränser med 0,025 meters lägesosäkerhet
Som tidigare påpekats i samrådet är gränsen mot Älgen 7 inom planområdet inlagt i den
digitala registerkartan med mycket god lägesosäkerhet (0,025 meter), men denna
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lägesosäkerhet kan vara missvisande. Det är möjligt att dessa fastighetsgränser inte har
kontrollmätts av kommunen.
Vid övergången mellan referenssystemen RT 90 och SWEREF 99 transformerades
nämligen tusentals gränspunkter över hela landet som registrerades rakt av, utan
kontroll, med lägesosäkerheten 0,025 meter. Det har i efterhand visat sig att många av
dessa punkter till exempel i områden med lokala stomnät kan ha god intern
lägesosäkerhet, men inte ligga rätt i förhållande till SWEREF 99.
Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra uppmärksam vid planläggning
av områden där det förekommer gränser med just lägesosäkerheten 0,025 meter och
vid behov kontrollmäta sådana gränser.
Delar av planen som skulle kunna förbättras
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets
lagstadgade bevakningsområden men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen).
Grundkarta
I planområdesgränsen mot Wergels väg samt Älgen 7 sammanfaller
planområdesgränsen och gräns för körbanans kant och fastighetsgräns på ett vis så att
det ser underligt ut och kan vara svårtolkat för läsaren. Gräns för körbanans kant,
kvartersgräns samt fastighetsgräns är snarlika och kommer inte kunna skiljas på. Även
detta är otydligt för läsaren.
Färgval
Aktuell plangranskare är färgblind och noterar att den nyans av gul som valts för Bområdet för den med nedsatt färgseende inte överhuvudtaget kan urskiljas gentemot
ljusgröna park och naturområdet. Om en klarare nyans av gul hade valts hade detta
kunnat urskiljas även av personer med nedsatt färgseende.
Administrativ fråga
Föranleder detaljplanen att nytt kvartersnamn ska beslutas?
KOMMUNENS KOMMENTAR
Upplysningen beaktas och arbetas in i planbeskrivningen.
Gränserna har vi kontroller visat sig stämma mycket bra i hela området och att de
gränser som används i grundkartan har tillräcklig kvalité för detaljplanen.
Förslag till ett nytt kvartersnamn för planområdet kommer att beslutas om vid
avstyckning.
Övriga synpunkter noteras men föranleder inga förändringar i planförslaget.
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7. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något att erinra på planförslaget.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
8. Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Räddningstjänsten Östra Kronoberg har tagit del av följande handlingar:
•
•
•

Planbeskrivning
Plankarta
Underrättelse om granskning

Utifrån ovan redovisade handlingar har Räddningstjänsten utfört en övergripande
granskning av de planerade förutsättningarna för skydd mot brand och andra olyckor
och meddelar följande synpunkter:
Från räddningstjänstens sida så vill vi att det planeras för brandposter när nya kvarter
och vägar byggs i samhället. Det ska även finnas goda förutsättningar för
räddningstjänstens fordon att ha en skälig framkomlighet till alla objekt.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Synpunkterna noteras. Boverket menar att det inte finns lagstöd att styra brandposter
genom bestämmelser i detaljplan eftersom det inte styrs av Plan- och bygglagen. Krav
på nya brandposter kan ske i samband med startbesked i bygglovsprocessen. Närmsta
befintliga brandpost på det kommunala ledningsnätet är på Wergels väg som ligger i
direkt anslutning till planområdet.
Kommunen noterar övriga upplysningar inför bygglovsskedet.
9. Wexnet
Vi har inga synpunkter från Wexnet men informerar om att vi har fiber som ligger utmed
Wergels väg.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.

____________________
Sayf Noel
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Antagandehandling

Detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp
6:1 (Wergels väg), Hovmantorp, Lessebo
kommun, Kronobergs län
Planbeskrivning

Figur 1 – Översiktskarta med planområdet markerat med rött.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN april 2022
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Inledning
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan är den handling som
är juridiskt bindande och anger till exempel vad som ska vara allmän platsmark,
kvartersmark (privat mark) och hur bebyggelsen ska regleras. Plankartan ligger till
grund för kommande bygglovsprövning.
Till varje detaljplan finns en plan- och genomförandebeskrivning som förklarar syftet
med planen och på vilket sätt den ska genomföras. Avsikten är att alla som berörs av
detaljplanen ska förstå konsekvenserna av planens genomförande.
Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan. Kommunen upprättar
även en undersökning om betydande miljöpåverkan för att avgöra om
detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan eller inte. Om
kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan
behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Planhandlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
•
•
•
•
•

Plan- och genomförandebeskrivning
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000, A3
Bilaga: Bullerutredning, daterad 2022-02-11, Ramböll
Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM)
Fastighetsförteckning (finns på samhällsbyggnadsförvaltningen)

Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att skapa utrymme för fem nya villatomter i direkt anslutning till
ett redan utbyggt område med god tillgänglighet till service, natur och kollektivtrafik.
Lessebo kommun behöver förtäta i Hovmantorps tätort och ser möjligheten i detta
område.

Planprocessen
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5:e kapitlet, Plan- och bygglagen
(PBL 2010:900). Under samrådskedet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget. Synpunkterna sammanställs och redovisas i en samrådsredogörelse.
Eventuella ändringar förs in i förslaget och sedan skickas planhandlingarna ut för
granskning. Under granskningsskedet görs planförslaget tillgängligt för allmänheten
som återigen har möjlighet att inkomma med synpunkter.
Planbesked

Beslut

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Figur 2 - Processen vid standardförfarande.

Efter att granskningstiden tagit slut görs ett utlåtande där inkomna yttranden
sammanställs. Eventuella justeringar görs innan planen går upp för antagande. Den som
inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att
överklaga beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanen antas av Kommunstyrelsen.
Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att planen har antagits och beslutet har
Dnr: SBN 2021/164
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anslagits på kommunens anslagstavla, om den inte överklagas. När detaljplanen vunnit
laga kraft börjar den att gälla och bestämmelserna blir juridiskt bindande.

Plandata
Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet ligger i den nordvästra delen av Hovmantorps samhälle, cirka en km från
järnvägsstationen. Planområdet avgränsas i huvudsak av villabebyggelse i norr samt
öster längs Wergels väg. Söder om området ligger järnvägsspåret (Kust- till kustbanan).
Planområdet är beläget cirka 60 meter från Kust- till kustbanans spårområde. I övrigt
omges området av skogsmark. Planområdet omfattar del av fastigheten Hovmantorp 6:1
som ägs av Lessebo kommun. Planområdets areal är 7 000 kvadratmeter.

Figur 3 – Översiktskarta för planområdets läge i relation till omgivningen. Planområdets ungefärliga utbredning
markerad med röd linje.
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Tidigare ställningstaganden
Övriga kommunala beslut
Kommunstyrelsen tog beslut 2021-10-05 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
ta fram en ny detaljplan för det utpekade området.
Översiktsplan
Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som
”Befintliga bostäder”. Enligt översiktsplanen bör ny bebyggelse främst tillkomma i
anslutning till eller som en förtätning av redan bebyggda områden. Planförslaget följer
översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.

Figur 4 – Markanvändningskarta från gällande översiktsplan där planområdet ”B1” är utpekat för bostadsändamål.

Detaljplan
Planområdet berörs av två stadsplaner:
•
•

Stadsplan för del av Hovmantorps Municipalsamhälle (1934, aktnr. 07-HOS195), som anger användningen allmän platsmark med ändamål ”Park” för berört
område.
Stadsplan för område norr om kv. Staren (1971, aktnr. 07-HOS-31), som anger
användningen allmän platsmark med ändamål ”Park” för berört område.

När nu aktuellt planförslag antagits och vunnit laga kraft ersätter planförslaget gällande
stadsplaner från 1934 och 1971 i berörda delar.
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Figur 5 – Kartan till vänster visar stadsplanen för del av Hovmantorps Municipalsamhälle. Kartan till höger visar
stadsplanen för område norr om kv. Staren. Planområdet är markerat i rött.

Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
För att möta den förväntade befolkningsutvecklingen i linje med Lessebo kommuns
målsättning är kommunen i behov av fler bostäder. Planförslaget innebär en förtätning
med fem villatomter i ett redan utbyggt område huvudsakligen genom att en del
oexploaterad parkmark tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Aktuell mark är idag
planlagd som allmän platsmark för park, men någon park är inte iordningsställd i
området. Marken har tidigare användes för parkering till daghem i närområdet och
gräsytan har varit en mindre fotbollsplan i anslutning till denna. Dessa funktioner
behövs inte längre för nuvarande villabebyggelse. Gräsytan kan dock tänkas ha ett visst
värde för rekreation för boende i närområdet. En del av planområdet planläggs därför
som allmän plats ”PARK” och tanken är att området ska vara en lekplats/park med
naturkaraktär. Planförslaget kommer inte i någon nämnvärd omfattning påverka
befintliga förhållanden. Kommunen är medveten om att parkmarken minskar i
omfattning men konstaterar samtidigt att en stor del av befintlig vegetation inom
planområdet ska behållas och sparas i så stor utsträckning som möjligt. Detta bedöms
därför inte medföra någon avsevärd förändring för helheten eftersom mängden allmän
tillgänglig naturmark fortsatt är hög i området, då det finns allmän platsmark både
väster, söder och norr om planområdet.
Motivet till att en del av området tas i anspråk till bostadsbebyggelse är att Lessebo
kommun och efterfrågan på tomter för nybyggnation är stor. Planområdet utgör ett
perfekt läge för förtätning och byggnation eftersom befintlig infrastruktur i form av
gator, kollektivtrafiknät och VA-nät är redan utbyggt i området och kan då användas
utan kostsamma nyinvesteringar. Det finns också goda möjligheter att gå och cykla till
och från planområdet i en miljö som är väl upplyst och där andra människor och bilar
rör sig även kvällstid. Genom förtätningen kommer den idag outnyttjade platsen bättre
integreras med intilliggande bebyggelse. Områdets karaktär kommer inte att förändras
nämnvärt och stadsbilden bedöms därför inte påverkas negativt.
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Kommunens bedömning är att det allmänna intresset av att bygga och skapa plats för
fler bostäder i detta fall väger tyngre än ett bevarande av den berörda parkmarken samt
de eventuella konsekvenser som byggnationen kan innebära för närboende i
omkringliggande fastigheter. Förändringar i befintliga miljöer är också en naturlig del
av en växande tätortsutveckling och behövs för att Hovmantorp som tätort ska kunna
möta framtidens behov och utmaningar.

Förutsättningar och förändringar
Mark, vegetation och friytor
Marken som föreslås tas i anspråk är obebyggd och består delvis av en mindre asfalterad
yta som tidigare har användes för parkering till daghem i närområdet och som idag
används som en spontan parkeringsplats samt en öppen klippt gränsyta som tidigare har
varit en mindre fotbollsplan i anslutning till denna. I mitten av planområdet finns även
en mindre träddunge. Merparten av planområdet utgörs av ordinär skogsmark, både
barr- och blandskog. Trädbeståndet är ganska ungt.

Figur 6 – Bilden till vänster visar klippt gräsmatta. Bilden till höger visar parkeringsplatsen inom planområdet.

Figur 7 – Bilderna visar vegetationen inom planområdet.
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Inom planområdet finns inga uttalade naturvärden eller värdefull vegetation enligt
Naturvårdsverkets, Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens sökdatabaser. I Artdatabanken
finns inga fynd under perioden 1950–2020 av rödlistade arter inom planområdet. Inga
speciella arter, träd eller signalarter påträffades vid det översiktliga fältbesöket i
området. Omgivande skog är viktig som buffert och skyddszon därav bör befintlig
vegetation sparas i så stor utsträckning som möjligt. Äldre träd ska sparas i största
möjliga utsträckning. Bevarande av skogsmiljö är även viktig för karaktären i området.
En del av skogsytan i den norra delen av planområdet lämnas dock kvar i befintligt
tillstånd för att bibehålla god tillgänglighet till skogsmarken och planläggs som ett
naturområde, ”NATUR” på plankartan. Skogsmarken kommer därför att fungera som
ett närrekreationsområde med möjlighet att ta sig ut till omgivande skog. I den södra
delen av planområdet föreslås att en yta med parkkaraktär anläggs, ”PARK” på
plankartan. Denna ska fungera som en yta för exempelvis spontanidrott, lek eller
utevistelse. Parkområdet kan även nyttjas för fördröjning av dagvatten med intentionen
att vegetationen ska bevaras så mycket som möjligt.
Geotekniska förhållande
Marken inom planområdet är relativt flack men samtidigt finns vissa små nivåskillnader
i planområdets västra kant och vidare i sydvästlig riktning. Lutningsförhållandena är
dock inte sådana att exploatering försvåras. Enligt jordartskartan från Sveriges
Geologiska Undersökning (SGU) består jordarten i och omkring planområdet av morän
med jordlager som har medelhög genomsläpplighet. Moränen har ett stort innehåll av
block och sten. Jorddjupet i planområdet bedöms vara 5–10 meter. Med tanke på den
uppskattade jordarten och jorddjupet bedöms marken ha bra hållfastighetsegenskaper
och bra genomsläpplighet. Den nytillkommande bebyggelse bör i möjligaste mån
anpassas till omgivande terräng och färdig golvnivå får inte vara lägre än intilliggande
gatunivå. Någon närmare geoteknisk undersökning har inte genomförts inom ramen för
planarbetet. Utifrån SGU:s information och tänkt bebyggelseutformning anses inte en
geoteknisk undersökning vara nödvändig för det aktuella området. Närmare
undersökningar får vid behov göras i bygglovsskedet.
Masshantering
Schaktmassorna kommer återanvändas så långt det är möjligt på platsen.
Sprängstensmassor från området kommer förläggas i dess lågpunkter. Massorna
kommer att provtas för att kunna klassificera och hantera dem rätt. Massor som är
förorenade kommer behandlas på anläggningar med erforderliga tillstånd. Alternativt
deponeras på deponier som har erforderliga tillstånd. Då området inte är ianspråktaget
sedan tidigare bedöms det inte finnas några föroreningar i massorna.
Radon
Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd
radonförekomst. Radonskyddat byggande ska tillämpas. Markradonhalten bör alltid
kontrolleras vid byggnation så att byggnader ges rätt radonskydd.
Riksintresse
Hela planområdet är av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB. Det gäller
område med särskilt behov av hinderfrihet, ett lågflygningsområde med
påverkansområde. Planförslaget innefattar inga höga objekt som kan påverka
flygsäkerheten.
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Risk för skred/höga vattenstånd
Planering ska ske med långsiktighetsperspektiv och en medvetenhet om framtida risker
och förändringar. Klimatförändringar kan exempelvis öka riskerna för ras, skred,
erosion och översvämning.
Utvärdering av översvämningsrisker har gjorts med beräkningsverktyget Scalgo Live
för att kartera lågpunkter och rinnvägar vid den utvalda nettonederbörden. Scalgo Live
är ett GIS-baserat verktyg som används för att analysera höjddata ur ett
ytvattenperspektiv. I skyfallsanalysen används både terrängdata och vattenvolymer för
att identifiera vilka områden som översvämmas vid en given vattenvolym, principen
visas i Figur 8.

Figur 8 – Visualisering av beräkningsmetodik i Scalgo Live. Mängden vatten som terrängen belastas med rinner till
närmsta lågpunkt. Om mängden vatten är tillräcklig så fylls lågpunkten upp till sin tröskelnivå (svarta prickar), och
vattnet rinner vidare till nästa område (svarta pilar). Ju större nettonederbörd som belastar terrängen desto större
kommer avrinningsområdet för den lägsta punkten att vara. Orange markering visar det avrinningsområde som
bidrar med vatten till det lägst liggande instängda området. Vattnets djup och utbredning (blå pilar) vid en given
nettonederbörd kan beräknas eftersom metoden tar hänsyn till mängden tillgängligt vatten.

Utvärderingen av översvämningsrisker vid skyfall i SCALGO Live utgår från ett
klimatkompenserat 100-årsregn med 1 timmes varaktighet med en volym på 80 mm.
Regnvolymen har beräknats med Dahlströms formel (Svenskt Vatten Utveckling, 2010).
Klimatfaktorn 25% har använts, vilket är i det övre intervall av förändring som
prognosticerats för extrem 1-timmesnederbörd i Kronobergs län till slutet av seklet
(SMHI, 2015). Denna klimatfaktor överensstämmer även med rekommendationen från
P110 (Svenskt Vatten, 2016).
I Figur 9 visas lågpunkter och rinnvägar inom planområdet. Det finns idag två
lågpunkter inom planområdet som riskerar att fyllas med vatten vid stora regn. Figuren
visar att det finns risk för stående vatten med ett vattendjup om 10 mm (blått område).
Observera att figur 9 påvisar befintliga förhållanden och tar inte hänsyn till
exploatering. För att garantera att ingen risk för översvämning föreligger bör den
nytillkommande bebyggelse i möjligaste mån anpassas till omgivande terräng och färdig
golvnivå får inte vara lägre än marknivån för den nya lokalgatan. Hänsyn bör även tas
till de fåtal lågpunkter som finns inom planområdet så att befintliga lågpunkter fyllas
upp och dessa bedöms fullt hanterbara genom rätt höjdsättning. Med hänsyn till de små
höjdskillnaderna inom planområdet bedöms risken för ras och skred vara liten. Marken
bedöms översiktligt vara byggbar och risken för påtagliga konsekvenser av
översvämning vid 100-årsflöden är således låg.
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Figur 9 – På karan syns lågpunkter inom planområdet. Rinnvägar markerade i rött, lågområden är färgade ytor där
vattendjup mindre än 10 mm visas i ljusblått och planområdet markerat i svart (Scalgo Live, 2021).

Parkering
Parkeringsbehov ska lösas inom den egna fastigheten och någon besöksparkering
bedöms inte vara nödvändig. Parkeringsfrågan hanteras i bygglovsskedet.
Markföroreningar
Enligt översiktsplanen och Länsstyrelsens GIS-databas är planområdet inte utpekat som
potentiellt förorenat. Det finns inte någon dokumentation som påtalar att industrier eller
farliga verksamheter har funnits i närområdet. Den som äger eller brukar en fastighet
ska oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten
om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön (MB kap. 10§ 11).
Fornlämningar
I sydväst utanför planområdet finns mindre rester av en gammal stenmur och denna
stenmur kommer inte beröras av det nya planförslaget.
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Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök, inga kända eller registrerade
fornlämningar inom det aktuella planområdet. Alla fornlämningar såväl kända som
okända är skyddade enligt kulturmiljölagen. Skulle det i samband med exploatering
eller andra markarbeten påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska
arbetet avbrytas och anmälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Figur 10 – Delar av befintlig stenmur utanför planområdet.

Kollektivtrafik
Busshållplats finns vid Storgatan, intill planområdet. Området har goda
kollektivtrafikförutsättningar med korta avstånd till busshållplatslägen och nära till
Hovmantorps centrum, därifrån går det tåg mot Växjö och Kalmar och buss mot Växjö
och Lessebo.
Offentlig och kommersiell service
Centrala Hovmantorp ligger endast 1 km bort från planområdet och där finns bland
annat en sporthall, bibliotek, Folkets hus, livsmedelsbutik, tandvård, restaurang och
konditori. En förskola (Askungen) ligger inom cirka 450 meter avstånd från aktuell
fastighet. Kvarndammskolan (F-6-skola) ligger cirka 800 meter från planområdet.
Lessebo tätort har en vårdcentral och ligger cirka 12 km bort.
Posthantering
Vid bygglovsprövning granskas hantering av post. Vid nybyggnation av villor och
radhus är det önskvärt att postlådan placeras i en lådsamling vid infarten till området för
en effektiv posthantering. I flerfamiljshus ska postlådor samlas i en fastighetsbox på
entréplan.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Planområdet ligger utanför LIS-områden (landsbygdsutveckling inom strandnära
områden).
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Befintlig bebyggelse
Planområdet är idag obebyggt. På de angränsande fastigheterna är bebyggelsen i form
av bostadsbebyggelse i villakaraktär med tillhörande komplementbyggnader. Området
uppvisar en blandning av material, färg och skala. Träpanel är det mest förekommande
fasadmaterialet, men det finns även inslag av bland annat tegel och puts. Större delen av
husen i närområdet är uppförda i en våning med inredda vindar som är av varierade
ålder och storlek. Tomterna i området är cirka 1000 – 1500 kvadratmeter.
Bostadstomterna har karaktären av anlagda villaträdgårdar med gräsmattor, träd, buskar
och rabatter.

Figur 11 – Bilderna som visar intilliggande bebyggelse.

Detaljplaneförslaget medger bostadsbebyggelse ”B”. I användningen bostäder ingår
bostadskomplement av olika slag, exempelvis garage, parkering och gäststuga. Dessa
komplement är kopplade till huvudändamålet för användningen som är bostäder.
Intentionen är att hela planområdet endast ska bestå av friliggande villor, vilket regleras
med bestämmelsen ”f1”. Detta för att komplettera bostadsutbudet i området.
Kvartersmarken för bostäder utgör en yta om cirka 5100 m2. Ny bebyggelse ska
uppföras med högsta tillåtna nockhöjd 8,0 meter. I praktiken innebär regleringen att 1,5planshus kan uppföras. Bestämmelser om nockhöjd reglerar den högsta delen på en
byggnads takkonstruktion och ska räknas från medelmarknivå. Delar som sticker upp
över taket som skorstenar och ventilationstrummor räknas inte in. Största byggnadsarea,
inklusive komplementbyggnader för villabebyggelse är 30 procent av fastighetsarean.
Detta fastställs på plankartan genom bestämmelsen ”e1”. Med byggnadsarea (BYA)
avses den area en byggnad upptar på marken inklusive utkragande byggnadsdelar,
taksprång, balkonger, burspråk, skärmtak etc. som i hög grad påverkar användbarheten
av underliggande mark. Källare får inte byggas på grund av markförhållandena, detta
regleras med ”b1”. Dagvatten ska i största möjliga utsträckning omhändertas, renas och
fördröjas lokalt inom den egna fastigheten genom exempelvis infiltration. För att
säkerställa att inte hela fastigheten ska hårdgöras sätts en planbestämmelse ”b2” om att
maximalt 60 procent av fastigheten får hårdgöras. Det är därför viktigt att marken inte
hårdläggs mer än nödvändigt. En bestämmelse om att 900 kvadratmeter är minsta
fastighetsstorlek föreslås för att säkerställa en ändamålsenlig indelning av fastigheterna,
vilket regleras med egenskapsbestämmelsen ”d1”. Längs Wergels vägen ligger ett
område med prickmark där byggnader inte får placeras. De enskilda villaägarna
förutsätts ordna sin utemiljö utifrån den enskilda familjens/individens behov.
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Villabebyggelsens utformning och placering kommer att utredas vidare under
bygglovsskedet. I illustrationen på nästa sida visas placering och möjlig utformning av
villabebyggelserna.

Figur 12 – Illustration av hur planområdet kan komma att byggas ut. Illustrationen är inte bindande utan endast ett
exempel på en möjlig utformning.

Ledningsrätt
För följande ledningar finns det sedan tidigare ledningsrätter:
•
•

0761–16/4.1, Last, Ledningsrätt, Fjärrvärme
0761–2017/7.1, Last, Ledningsrätt, Elektronisk kommunikation

I plankartan har befintliga allmännyttiga ledningar markerats genom u-områden
(markreservat). Markerad u-område i plankartan innebär inte att rättighet bildats per
automatik. Det är exploatören som bekostar eventuell flytt/åtgärder eller skada på
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ledningar som är skyddade enligt ledningsrätt i samband med genomförandet av
detaljplanen. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon påverkan på
befintliga ledningsrätter.
Vattenskyddsområde
Den 15 december 1997 utkom det föreskrifter för vad som är tillåtet inom
vattenskyddsområdet för Rottnen och Hacksjön. Vattenskyddsområdet delas i dessa
föreskrifter in i fyra delar, inre och yttre för Rottnen respektive Hacksjön. Planområdet
ligger inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde, vilket medför att gällande
föreskrifter ska följas vid exempelvis markarbeten. Skyddsföreskrifterna innebär bland
annat att hantering, lagring och användning av petroleumprodukter inte får ske utan
medgivande/tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från
myndighetsnämnden i Lessebo kommun. Vid all exploatering, schakt- och
anläggningsarbeten måste kommunens miljöavdelning godkänna åtgärden innan den får
utföras för att säkerställa att föreskrifter följs och vattenkvalitén bibehålls. Detta medför
att stor hänsyn måste tas vid eventuell exploatering av fastigheten. För att förhindra att
exploateringen förorenar ytvattentäkten har en generell bestämmelse införts på
plankartan ”Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas”.
Åtgärder som behöver göras i området som exempelvis grävning eller anläggning av
trumma kan komma att kräva tillstånd för vattenverksamhet enligt bestämmelserna i
Miljöbalken. Tillstånd och/eller anmälan kommer vid behov att sökas inför projektering
och byggande av anläggningarna i området.
Strandskydd
Strandskydd gäller för sjöar och vattendrag enligt 7 kapitalet i Miljöbalken. Cirka 40
meter väster om planområdet rinner ett litet vattendrag, Ekebäcken som går genom
skogsområdet i nordväst-sydvästlig riktning, vilket sedan rinner vidare söderut ner mot
sjön Rottnen. Då det inte finns en skarp gräns mellan naturliga och artificiella
vattendrag är det inte möjligt att göra något generellt uttalande att just detta vattendrag
omfattas av strandskydd eller inte. En sådan bedömning görs istället från fall till fall.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i ett annat projekt haft kontakt med Länsstyrelsen i
Kronobergs län för att klargöra vattendragets karaktär och om detta ger upphov till ett
strandskyddsområde eller inte. Länsstyrelsen har vid granskning av vattendragets längd
(relativt kort), var det börjar (vid landsvägen) samt formen på det (uträtat och tydligt) i
Länsstyrelsens GIS-databas. Länsstyrelsen har bedömt att detta rör sig om ett dike, se
gul markering i figur 14. Diket är som bredast cirka 1,5 meter. Detta dike används idag
för att avleda vatten från angränsande skogsbruksmark och i viss mån även hanterar
dagvatten från närliggande bostadsområden. Vid platsbesök kunde det konstateras att
diket har grumligt vatten med en begränsad vattenföring förutom vid perioder med
omfattande nederbörd. Diket och omgivande miljö bedöms inte ha några egentliga
naturvärden och vegetationen vid diket är densamma som övriga delar av skogsområdet.
Varken värdefulla, ovanliga eller känsliga arter vilka skulle kunna indikera ett naturligt
vattendrag har kunnat påvisas eller observerats. Det aktuella diket är av sådan ringa art
att den inte är dokumenterad i VISS (vattenkarta över vattenförekomster). Med hänsyn
till ovan information bedömer kommunen att strandskyddsdispens inte gäller för detta
dike på grund av att det är skapad av människor; så kallad artificiellt dike. Ett dike är
inte ett vattendrag i strandskyddets mening och således ger det inte upphov till ett
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strandskyddsområde. Kommunen hänvisar till Mark- och miljööverdomstolen dom;
målnummer M 10756–14 (2015-06-11).

Figur 13 – Foton som visar diket väster om planområdet, vilket kommunen inte bedömer omfattas av strandskydd.

Figur 14 – Kartan över planområdet och sträckning av diket
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Gator och trafik
Söder om planområdet ligger järnvägsspår (Kust till kustbanan), cirka 60 meter ifrån
planerade bebyggelse. Öster om planområdet går Wergels väg som är en mindre
asfaltsbelagd lokalgata, vilken kommer fortsätta ha sin nuvarande sträckning. Den
skyltade hastigheten är 40 km/h på Wergels vägen. Kommunen är väghållare.
Gatuområdet är 6 meter brett utan strikt trafikseparering, men hastigheten är låg och
trafiksäkerheten bedöms vara god. Infart till kvartersmarken sker från Wergels vägen.
Övriga gator utanför planområdet utgör lokalgator.

Figur 15 – Bilden visar Wergels vägen.

I direkt anslutning till planområdet går även en separat gång- och cykelväg anlagd längs
en del av Wergels väg som förbinder och kopplar ihop villaområdena i norr och söder.
Gång- och cykelvägen har en bredd på cirka 2,5 meter och är asfalterad där kommunen
är väghållare.

Figur 16 – Bilden visar gång- och cykelvägen som löper utanför planområdet.
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Trafikflöden och hastigheter
En bullerutredning har tagits fram av Ramböll, daterad 2022-02-10 för att analysera hur
planförslaget påverkas av buller från trafik på väg och järnväg. Bullerutredningen
bifogas i sin helhet till detaljplanen. Trafiken i dagsläget samt framtida trafikmängder
har utretts. Resultaten från utredningen jämförs mot riktvärden enligt Förordning
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Dessa nedanstående riktvärden bör
normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse;
Utomhus vid fasad – Om 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå ändå överskrids bör minst
hälften av alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent
ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids
nattetid kl. 22.00 – 06.00. För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller istället att
bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
Uteplats – Om 70 dB(A) maximal ljudnivå ändå överskrids bör nivån inte överskridas
med mer än 10 dB och max 5 ggr/timme under dagtid 06.00 – 22.00.
För väg 25 samt för Storgatan (väg 847) har uppgifter om årsmedeldygnstrafiken (ÅDT)
och andel tung trafik hämtats ifrån Trafikverkets Samrådsunderlag Väg 25 delen
Hovmantorp-Lessebo, Vägplan 2021-11-02. Väg 25 har något högre trafiksiffror än vad
som visas nedan för vägavsnittet Furuby fram till där väg Storgatan ansluts. Efter
ombyggnad av väg 25 förbi Hovmantorp kommer hastigheten att anpassas från 90
km/tim. (i nuläget) till 100 km/tim.
För Wergels väg, som ligger i direkt anslutning till planområde, saknas uppgifter om
trafiken. Här har trafikflöden beräknats med hjälp av Trafikverkets
trafikalstringsverktyg.

Tabell 1 visar trafikuppgifter, vägtrafik för nuläge och prognosår 2045.

Uppgifter om järnvägstrafiken på Kust till kustbanan har hämtats från Trafikverket
(\trafikuppgifter_jarnvag_t21_och_bullerprognos_2040.xlsx). Uppskattningsvis
trafikerar persontågen cirka 74 % dagtid, cirka 23 % kvällstid och cirka 3% nattetid.
Trafiken för 2021 och prognosår 2040 visas i tabell 2 på andra sidan.
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Tabell 2 visar trafikuppgifter, Kust-till-kustbanan för nuläge och prognosår 2040.

Resultat visar att beräknade ljudnivåer från väg och järnväg klarar riktvärdet 60 dBA
ekvivalent ljudnivå vid fasad för nya bostäder enligt förordning (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggande för samtliga planerade bostäder. Som högst beräknas
dygnsekvivalenta ljudnivåer inom 51–52 dBA vid fasad för nuläget och upp till 49 dBA
för prognosår 2040. Inom planområdet bedöms det möjligt att uppföra uteplats i
anslutning till planerade bostadshus som uppfyller riktvärdet 50 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. I några lägen kan uteplatsen behöva skyddas så
att riktvärdena klaras. Detta gäller bostadshusen närmast järnvägen. Buller från
vägtrafiken ger upphov till ljudnivåer under riktvärdena. Enligt trafikbullerförordningen
får 70 dBA överskridas högst fem gånger per timme mellan kl. 06-22, dock aldrig med
mer än 10 dBA. Bedömning är att det passerar högst 5 tåg per timma kl. 06-22, vilket
innebär att kriteriet för 70 dBA klaras. Dock kan maximala ljudnivåer över 80 dBA
förekomma och de utsatta uteplatserna bör då utformas så att 80 dBA klaras. Detta kan
göras genom att placera uteplatserna i skyddat läge eller skapa lokalt skydd i form av
bullerskärm. Med uteplatser placerade i bullerskyddat läge bedöms riktvärdena kunna
klaras. Om två uteplatser anordnas på samma tomt behöver endast en uteplats klara
riktvärden för uteplats.
En planbestämmelse ”m1” har införts på plankartan som reglerar att; ”Där
trafikbullernivå överskrider 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad skall
minst hälften av bostadsrummen i bostaden vara vända mot en sida där högst 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och minst hälften av bostadsrummen skall
vara vända mot en fasad där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan 22.00 och
06.00 vid fasad. Där uteplats anordnas i anslutning till bostaden får trafikbuller vid
uteplatsen högst uppgå till 50 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal
ljudnivå. Dock får 70 dBA på uteplats överskridas högst 5 gånger per timma kl. 06-22
och med högst 10 dB. Det räcker om en uteplats per bostad, enskild eller gemensam,
uppfyller riktvärdena på uteplats”.
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Figur 17 – Nuläge ekvivalent ljudnivå från väg- och järnvägstrafik.

Figur 18 – Nuläge maximal ljudnivå från vägtrafik.
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Figur 19 – Maximal ljudnivå från järnväg – gods.

Figur 20 – Maximal ljudnivå från järnväg – pass.
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Figur 21 – Maximal ljudnivå från järnvägstrafik – X31.

Figur 22 – Prognos 2040 ekvivalent ljudnivå från väg- och järnvägstrafik.
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Figur 23 – Prognos 2040 maximal ljudnivå från vägtrafik.

Figur 24 – Prognos 2040 maximal ljudnivå från järnvägstrafik – gods.
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Figur 25 – Prognos 2040 maximalljudnivå från järnvägstrafik – X60.

Farligt gods
Kust- till kustbanans spårområde söder om planområdet är en rekommenderad farligt
gods-led, vilket kan påverka omgivningen vid en trafikolycka eller annan olycka under
transporten. Kust- till kustbanan trafikeras av framför allt persontåg men även en hel del
godstransporter. Trafikverket har tagit fram en generell riktlinje för bebyggelse intill
järnväg som anger att ny bebyggelse inte bör uppföras inom 30 meter räknas från
spårmitt på närmaste järnvägsspår. Motiveringen för detta avstånd är att det ska finnas
utrymme för räddningsinsats vid olycka, både på järnväg och i byggnad samt att det ska
finnas möjlighet att utveckla järnvägsanläggningen. Närmsta järnvägsspår ligger cirka
60 meter från kvartersmark som får bebyggas. Det finns inga exakta uppgifter om
farliggodstrafikens omfattning på Kust- till kustbanan. Omfattningen är dock enligt
Banverket mycket begränsad. Även om det idag inte transporteras några större mängder
farligt gods på järnvägssträckan finns inga begränsningar för trafikutförare att
transportera farligt gods på järnvägen. Detta kan innebära att större mängder farligt gods
kan komma att transporteras på järnvägen i framtiden. En risk i anslutning till järnväg är
att fordon kan spåra ur och kollidera med byggnader eller människor. Risken för
mekanisk påverkan av urspårande tåg begränsas till området närmast banan cirka 25–30
meter, vilket är det avstånd som urspårade vagnar i de flesta fall hamnar inom, se figur
26. Endast vid cirka 0,5% av urspårningarna hamnar vagnarna längre än 25 meter från
banan. Om tåget färdas i 100 eller 200 km/tim påverkar inte detta avstånd nämnvärt.
Detta beror på att rörelsekraften är i tågets färdriktning. Enligt Trafikverkets riktlinje
sjunker individrisken kraftigt fram till cirka 60 meter från en järnväg, denna kraftiga
sänkning av risknivån avtar därefter. Ökade skyddsavstånd ger endast marginell effekt
på risknivån.
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Mindre sannolik är en olycka med farligt gods, men riskområdet blir betydligt större
beroende på vilka typer av farligt gods som är inblandade i olyckan. En sådan olycka
kan ge konsekvenser 100-tals meter från olycksplatsen. Att i aktuellt planförslag arbeta
med skyddsavstånd på flera hundra meter är inte realistiskt med tanke på befintliga
förhållanden och att risken för en sådan olycka är så liten. Aktuellt planförslag, där ny
villabebyggelse planeras ligger cirka 60 meter från riskkällan. Kommunen bedömer att
riskerna med avseende på transporter av farligt gods på järnväg i aktuellt
detaljplaneområde som små och acceptabla. Påverkan på människors hälsa och
naturmiljön är liten på avstånd större än 30 meter från järnvägen (närmaste spårmitt).
Utöver avståndet, finns en slänt, diken, stora stenar och trädskikt som alla bidrar till att
eliminera risk för spridning i samband med olycka med farligt gods. Bedömningen är
därmed att risknivån i området är godtagbar utan att ytterligare riskreducerande åtgärder
behöver utföras.

Figur 26 – Illustration över schematisk urspårning och påverkansavstånd.

Dagvatten
Dagvatten är tillfälliga flöden av regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar, och
andra hårdgjorda ytor som inte infiltreras direkt där det faller. Enligt Sveriges
geologiska undersökning (SGU) genomsläpplighetskarta har området medelhög
genomsläpplighet vilket indikerar möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten.
Kommunala ledningar för bortförsel av dagvatten finns i gatumark i anslutning till
planområdet. Inom planområdet ska dagvatten fördröjas och renas inom den egna
fastigheten i största möjliga mån. För att säkerställa att inte hela fastigheterna ska
hårdgöras sätts en planbestämmelse ”b2” om att maximalt 60% av fastighetsarean får
hårdgöras. Syftet med regleringen är att det ska finnas tillräckligt mycket mark för att
kunna infiltrera fastighetens dagvatten lokalt. Det dagvatten som inte kan omhändertas
lokalt leds till den kommunala dagvattenledningen som leder vattnet vidare västerut mot
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ett befintligt avvattningsdike ”Ekebäcken” i området och vidare ut i recipienten.
Planområdet har en god lutning och inga instängda områden eller andra kända problem
kring dagvattenhanteringen har noterats. Skogsmarken som kommunen äger utanför
planområdet, likväl som de ytor som betecknas ”NATUR” och ”PARK” inom
planområdet kan även användas som en plats för lokalt omhändertagande av dagvattnet.

Figur 27 – Genomsläpplighetskarta från SGU, gul färg utgör medelhög genomsläpplighet.

Dagvatten från bostadsområden är i allmänhet inte förorenade och kräver inte särskilda
reningsåtgärder. För minskat behov av dagvattenhantering kan ny bebyggelse förses
med vegetationstäckta tak, gröna tak. Vegetationstäckta tak samlar upp, fördröjer och
renar regnvatten. Dagvatten från tak kan också avledas genom att använda stuprör med
utkastare och ränndalsplattor. Från ränndalen får vattnet rinna ut över lämpliga gräsytor
och/ eller planteringar på fastigheten där det infiltrerar. Där rännan slutar måste gräset
skyddas mot erosion med, till exempel, grovt grus. Rännan av plattor bör vara
tillräckligt lång för att inte belasta byggnadens dräneringssystem. Marken ska luta ut
från huset så att huset inte riskerar att få fuktskador. Hur dagvattenhanteringen ska
hanteras inom planområdet ska behandlas och klargöras närmare i detalj inför
bygglovsskedet.
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Figur 28 – Planskiss där tak- och ytvatten leds över gräsyta. Bild hämtad från Svenskt Vatten P105.

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda
miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Det aktuella planområdet kommer inte att medföra
överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer avseende luft- eller
vattenföroreningar.
Ett område med markanvändning för parkmark utgår och ersätts av bostadsändamål.
Detaljplanen innebär en utveckling och förtätning med fem villatomter i redan befintlig
bebyggelsemiljö vilket innebär ett effektivt markutnyttjande och god resurshållning
samt utnyttjande av befintlig infrastruktur. Detta innebär att inga stora och kostsamma
investeringar behöver göras i samband med nybyggnationerna, vilket följaktligen
innebär att det inte förordas några väsentliga ingrepp i naturen för ett
plangenomförande. Andelen ökad trafik bedöms vara mycket begränsad och bedöms
inte påverka närmiljön för de boende inom området nämnvärt. En särskild
miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas.
Miljökvalitetsnormer för luft
Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft syftar till att skydda
människors hälsa och miljö. Inga ämnen som regleras enligt MKN bedöms överskridas
med en utbyggnad av området enligt planförslaget.
Kronobergs Luftvårdsförbund har presenterat 2019 års siffror för luftkvaliteten i länet
och Lessebo kommun. I mätningarna mäts andelen kvävedioxid (NO2) i luften.
Kvävedioxider är det som bildas från luftens kväve eller kvävet från bränsle vid
bränsleförbränning i exempelvis fordonstrafik, arbetsmaskiner, värmeanläggningar. I
mätningarna ingår även luftpartiklar som mäts i storlekarna PM10 och PM2,5.
Luftpartiklar kommer främst från däckslitage, sand, långväga transporter, eldning,
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damm och havssalt. Resultatet från mätningarna visade att gällande normer för
luftföroreningar inte överskrids. Planförslaget förväntas inte påverka luftkvalitén
negativt. Då planförslaget endast rör ett mindre antal villatomter lokaliserade intill ett
tättbebyggt område bedöms bidraget till luftkvalitén från bostäderna enligt planförslaget
bli försumbart liten. Planförslaget medför ett obetydligt tillskott i trafiken till och från
området. Närheten till service, kollektivtrafik, gång- och cykelvägar är en faktor som
skapar större möjlighet för fler att välja ett annat färdmedel än just bil, vilket leder till
att halterna ännu mer hålls nere. Naturområdet och övrig växtlighet inom området
hjälper till att ta hand om eventuella luftföroreningar. Miljökvalitetsnormen för luft
kommer inte påverkas nämnvärt.
Miljökvalitetsnormer för vatten
EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom förordningen om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har
Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt
åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten.
Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och
vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god ekologisk och kemisk
status ska nås 2021. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap.
Miljöbalken. Det förväntas att alla verksamheter och samhällssektorer i förhållande till
sina respektive belastningar medverkar till att god status kan uppnås. Detta är särskilt
lämpligt att beakta i samband med framtagande av en detaljplan.
Sjön Rottnen är cirka 34 km2 och ligger till största delen i Lessebo kommun. Sjön
avvattnas via Ronnebyån till Östersjön. Inflödet till Rottnen sker i huvudsak via
Fibbleån i norr. I Hovmantorp leds ån under väg 25 och vidare till Kvarndammen innan
vattnet når Rottnen. Utflödet från Rottnen sker i den södra delen av sjön via reglering i
Ormeshaga. Det reglerade flödet leds vidare till Ronnebyån. Cirka 4 km sydost om
Rottnen anslutet Lesseboån till Ronnebyån.

Figur 29 – Översiktskarta över inflöde och utflöde Rottnen.
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Aktuellt planområdet berörs av en vattenförekomst/recipient:
•

Rottnen (sjö), SE629022–146127.

Vattenkategori
Kemisk status
Risk att kemisk status ej uppnås
Orsaker till att kemisk status ej uppnås
Ekologisk status
Risk att ekologisk status ej uppnås
Orsaker till att ekologisk status ej uppnås
Miljögifter

Rottnen
Sjö
Uppnår ej god
Risk att ej uppnås till 2027
Överskridande av bromerad difenyleter,
bly, kadmium och kvicksilverföreningar
Måttlig
Risk att ej uppnås till 2027
Påverkan av morfologiska förändringar
och kontinuitetsförändringar
Ja

Figur 30 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.

Idag har vattenförekomsten en måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk
status. Vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status och god kemisk
ytvattenstatus 2027 (undantag finns för ämnena bromerad difenyleter och kvicksilver).
Den ekologiska statusen beror på övergödning, där jordbruk och utsläpp från enskilda
avlopp bedöms ha betydande påverkan. Den kemiska statusen beror bland annat på att
halterna av bromerad difenyletrar (flamskyddsmedel), kvicksilver och tributyltenn
överskrider de tillåtna värdena. Värdena för bromerade difenyletrar och kvicksilver
överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster vilket beror på omfattande atmosfärisk
deposition. Tributylenn kommer ifrån användning av båtbottenfärger. Miljöproblemet
bedöms främst vara försurning och miljögifter. Nytt förslag på miljökvalitetsnormer för
denna vattenförekomst är att uppnå god ekologisk status 2027, då vattenförekomsten
inte anses uppnå god ekologisk status eftersom gränsvärdena för de särskilt förorenade
ämnena arsenik, zink och koppar överskrids. Förslag på miljökvalitetsnorm för kemisk
status är att behålla den goda statusen med tidsfrist t.om. 2027 för kadmium och
kadmiumföroreningar.
Planområdet ligger inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde, vilket medför att
gällande föreskrifter ska följas vid exempelvis markarbeten. Detta innebär att
spillvattenledningar med tillhörande brunnar skall vara täta och att avloppsanläggningar
med direktutsläpp av renat avloppsvatten får inte anläggas utan tillstånd. Spillvatten från
planområdet planeras att omhändertas genom det kommunala spillvattennätet.
Spillvattnet omhändertas sedan genom rening i kommunalt avloppsreningsverk. För att
förhindra att exploateringen förorenar ytvattentäkten har en generell bestämmelse
införts på plankartan ”Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall
följas”.
Miljökvalitetsnormen för vatten bedöms inte överskridas. Anledningen till detta är att
bostäder som planen tillåter är av en begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan.
Planförslaget innebär att andel hårdgjorda ytor inklusive tak kommer att öka något,
vilket i sin tur innebär ökade dagvattenflöden. Någon betydande ökning bedöms dock
inte uppstå och några särskilda anordningar för detta bedöms inte behövas. Dagvattnet
ska omhändertas inom den egna fastigheten. Möjligheten att ta hand om dagvattnet
inom området bedöms som mycket god. Rening av dagvattnet måste ske innan det
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lämnar området. För att säkra ett lokalt omhändertagande av dagvatten har en
planbestämmelse ”b2” lagts in i plankartan som reglerar att maximalt 60% av
fastighetsarean får hårdgöras. Vatten som inte tas upp av växter, jord eller avdunstar
leds via dagvattenrör till det kommunala dagvattennätet som finns i Wergels vägen.
Dessa åtgärder anses vara tillräckliga för att bibehålla en god ekologisk och kemisk
status i Rottnen som miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenförekomst kräver. De
negativa effekterna bedöms dock som marginella. I närområdet finns det inga kända
industrier eller andra verksamheter som kan påverka genomförandet av planen.

Genomförandebeskrivning
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och
planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur
genomförandesynpunkt.

Organisatoriska frågor
Planförfarande
Detaljplanen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen
(PBL 2010:900).
Översiktlig tidplan för genomförande
Samråd
december 2021
Granskning

mars 2022

Antagande SBN

april 2022

Antagande KS

maj 2022

Laga kraft

juni 2022

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär
stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.
Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när
erforderliga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen
föranleder sådana åtgärder.
Huvudmanskap/ansvarsfördelning
Lessebo kommun är huvudman för den allmänna platsmark som på plankartan utgörs av
natur- och parkmark. Det innebär att kommunen ansvarar för underhåll, utbyggnad och
skötsel av dessa områden.
Lessebo fjärrvärme ansvarar för fjärrvärmenätet i kommunen.
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E.ON Energidistribution AB ansvarar för eldistributionsnätet inom planområdet.
Wexnet AB ansvarar för optofiber inom planområdet.
Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark,
det vill säga byggnader, anläggningar, interna ledningar med mera. Förändringar av
fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på den enskilde fastighetsägarens
initiativ.

Fastighetsrättsliga frågor
Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.
Fastighetsbildning
Lessebo kommun är fastighetsägare av planområdet. Genom avstyckning från
stamfastigheten Hovmantorp 6:1 kan fem nya fastigheter för bostadsändamål bildas och
säljas. Detta är visat i illustrationskartan och kan genomföras när detaljplanen vunnit laga
kraft. Behovet bedöms inte finnas att reglera fastighetsindelning i detaljplanebestämmelser.
Mark för allmän platsmark kommer även fortsättningsvis att ägas av Lessebo kommun.
Parkmarken som planen anger blir cirka 1195 m2.
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar har avsatts (u1). Detta för att
säkerhetsställa rätten till befintliga ledningar inom kvartersmark. Inga servitut eller
andra fastighetsrättsliga frågor bedöms påverkas av planförslaget.
För fastighetsbildningsåtgärder i samband med eventuella framtida avstyckningar eller
dylikt står och ansvarar respektive exploatör för. Lessebo kommun biträder genom att
skicka in ansökan till Lantmäteriet.
Fastighetskonsekvenser
En del av allmän platsmark ”Park” kommer att övergå till kvartersmark för
bostadsändamål. Natur- och parkmark inom planområdet kommer fortsättningsvis vara
allmän platsmark.

Ekonomiska frågor
Kostnader för planläggning
Kommunstyrelsen i Lessebo kommun står för kostnaden att uppföra föreliggande
detaljplan.
Den enskilde fastighetsägaren bekostar eventuellt framtida kostnader för skydd mot
buller från bil- och tågtrafik i samband med nybyggnation/bygglovet.
Något exploateringsavtal eller markanvisningsavtal kommer inte att upprättas.
Anslutningsavgifter
Den enskilde fastighetsägaren står för alla uppkomna kostnader i samband med
exempelvis flytt av ledningar, anslutningsavgifter (el och VA), bygglovsavgifter och
eventuella framtida fastighetsregleringar eller dylikt.
Dnr: SBN 2021/164
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Kommunala inkomster
Lessebo kommun får inkomster vid försäljning av kvartersmark avsedd för bostäder
samt vid bygglovsavgift enligt gällande taxa. Vidare får kommunen inkomster i form av
anslutningsavgifter för vatten- och avlopp enligt gällande taxa.

Tekniska frågor
Tekniska undersökningar
Utredningar som tagits fram under planarbetet är:
•

Bullerutredning, daterad 2022-02-11, Ramböll.

Något behov av geotekniska undersökningar i samband med sökningar planarbetet
föreligger inte.
Vatten, avlopp och dagvatten
Den nya bebyggelsen avses kopplas till befintligt kommunalt VA-nät. Vatten- och
avloppsledningar finns framdragna i Wergels vägen. Anslutningsavgift till befintliga
vatten- och avloppsledningar samt omläggning av ledningar inom kvartersmark från
förbindelsepunkt bekostas av den enskilde fastighetsägaren.
Anslutningsavgift till befintliga dagvattenledningar samt eventuell nyläggning/
omläggning av ledningar inom kvartersmark från förbindelsepunkt bekostas av
exploatören. Ansvaret för avvattning av kvartersmark åligger den enskilde
fastighetsägaren.
Ledningar
Mark finns för underjordiska ledningar. Befintliga ledningar inom planområdet ska
behållas i sitt befintliga läge och skyddas med ett u-område och bedöms inte påverkas
av detaljplaneförslaget. U-området här även kombinerats med prickmark som har
innebörden att marken inte får förses med byggnad. U-områdens innebörd är att marken
ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte
bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av
elektriska starkströmsanläggningar.
Längs med planområdets östra gräns utmed Wergels väg har E.ON markförlagda lågoch mellanspänningskablar. Kablarnas exakta läge måste säkerställas innan markarbetet
påbörjas. För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan
ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än
3 meter från markkabeln. Detsamma gäller för anordnande av upplag eller ändring av
marknivån ovanför eller invid markkabeln, vilket inte får ske så att reparation och
underhåll av ledningarna försvåras.
Fjärrvärme, el och tele
Hovmantorps samhälle ingår i E.ON Energidistributions elnätsområde.
Fastigheterna i närheten av planområdet är anslutna till fibernät och till det kommunala
fjärrvärmenätet.
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Anslutning sker mellan fastighetsägare och ledningshavare för respektive teknisk
anläggning.
Avfall
Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan. Avgift för
avfallshantering betalas av fastighetsägare till kommunen enligt vid varje tidpunkt
gällande avfallstaxa.

Konsekvenser gällande barnperspektivet
Nybyggnation av bostäder ”villatomter” i området kan resultera i fler barnfamiljer. När
fler människor bosätter sig permanent i området ökar även chanserna till spontana
möten under fler tider på året. Detta bedöms vara viktigt ur trygghetssynpunkt samt
utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv vad gäller utökade möjligheter till utbyten
människor emellan. Tillgången och närheten till grönområde i form av skogsmark för
lek och rekreation är god. I närheten av planområdet vid Triangelvägen finns både
förskolan Askungen och en mindre allmän lekplats. Vid Gökaskratts camping finns en
större kommunal lekplats som är tillgänglig via Wergels väg – Ringsbergsgatan och
därefter under järnvägen och vidare på Strandpromenaden. Det finns även tillgång till
kollektivtrafik i planområdets närhet. Detaljplanen föreslår även att en del mark i söder
planläggs som parkmark med möjlighet till uppförandet av en kommunal lekplats där
ytor för spontanlek kan finnas. Parken har en mycket viktig funktion att fylla i ett
barnrättsperspektiv som bostadsnära yta för lek och rekreation.
Barn- och utbildningsnämnden får planhandlingarna för synpunkter under
planprocessen.

Administrativa frågor
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Detta är den kortaste
genomförandetiden en detaljplan kan ges och åren bestäms utifrån rimligheten att
genomföra planen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla
fram till den tidpunkt då detaljplanen ändras eller upphävs.

Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i
samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-04-26
§ 102

Dnr 2022/141-1.6.3

Renhållningstaxa 2023 för Tingsryd,
Markaryd, Lessebo, Växjö och Älmhults
kommuner
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
anta förslag till renhållningstaxor 2023 enligt bilagda förslag till
renhållningstaxor.
Ärendebeskrivning
Renhållningstaxan antas av respektive kommuns
kommunfullmäktige, och består av två separata avgiftsdelar som
finansierar olika kostnader avseende hanteringen av hushållsavfall:
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser
hämtningstjänster, främst kostnader för drift av återvinningscentraler
samt för behandling av avfallet från dessa. Grundavgifterna
finansierar även behandling av farligt avfall samt kostnader för
administration, fakturering, information mm. Avgiften tas ut per
hushåll och varierar i nivå beroende på abonnentkategori.
Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I
renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bla för sophämtning,
tömning av trekammarbrunnar/täta tankar och latrinkärl.
Hämtningsavgifterna finansierar insamlingskostnad inkl ev kostnader
för behållare samt behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall.
Hämtningsavgiftens storlek beror på antal hämtade behållare, storlek
på behållare, hämtningsintervall och ev dragavstånd.
SSAM:s styrelse beslutade 2022-04-08 att godkänna förslag till taxa
och skicka den vidare till respektive kommuns fullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag
Protokoll SSAM 2022-04-08 § 22
Prisändringsmodell renhållningstjänster 2023-2025
Förslag till renhållningstaxa år 2023 för Lessebo kommun
Hämtningsavgifter för Lessebo kommun 2023 Bilaga A-D

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Styrelsen för Södra
Smålands Avfall & Miljö AB
2022-04-08

§ 22

Dnr 2022-00003

Beslut av renhållningstaxa 2023
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna
bilagda förslag till renhållningstaxa 2023 för Tingsryd, Markaryd,
Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner.
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå
kommunfullmäktige i respektive kommun att anta förslag till
renhållningstaxor 2023 enligt bilagda förslag till renhållningstaxor.
Bakgrund
Renhållningstaxan antas av respektive kommuns kommunfullmäktige,
och består av två separata avgiftsdelar som finansierar olika kostnader
avseende hanteringen av hushållsavfall:
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster,
främst kostnader för drift av återvinningscentraler samt för behandling
av avfallet från dessa. Grundavgifterna finansierar även behandling av
farligt avfall samt kostnader för administration, fakturering, information
mm. Avgiften tas ut per hushåll och varierar i nivå beroende på
abonnentkategori.
Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I
renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bla för sophämtning,
tömning av trekammarbrunnar/täta tankar och latrinkärl.
Hämtningsavgifterna finansierar insamlingskostnad inkl ev kostnader
för behållare samt behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall.
Hämtningsavgiftens storlek beror på antal hämtade behållare, storlek på
behållare, hämtningsintervall och ev dragavstånd.
Taxeförslag 2023
Höjda grund- och hämtningsavgifter
För beskrivning av bakgrund till föreslagen taxeförändring hänvisas till
bilaga ”Prisändringsmodell renhållningstjänster 2023-2025”.
För vanligaste villataxan föreslås avgifterna förändras totalt sett enligt
nedan:

Kommun FNI-taxa 2022 (2 st 370 l
kärl 26 + 13 tömningar per
år)

Ordförandes signatur Justerares signatur

FNI-taxa 2023 (2 st 370 l
kärl 26 + 13 tömningar per
år)

Utdragsbestyrkande
1 (3)
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Sammanträdesprotokoll
Styrelsen för Södra
Smålands Avfall & Miljö AB
2022-04-08

Älmhult
Markaryd
Lessebo
Växjö
Tingsryd

2874
2873
2862
2700
2804

2969
2944
3010
2836
2906

Slamavskiljare
För den vanligaste slamavskiljaren om 3 kubikmeter förändras avgifterna
enligt följande:

Taxa obligatorisk tömning 2022
Taxa obligatorisk tömning 2023

Älmhult Markaryd Tingsryd Lessebo
1 100
1 100
1 100
1 100
1 145
1 145
1 145
1 145

Taxa budad tömning 2022
Taxa budad tömning 2023

2 170
2 270

2 170
2 270

2 170
2 270

2 170
2 270

Växjö
740
750
1 240
1 250

Samtliga priser anges inklusive moms.
Övriga förändringar i taxeförslaget:
* Avgift för leverans och montage av lock-i-lock på fyrfackskärl.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Tingsryds kommun
Markaryds kommun
Lessebo kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun
För kännedom
Jessica Cedervall, VD
My Olsenius, Redovisningscontroller
Louise Stamblock, Chef för insamling och transport
Beslutsunderlag
- Prisändringsmodell renhållningstjänster 2023-2025
- Förslag till renhållningstaxa år 2023 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo,
Växjö och Älmhults kommuner
- Hämtningsavgifter för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och
Älmhults kommuner
2023 Bilaga A-D

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
2 (3)

166

Sammanträdesprotokoll
Styrelsen för Södra
Smålands Avfall & Miljö AB
2022-04-08

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
3 (3)
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Ärende
Dnr SSAM 2022-00003
2022-04-01

Södra Smålands Avfall & Miljö AB

Jessica Cedervall
VD SSAM
Tel: 0470-41296

Renhållningstaxa 2023 för Tingsryd, Markaryd,
Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner
Förslag till beslut
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna bilagda
förslag till renhållningstaxa 2023 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö
och Älmhults kommuner.
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå
kommunfullmäktige i respektive kommun att anta förslag till
renhållningstaxor 2023 enligt bilagda förslag till renhållningstaxor.
Bakgrund
Renhållningstaxan antas av respektive kommuns kommunfullmäktige, och
består av två separata avgiftsdelar som finansierar olika kostnader avseende
hanteringen av hushållsavfall:
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster,
främst kostnader för drift av återvinningscentraler samt för behandling av
avfallet från dessa. Grundavgifterna finansierar även behandling av
farligt avfall samt kostnader för administration, fakturering, information
mm. Avgiften tas ut per hushåll och varierar i nivå beroende på
abonnentkategori.
Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I
renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bla för sophämtning, tömning
av trekammarbrunnar/täta tankar och latrinkärl. Hämtningsavgifterna
finansierar insamlingskostnad inkl ev kostnader för behållare samt
behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall. Hämtningsavgiftens
storlek beror på antal hämtade behållare, storlek på behållare,
hämtningsintervall och ev dragavstånd.

Taxeförslag 2023
Höjda grund- och hämtningsavgifter
Södra Småland Avfall & Miljö AB

1 (3)

Postadress Box 3060, 352 33 Växjö Besöksadress
Tel. 0470- 59 95 00 Fax Org.nr 559077-5853
E-post adam.andersson2@ssam.se Webb
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Ärende
Dnr SSAM 2022-00003
2022-04-01

För beskrivning av bakgrund till föreslagen taxeförändring hänvisas till
bilaga ”Prisändringsmodell renhållningstjänster 2023-2025”.
För vanligaste villataxan föreslås avgifterna förändras totalt sett enligt
nedan:
Kommun

FNI-taxa 2022 (2 st 370 l kärl 26 +
13 tömningar per år)

FNI-taxa 2023 (2 st 370 l kärl 26
+ 13 tömningar per år)

Älmhult

2874

2969

Markaryd

2873

2944

Lessebo

2862

3010

Växjö

2700

2836

Tingsryd

2804

2906

Slamavskiljare
För den vanligaste slamavskiljaren om 3 kubikmeter förändras avgifterna
enligt följande:
Taxa obligatorisk tömning 2022
Taxa obligatorisk tömning 2023

Älmhult Markaryd Tingsryd Lessebo
1 100
1 100
1 100
1 100
1 145
1 145
1 145
1 145

Taxa budad tömning 2022
Taxa budad tömning 2023

2 170
2 270

2 170
2 270

2 170
2 270

2 170
2 270

Växjö
740
750
1 240
1 250

Samtliga priser anges inklusive moms.
Övriga förändringar i taxeförslaget:


Avgift för leverans och montage av lock-i-lock på fyrfackskärl.

Beslutsunderlag
-

Prisändringsmodell renhållningstjänster 2023-2025

Förslag till renhållningstaxa år 2023 för Tingsryd, Markaryd,
Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner
Hämtningsavgifter för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och
Älmhults kommuner
2023 Bilaga A-D

Beslutet skickas till
För åtgärd
Tingsryds kommun
Markaryds kommun

2 (3)
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Ärende
Dnr SSAM 2022-00003
2022-04-01

Lessebo kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun
För kännedom
Jessica Cedervall, VD
My Olsenius, Redovisningscontroller
Louise Stamblock, Chef för insamling och transport

Jessica Cedervall
VD

My Olsenius
Redovisningscontroller

3 (3)
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Lessebo Bilaga A: Hämtningsavgifter avseende kunder som ej erbjudits matavfallsinsamling (övergångstaxa), samt säckar, latrin och bud from 2023-01-01

Behållarvolym (l) Variant
Latrin, vid sopkärl
37
Latrin, vid sopkärl
37
Latrin, vid sopkärl
37
Latrin, vid sopkärl
37
Latrin, i samband med ordinarie hämtning
37
Latrin, id annat tillfälle
37
Extra säck 160 l
160
I samband med ordinarie hämtning
80-190
240-400 I samband med ordinarie hämtning
240-400 Vid annat tillfälle
600-660 I samband med ordinarie hämtning
600-660 Vid annat tillfälle
Container vid annat tillfälle
3000
Container vid annat tillfälle
6000
Container vid annat tillfälle
8000
Container vid annat tillfälle
10000

Hämtningar
per år

Avgift uttas per

BKByggelsetyp

26
13
10
5
Bud
Bud
Bud
Bud
Bud
Bud
Bud
Bud
Bud
Bud
Bud
Bud

år
år
år
år
Behållare och gång
Behållare och gång
Behållare och gång
Behållare och gång
Behållare och gång
Behållare och gång
Behållare och gång
Behållare och gång
Behållare och gång
Behållare och gång
Behållare och gång
Behållare och gång

Permanent boende
Permanent boende
Fritidshus
Fritidshus
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Samtliga priser inkl. moms
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Drag-avstånd
m
Taxekod
LEHLAT26A
LEHLAT13A
LEFLAT10A
LEFLAT5A
LELATEXTRA
LELATBUD
LE160bud
enl abb
LE190bud
enl abb
LE400EXTRA
enl abb
LE400BUD
enl abb
LE600EXTRA
enl abb
LE600BUD
enl abb
LEC03BUD
enl abb
LEC06BUD
enl abb
LEC08BUD
enl abb
LEC10BUD
enl abb

Anmärkning

1(1)

Hämtningsavgift (kr) inkl
moms
5 668 kr
2 900 kr
2 008 kr
1 116 kr
220 kr
280 kr
115 kr
115 kr
155 kr
170 kr
190 kr
215 kr
1 155 kr
1 560 kr
1 830 kr
2 135 kr

Lessebo Bilaga B: Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2023-01-01

Behållarvolym (l) Variant
180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kommunägd container Osorterat
3000
Kommunägd container Osorterat
3000
Kommunägd container Osorterat
3000
Kommunägd container Osorterat
3000

Hämtningar
per år Avgift uttas per
52
52
26
26
260
260
208
208
156
156
104
104
52
52
26
26
260
260
208
208
156
156
104
104
52
52
26
26
156
104
52
26

Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år

Bebyggelsetyp
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende

Samtliga priser inkl. moms
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Dragavstånd
m
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0
0
0
0

Taxekod
LEHNO190K52KA
LEHNO190K52KB
LEHNO190K26KA
LEHNO190K26KB
LEHNO370K260KA
LEHNO370K260KB
LEHNO370K208KA
LEHNO370K208KB
LEHNO370K156KA
LEHNO370K156KB
LEHNO370K104KA
LEHNO370K104KB
LEHNO370K52KA
LEHNO370K52KB
LEHNO370K26KA
LEHNO370K26KB
LEHNO600K260KA
LEHNO600K260KB
LEHNO600K208KA
LEHNO600K208KB
LEHNO600K156KA
LEHNO600K156KB
LEHNO600K104KA
LEHNO600K104KB
LEHNO600K52KA
LEHNO600K52KB
LEHNO600K26KA
LEHNO600K26KB
LEHNO03C156K
LEHNO03C104K
LEHNO03C52K
LEHNO03C26K

1(2)

Anmärkning

Hämtningsavgift (kr)
inkl moms
5 445 kr
7 170 kr
3 415 kr
3 830 kr
39 505 kr
47 365 kr
31 670 kr
37 965 kr
23 840 kr
28 560 kr
16 010 kr
19 155 kr
8 065 kr
10 420 kr
4 615 kr
5 465 kr
55 720 kr
65 780 kr
44 685 kr
52 735 kr
33 650 kr
39 685 kr
22 615 kr
26 640 kr
11 420 kr
13 430 kr
5 900 kr
6 910 kr
183 350 kr
123 180 kr
63 015 kr
32 930 kr

Lessebo Bilaga B: Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2023-01-01

Behållarvolym (l) Variant
Kommunägd container Osorterat
6000
Kommunägd container Osorterat
6000
Kommunägd container Osorterat
6000
Kommunägd container Osorterat
6000
Kommunägd container Osorterat
8000
Kommunägd container Osorterat
8000
Kommunägd container Osorterat
8000
Kommunägd container Osorterat
8000
Kommunägd container Osorterat
10000
Kommunägd container Osorterat
10000
Kommunägd container Osorterat
10000
Kommunägd container Osorterat
10000

Hämtningar
per år Avgift uttas per
156
104
52
26
156
104
52
26
156
104
52
26

Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år

Bebyggelsetyp
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende

Samtliga priser inkl. moms
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Dragavstånd
m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Taxekod
LEHNO06C156K
LEHNO06C104K
LEHNO06C52K
LEHNO06C26K
LEHNO08C156K
LEHNO08C104K
LEHNO08C52K
LEHNO08C26K
LEHNO10C156K
LEHNO10C104K
LEHNO10C52K
LEHNO10C26K

2(2)

Anmärkning

Hämtningsavgift (kr)
inkl moms
305 010 kr
204 580 kr
104 150 kr
53 935 kr
389 255 kr
261 035 kr
132 815 kr
68 705 kr
473 060 kr
317 050 kr
161 040 kr
83 040 kr

Lessebo Bilaga C: Hämtningsavgifter restavfall from 2023-01-01

Behållarvolym (l) Variant
180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kommunägd container restavfall
3000
Kommunägd container restavfall
3000
Kommunägd container restavfall
3000
Kommunägd container restavfall
3000

Hämtningar
per år Avgift uttas per
52
52
26
26
260
260
208
208
156
156
104
104
52
52
26
26
260
260
208
208
156
156
104
104
52
52
26
26
156
104
52
26

Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år

Bebyggelsetyp
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende

Samtliga priser inkl. moms
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Dragavstånd
m
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0
0
0
0

1(2)

Taxekod
LEHNS190K52KA
LEHNS190K52KB
LEHNS190K26KA
LEHNS190K26KB
LEHNS370K260KA
LEHNS370K260KB
LEHNS370K208KA
LEHNS370K208KB
LEHNS370K156KA
LEHNS370K156KB
LEHNS370K104KA
LEHNS370K104KB
LEHNS370K52KA
LEHNS370K52KB
LEHNS370K26KA
LEHNS370K26KB
LEHNS600K260KA
LEHNS600K260KB
LEHNS600K208KA
LEHNS600K208KB
LEHNS600K156KA
LEHNS600K156KB
LEHNS600K104KA
LEHNS600K104KB
LEHNS600K52KA
LEHNS600K52KB
LEHNS600K26KA
LEHNS600K26KB
LEHNS03C156K
LEHNS03C104K
LEHNS03C52K
LEHNS03C26K

Anmärkning

Hämtningsavgift (kr)
inkl moms
2 725 kr
3 585 kr
1 395 kr
1 825 kr
21 355 kr
25 605 kr
17 120 kr
20 520 kr
12 890 kr
15 440 kr
8 655 kr
10 355 kr
4 360 kr
5 210 kr
2 310 kr
2 735 kr
31 840 kr
37 590 kr
25 535 kr
30 135 kr
19 230 kr
22 680 kr
12 925 kr
15 225 kr
6 525 kr
7 675 kr
3 375 kr
3 950 kr
88 365 kr
59 450 kr
30 540 kr
16 085 kr

Lessebo Bilaga C: Hämtningsavgifter restavfall from 2023-01-01

Behållarvolym (l) Variant
Kommunägd container restavfall
6000
Kommunägd container restavfall
6000
Kommunägd container restavfall
6000
Kommunägd container restavfall
6000
Kommunägd container restavfall
8000
Kommunägd container restavfall
8000
Kommunägd container restavfall
8000
Kommunägd container restavfall
8000
Kommunägd container restavfall
10000
Kommunägd container restavfall
10000
Kommunägd container restavfall
10000
Kommunägd container restavfall
10000

Hämtningar
per år Avgift uttas per
156
104
52
26
156
104
52
26
156
104
52
26

Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år

Bebyggelsetyp
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende

Samtliga priser inkl. moms

175

Dragavstånd
m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2(2)

Taxekod
LEHNS06C156K
LEHNS06C104K
LEHNS06C52K
LEHNS06C26K
LEHNS08C156K
LEHNS08C104K
LEHNS08C52K
LEHNS08C26K
LEHNS10C156K
LEHNS10C104K
LEHNS10C52K
LEHNS10C26K

Anmärkning

Hämtningsavgift (kr)
inkl moms
141 475 kr
95 025 kr
48 575 kr
25 350 kr
178 675 kr
119 990 kr
61 310 kr
31 970 kr
215 620 kr
144 705 kr
73 790 kr
38 335 kr

Lessebo Bilaga D: Hämtningsavgifter matavfall Verksamhet from 2023-01-01

Behållarvolym (l)

Variant

140
140
190
190
140
140
190
190
190
190
140
140
140
140
190
190
190
190
190
190

Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt

Hämtningar
per år Avgift uttas per
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl

26
26
26
26
52
52
52
52
104
104
104
104
104
104
156
156
208
208
260
260

Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år

Bebyggelsetyp
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende

Samtliga priser inkl. moms
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Dragavst
ånd m
0-5
5-15
0-5
5-15
0-5
5-15
0-5
5-15
0-5
5-15
0-5
5-15
0-5
5-15
0-5
5-15
0-5
5-15
0-5
5-15

Taxekod
LEHNM140K26KA
LEHNM140K26KB
LEHNM190K26KA
LEHNM190K26KB
LEHNM140K52KA
LEHNM140K52KB
LEHNM190K52KA
LEHNM190K52KB
LEHNM190K104KA
LEHNM190K104KB
LEHNM140K104KA
LEHNM140K104KB
LEHNM140K208KA
LEHNM140K208KB
LEHNM190K156KA
LEHNM190K156KB
LEHNM190K208KA
LEHNM190K208KB
LEHNM190K260KA
LEHNM190K260KB

1(1)

Anmärkning

Hämtningsavgift (kr)
inkl moms
1 045 kr
1 240 kr
1 300 kr
1 495 kr
1 785 kr
2 175 kr
2 170 kr
2 560 kr
3 970 kr
4 750 kr
3 210 kr
3 990 kr
5 440 kr
7 000 kr
5 770 kr
6 940 kr
7 570 kr
9 130 kr
9 370 kr
11 320 kr

1(11)

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR LESSEBO KOMMUN 2023
Gäller from 2023-01-01

Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras
justeras avgiften i motsvarande grad. I taxan ingår även i tillämpliga fall
förbränningsskatt om 130 kr per ton.
1.

HUSHÅLLSSOPOR

A

Grundavgift / kr
Byggnad med tre eller fler lägenheter

870 per lägenhet

Byggnad med upp till två lägenheter

1115 per byggnad

Byggnad med verksamhet/industri

1110 per byggnad

Fritidshus

725 per byggnad

Uttag av grundavgift utgår i de fall fastighet enligt lantmäteriets
fastighetstaxering är bebodd eller nyttjad för verksamhet, dvs har typkod för
fastighetstyp 2-5. För byggnad som innehåller både verksamhet/industri samt
tre eller fler lägenheter uttages grundavgift för verksamhet/industri och därtill
grundavgift för antal lägenheter i byggnaden. För villa som även innehåller
mindre verksamhet, tex frisersalong, uttages enbart grundavgift för byggnad
med upp till två lägenheter. För radhus/kedjehus erläggs grundavgift för
byggnad med upp till två lägenheter för resp hushåll. För bostadsrätter
uttages grundavgift för byggnad med upp till två lägenheter i de fall där
bostadsrätten utgörs av friliggande hus eller radhus/kedjehus, motsvarande
gäller även för fastigheter i samfällighetsförening.
Grundavgift uttages även för outhyrda lägenheter. Grundavgift debiteras även
vid befrielse i sophämtningen samt vid uppehåll i sophämtningen.
B

Hämtningsavgift kärlinsamling från en- och tvåfamiljshus
Generella regler för hämtning av kärl från en- och tvåfamiljshus:
-Dragväg för kärl skall utgöras av hårdgjord yta och i övrigt uppfylla
skriften Råd och rekommendationer för utrymmen och transportvägar.
-Kärlet skall placeras med handtaget mot sophämtaren.
-Dragväg mäts för kärl som enkel gångväg från sopbehållarens placering
till närmaste godkända uppställningsplats för sophämtningsfordon.
Bortersta kärlet får placeras maximalt det antal meter innanför
tomtgränsen som ingår i abonnemanget (se exempelbild nedan).
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2(11)

-Bestämd uppställningsplats skall finnas för kärl. Kärlet återplaceras till
uppställningsplatsen efter tömning. Kärlet skall vara placerat vid
uppställningsplatsen senast hämtdagen kl 06.00. Vid inkörning samband
med tex helgdag skall kärlet vara placerat uppställningsplatsen på dag
som meddelas av Södra Smålands avfall och miljö AB.
-Från fritidshus sker hämtning under perioden maj-september.
-För vissa hämtningsintervall krävs anmälan till miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen i enlighet med avfallsföreskrift.
-Kostnad för kärl ingår i abonnemang under denna punkt. Rengöring av
kärl ansvarar abonnenten för.
Taxa för fastighetsnära insamling (FNI) från byggnader med en eller två
lägenheter (avgift för fritidshus gäller även verksamheter med tömning
under fritidssäsongen)
Abonnemang
Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 26 + 26
tömningar per år
Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 26+ 13 tömningar
per år
Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 13 + 13
tömningar per år *
Året runt - Extra 190 liters kärl 26 tömningar per år
(kräver fyrfacksabonnemang)
Året runt - 190 liters kärl 26 tömningar per år
osorterat avfall
Året runt - 370 liters kärl 26 tömningar per år
osorterat avfall
Fritidshus - Fyrfack 370 liters kärl 5 + 5 tömningar*
Fritidshus - Fyrfack 370 liters kärl 10 + 5 tömningar
Fritidshus - Extra 190 l kärl 10 tömningar (kräver
fyrfacksabonnemang)
Fritidshus - 190 liters kärl 10 tömningar osorterat
avfall
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Total taxa kr per
år inkl moms
3750
3010
2752
1304
4232
5703
1521
1620
677
1969

3(11)
Fritidshus - 370 liters kärl 10 tömningar osorterat
avfall
I total taxa ovan ingår grundavgift

2456

* Kräver skriftlig anmälan avseende hemkompost till miljö och
hälsoskyddskontoret i Lessebo kommun.
Möjlighet finns att välja 240 liters kärl för fyrfack i de fall där 370 liters kärl
ej får plats. Avgift är densamma som för 370 liters kärl.
Ovanstående taxor inkluderar dragavstånd 0-5 m. För utökat dragavstånd 515 m utgår ett tillägg om 8 kr inkl moms per hämtningstillfälle och kärl. Vid
särskilda byggnadstekniska förutsättningar som ej medger hämtning inom 15
m, kan efter beslut av VD för Södra Smålands avfall och miljö AB, längre
dragavstånd medges. För dessa dragavstånd uttages tillägg utöver avgift för
dragavstång på 5-15 m om 0,25 kr per meter multiplicerat med antal
årshämtningar.
Under perioden maj-september kan hämtning hos villafastigheter inom
detaljplanebelagt område ske varje vecka av fyrfack kärl 1, mot en avgift om
490 kr per säsong. Hämtningen omfattar 10 gånger och debiteras i förskott.
För fritidsabonnemang kan hämtning ske även övriga året med halverad
frekvens mot fritidsabonnemanget. Avgift utgår enligt följande:
Fritidshus - Fyrfack 370 liters kärl 1 var fjärde
vecka och kärl 2 var åttonde vecka under perioden
januari-april samt oktober till december, totalt 10
tömningar

581

Ytterligare dragväg kan medges av medicinska skäl. Beslut om detta
undantag fattas av VD för Södra Smålands avfall och miljö AB
I abonnemang för fastighetsnära insamling ingår papperspåsar för hantering
av matavfallet i köket.
I de fall flera renhållningsabonnenter använder samma avfallsbehållare utgår
grundavgift för respektive abonnent. Hämtningsavgift delas lika mellan
abonnenterna. För handläggning av delning utgår avgift om 100 kr per
abonnent.
Abonnemang för osorterat avfall kan ej delas med annan abonnent.
I de fall det utsorterade avfallet är av dålig kvalitet har avfallsansvarig nämnd
i enlighet med gällande avfallsföreskrift rätt att överföra kunden till
abonnemang för osorterat avfall, efter att kvalitetsproblemen påtalats
skriftligt och ingen förbättring skett. Vid hemtagning av matavfallskärl pga
dålig kvalitet utgår hemtagningsavgift om 300 kr per tillfälle.
Generella avgifter för kärl på en- och tvåfamiljshus
Vid byte av kärlstorlek/abonnemang utgår kärlbytesavgift om 300 kr per
tillfälle. Avgift uttages ej vid byte från osorterat- till fyrfacksabonnemang
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4(11)
samt ej för utsättning resp hemtagning vid nytt abonnemang, uppehåll eller
vid avslut av abonnemang.
För separat utkörning av matavfallspåsar till en- och tvåfamiljshus uttages
avgift om 100 kr per tillfälle.
Uthyrning av ”lock-i-lock” till sopkärl hos en- och tvåfamiljshus
Fyrfackskärl
100 kr per kärl och år
För leverans och montering av ”lock-i-lock” utgår engångsavgift om 50 kr
per tillfälle.
För handläggning av ärende om uppehåll i sophämtningen utgår avgift om
300 kr per ärende. Då uppehåll upphör, och om kunden inte har meddelat
annat, så fastställer Södra Smålands avfall och miljö AB typ av abonnemang
för fastigheten/bostaden samt öppnar upp abonnemanget.
C

Hämtningsavgift för samtliga abonnentkategorier för övrig insamling av
hushållsavfall i säck, kärl och containers
Generella regler avseende hämtning från samtliga abonnentkategorier
för övrig insamling av hushållsavfall i säck, kärl och containers:
-Dragväg för kärl skall utgöras av hårdgjord yta och i övrigt uppfylla
skriften Råd och rekommendationer för utrymmen och transportvägar.
-Dragväg mäts för kärl som enkel gångväg från sopbehållarens placering till
närmaste uppställningsplats för sophämtningsfordon.
-Bestämd uppställningsplats skall finnas för kärl. Kärlet återplaceras till
uppställningsplatsen efter tömning.
-För vissa hämtningsintervall krävs tillstånd från miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen i enlighet med avfallsföreskrift.
-Från fritidshus sker hämtning under perioden maj-september.
Hämtningsavgifter för olika behållare, hämtningsintervall och
dragavstånd framgår av bilaga A-D hämtningsavgifter
Pris enligt bilaga A gäller för kunder i områden där kunderna ej erbjudits
matavfallsinsamling. Pris enligt bilaga B-D gäller för kunder som erbjudits
matavfallsinsamling.
För verksamheter som erbjudits abonnemang för matavfall kan dispens från
avgift för osorterat avfall enligt bilaga B medges i maximalt 12 månader efter
erbjudande om matavfallsinsamling, i de fall ombyggnation krävs för att
klara matavfallsinsamlingen. Efter dispenstiden överförs fastigheten
automatiskt till abonnemang med osorterat avfall.
I de fall de utsorterade matavfallet är av dålig kvalitet har avfallsansvarig
nämnd i enlighet med gällande avfallsföreskrift rätt att överföra kunden till
abonnemang för osorterat avfall enligt bilaga B, efter att kvalitetsproblemen
kommunicerats skriftligen med kunden och ingen förbättring skett. Vid
hemtagning av matavfallskärl pga dålig sortering uttages avgift om 300 kr
per tillfälle.
I abonnemang för matavfall ingår papperspåsar för hantering av matavfallet i
köket.
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För insamling av matavfall från verksamheter med behov av tömning flera
gånger i veckan utgår avgift motsvarande antal gånger per vecka gånger
kostnaden för tömning en gång per vecka.
Längsta dragavstånd för kärl är 15 m och för säck 20 m. Vid nybyggnation av
avfallsutrymmen är längsta dragavstånd 10m. Längre dragavstånd medges för
befintliga bygglovsprövade avfallsutrymmen samt om det av
byggnadstekniska skäl inte går att placera avfallsbehållare på max 15 m för
kärl alternativt 20 m för säck.
För dragavstånd utöver i bilagor A-D angivna avstånd uttages tillägg om 0,25
kr per meter multiplicerat med antal årshämtningar.
Vid upprepade fall av överfyllda kärl, där problemen påtalats skriftligen och
ingen åtgärd vidtagits (tex utökning av antal kärl) utgår överfyllnadsavgift
om 300 kr per tillfälle med överfyllda kärl tills att åtgärd vidtagits.
Kommunägda kärl skall vara hela och funktionella. Reparation eller utbyte av
icke funktionellt kommunägt kärl sker inom tre dagar från anmälan utan
kostnad för kunden. Om kunden förorsakat skada på kärlet skall kunden
ersätta kärlet mot självkostnadspris för kärlet samt kärlutsättningsavgift.
-För utkörning resp hemtagning av kärl utgår avgift om 300 kr
-Vid byte av kärlstorlek utgår kärlbytesavgift om 300 kr per tillfälle
Avgift för utsättning resp hemtagning uttages inte vid nytt abonnemang,
uppehåll eller vid avslut av abonnemang
Taxa för fastighetsnära insamling (FNI) från mindre flerfamiljshus och
verksamheter
Abonnemang
Året runt - Fyrfack 600 liters kärl 26+ 13 tömningar
per år
Grundavgifter tillkommer.

Total taxa kr per
år inkl moms
3077

Bottentömmande behållare
För bottentömmande behållare utgår avgift om 450 kr/tömning med tillägg av
vägd mängd multiplicerat med gällande tonpris enligt behandlingsavgift för
Häringetorps avfallsanläggning. Tömning sker på fastställda dagar 26 eller 52
gånger per år. Vid extra tömning utanför fastställda dagar utgår gällande
timpris.
Abonnenten bekostar, äger och underhåller de bottentömmande behållarna.
Rengöring av bottentömmande behållare kan ske mot gällande timpris för
slamsugningsfordon med spolmöjlighet.
2.

LATRIN
Taxor se bilaga A
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Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten.
Längsta dragavstånd är 15 m och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort
och medge hantering med hjulförsedd kärra.
För samtliga latrinabonnemang gäller att max två kärl hämtas per
hämtningstillfälle. Totalt sett får antalet hämtade kärl per säsong inte
överstiga antalet hämtningstillfällen enligt beställt abonnemang. Avgift för
budning utgår för de kärl som överstiger antal hämtningar enligt
abonnemang.
3.

BUDNINGSTAXA
Budad tömning utförs inom tre dagar från beställning eller i samband med
ordinarie hämtning. Avgifter för olika former av budning finns i bilaga A.
För budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om 150 kr per
tömningstillfälle. Tömning samma arbetsdag beställes innan kl 12.00
hämtningsdagen.
Avgift för hämtning av grovavfall
Mot avgift om 275 kr hämtas efter budning max 3 enheter grovavfall. För
ytterligare enhet tillkommer 45 kr per enhet. Hämtningen utförs en gång per
måna på fastställda datum. Hämtning anmäles senast kl 12.00 dagen
innan annonserad hämtdag. För flerfamiljshus finns även möjlighet att
förbeställa tömning de fastställda datumen.
Grovavfallet skall kunna hämtas av en person med lyfthjälpmedel. Som
grovavfall räknas inte bland annat trädgårdsavfall, bildelar,
byggnadsmaterial, värmepannor eller stängsel.
Insamlat grovavfall kan komma att lämnas för återbruk.
Placering av avfall vid Hämtning av grovavfall från villahushåll
Grovavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras vid tomtgräns så nära
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt.
Placering av avfall vid Hämtning av grovavfall från flerfamiljshus
Grovavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras på låsbar uppställningsplats eller
container enligt överenskommelse med Södra Smålands avfall och miljö AB.
Avgift för hämtning av elavfall
Mot avgift om 250 kr hämtas efter budning max 3 enheter elavfall. För
ytterligare enhet tillkommer 45 kr per enhet. Hämtningen utförs en gång per
månad på fastställda datum. Hämtning anmäles senast kl 12.00 dagen
innan annonserad hämtdag. För flerfamiljshus finns även möjlighet att
förbeställa tömning på de fastställda datumen.
Elavfallet skall kunna hämtas av en person med lyfthjälpmedel. Tömning av
elavfall kommer att samordnas med tömning av grovavfall. Hämtning sker
således på samma datum som hämtning av grovavfall. Denna tjänst avser
enbart elavfall härrörande från hushåll.
Placering av avfall vid Hämtning av elavfall från villahushåll
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Elavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras vid tomtgräns så nära
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt
Placering av avfall vid Hämtning av elavfall från flerfamiljshus
Elavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras på låsbar uppställningsplats eller
container enligt överenskommelse med Södra Smålands avfall och miljö AB.
Avgift för hämtning av farligt avfall
Mot avgift om 200 kr per tillfälle hämtas efter budning farligt avfall från
hushåll. Hämtningen omfattar farligt avfall från hushåll inkl småbatterier,
lysrör och kvicksilverhaltiga ljuskällor. Bil- och båtbatterier hämtas ej.
Hämtningen samordnas med hämtning av grovavfall. Hämtning sker således
på samma datum som hämtning av grovavfall. Hämtning anmäles senast kl
12.00 dagen innan annonserad hämtdag. För flerfamiljshus finns även
möjlighet att förbeställa tömning på de fastställda datumen.
Avfallet skall vara förpackat i originalförpackning eller på annat lämpligt sätt
märkt med upplysning om innehållet.
Placering mm av avfall vid Hämtning av farligt avfall från villahushåll
Förpackningar med farligt avfall skall vara emballerat i öppningsbar
behållare avpassad efter de väderförhållanden som råder vid
hämtningstillfället. Avfallslämnare i villafastighet håller själv med lämplig
behållare. Behållare med farligt avfall skall inför hämtning vara placerad på
överenskommet ställe på villafastighetens tomt.
Per tillfälle hämtas från villa max 10 kilo farligt avfall som ryms i två påsar
(upp till en papperskasses storlek) och/eller max 10 kilo elavfall med
måttbegränsningen cirka mikrovågsugns storlek. Förpackningar, utan
läckage, ska vara uppmärkta med vad de innehåller, på ett tydligt läsbart sätt.
Placering mm av avfall vid Hämtning av farligt avfall från flerfamiljshus
Farligt avfall ska vara tydligt märkt och placerat i godkänt och låsbart skåp
eller motsvarande enligt överenskommelse med Södra Smålands avfall och
miljö AB.
4.

EVENEMANGSTAXA
För evenemang uttages följande avgifter:
Container
Storlek Avgift
3 m3
6 m3
8 m3
10 m3

1255
1510
1680
1850

Extra tömning
enligt gällande taxa
enligt gällande taxa
enligt gällande taxa
enligt gällande taxa

I avgiften ingår utsättning och hemtagning, hyra i 5 dagar samt en tömning
inkl behandlingskostnad.
Kärl
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Moment

Taxa

enhet

Utsättning +
hemtagning*
Sluttömning
Hyra av behållare
Extra tömning
förbeställd**
Extra tömning akut
Helgtillägg

300

kr/kärl

25
10
25

kr/kärl
kr/kärl/dygn
kr/kärl

125
25

kr/kärl
kr/kärl

*Gäller alla storlekar och då utsättning och hemtagning sker
vardagar
** Beställning ska ske senast 1 vecka innan
5.

SLAMAVSKILJARE
För obligatorisk körtursplanerad tömning (1 gång/år) av slamavskiljare utgår
en avgift per brunn enligt följande:
Volym upp till 3 m3
Volym 3-4 m3
Volym 4-6 m3
Volym upp till 12 m3

1145 kr
1880 kr
2310 kr
3460 kr

Att tömningen är körtursplanerad innebär att SSAM planerar vilken månad
den obligatoriska tömningen sker. Avgifterna ovan avser även när kunden har
behov av ytterligare körtursplanerade tömningar (gäller upp till maximalt 12
st per år). Kunden ska förboka vilken/vilka månader som ytterligare tömning
löpande ska utföras.
För bottentömning av slamavskiljare utgår en avgift motsvarande budad
tömning.
För tömning av BDT-brunn i samband med ordinarie tömning av
slamavskiljare utgår en avgift om 400 kr/styck. Vid tömning av enbart BDTbrunn uttages avgift motsvarande budning.
För tömning av minireningsverk utgår avgift om 400 kr om tömningen sker i
samband med ordinarie tömning av slambrunn på fastigheten. Vid tömning
av enbart minireningsverk uttages avgift motsvarande obligatorisk tömning
om tömning sker i samband med ordinarie körtursplanerad tömning. Om
tömning inte sker i samband med ordinarie körtursplanerad tömning utgår
avgift för budning enligt denna taxa.
För tömning som måste ske med mindre fordon tillkommer tillägg om 800 kr
per tömning.
Vid budningstömning av slambrunnar eller motsvarande debiteras beroende
på brunnens volym, avgift per brunn enligt följande:
Volym upp till 3 m3
Volym 3-4 m3

2270 kr
2830 kr
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Volym 4-6 m3
Volym upp till 12 m3

3260 kr
4400 kr

Avgiften för budad tömning av slambrunn/tät tank avser tömning som utförs
inom 5 arbetsdagar efter beställning. För budningstömning som utförs inom 3
arbetsdagar tillkommer tillägg om 300 kr per tömning. För budningstömning
samma arbetsdag tillkommer tillägg om 1350 kr per tömning. Tömning
samma arbetsdag beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. För tidsbokad
budningstömning utgår tillägg om 600 kr per tömning. Tidsbestämd tömning
bokas 3 arbetsdagar före utförandet. Jourtömning utförs alla dagar inom 6
timmar från beställning mot ett tillägg på 2000 kr per tillfälle.
Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m
enligt följande:
Över 30 m slang
100 kr
Över 40 m slang
200 kr
Om slambrunn vid hämtningstillfället är tom eller ej åtkomlig utgår avgift om
575 kr per brunn
För hämtning med slamsugningsfordon där volym och/eller tidsåtgång ej kan
anses rymmas inom ovanstående fasta taxor, samt vid evenemang och
liknande utgår timpris 1000 kr per timme med tillägg om 230 kr/m3 per tömd
volym.
Fosforfiltermaterial
För tömning av filtermaterial från fosforfällor utgår avgift per tillfälle enligt
följande:
Hämtning och behandling av filtermassa max 500 kg
Hämtning och behandling av filtermassa över 500 kg

1650 kr
2350 kr

Avgiften avser tömning som utförs inom 5 arbetsdagar efter beställning.
Tömning av fettavskiljare
Vid tömning av fettavskiljare debiteras beroende på tankens volym, avgift
per avskiljare enligt följande:
Volym upp till 1 m3
Volym upp till 2 m3
Volym upp till 3 m3
Volym upp till 4 m3

1540 kr
2240 kr
2940 kr
3640 kr

Avgifterna ovan avser tömning som förbokats för samkörd tömning en gång
per månad, där kunden förbokat vilken/vilka månader tömning skall utföras.
För budningstömning utöver förbokad tömning utgår tillägg om 800 kr. För
budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om 1200 kr per
tömning. Hämtning beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen.
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För tömning av fettavskiljare större än 4 m utgår timpris enligt av Södra
Smålands avfall och miljö AB fastställd prislista med tillägg om 875 kr/ton
tömd volym.
3

6.

Trädgårdsavfall i kärl
För abonnemang med 370 liters kärl och tömning 17 gånger (tömning
varannan vecka) under perioden april-november uttages avgift om 600 kr.
För bostadsrättsföreningar och samfälligheter finns möjlighet till tömning 34
gånger (tömning varje vecka) under perioden april-november mot en avgift
om 1300 kr per kärl. I avgifterna ingår kärlhyra. Kärl skall på tömningsdagen
placeras med dragavstånd 0-5 m eller så nära närmaste uppställningsplats för
hämtningsfordon som möjligt. Vid budning uttages avgift enligt bilaga A.
Budning utföres endast de dagar då trädgårdsavfall hämtas på tur. Vid
hemtagning av trädgårdsavfallskärl uttages avgift om 100 kr per tillfälle.

7.

Returpapper
Kostnad per tömning av returpapper får uppgå till maximalt 110 kr per kärl
och tömningstillfälle inkl behållarhyra, behandling/materialintäkt och moms,
och oavsett behållares geografiska placering inom kommunen. För 52
tömningar per år innebär detta en maximal årlig avgift om 5720 kr inkl
moms. Avgift för returpapper fastställer vad entreprenören maximalt får ta ut
för själva hämtningen.
Tömning av returpapper får endast utföras av utförare som godkänts inom
Södra smålands avfall och miljö AB:s auktorisationssystem för returpapper.
Tömningen ska ske i enlighet med de regler som gäller i detta
auktorisationssystem.
Den entreprenör som hämtar returpapper fakturerar fastighetsägaren enligt
pris som utförare och fastighetsägaren avtalat.

8.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

8.1

Avbrott och ändringar
Avbrott eller ändringar i hämtningsförhållandena för kortare tid än 6 månader
medför inte avdrag i den ersättning som skall utgå enligt denna taxa.
Vid ny- och avbeställning räknas påbörjad kalendermånad som hel
debiteringsmånad.

8.2

Ersättning
Ersättning enligt denna taxa erläggs i enlighet med av Södra Smålands avfall
och miljö AB utfärdade föreskrifter. Ingår i belopp som ska betalas öretal ska
detta avrundas till närmaste hundratal. Därvid ska slutsifforna ett till och med
fyrtionio avrundas nedåt samt femtio till och med nittionio uppåt. Betalas
inte debiterat belopp inom tid som anges i räkningen, utgår dröjsmålsränta
enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle skett. Betalas inte
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debiterat belopp inom tid som anges i räkningen utgår även påminnelse- och
inkassoavgift i enlighet med Södra Smålands avfall och miljö AB riktlinjer
för fakturering och kravverksamhet.
8.3

Ändring av abonnemang
Det åligger fastighetsägare att till Södra Småland avfall och miljö AB anmäla
när abonnemang skall upphöra samt adressändring o dyl.

8.4

Ändringsavgift
Vid ändring av abonnemang utgår avgift med 60 kr per tillfälle. Avgiften
debiteras i samband med nästkommande ordinarie debiteringstillfälle.
Ändringsavgift uttages ej vid flyttning.

8.5

Avgiftsskyldighet
I denna taxa under punkter 1-4 angivna avgifter skall betalas av fastighetens
ägare, eller den som enligt 1 kapitel 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
skall anses som ägare.
Faktura kan dock efter godkännande av Södra Smålands avfall och miljö AB
skickas till nyttjanderättshavaren om fakturamottagaren inte har skulder
avseende avfallstjänster. Om fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom
föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsägaren som är
betalningsansvarig. Avgifter under övriga punkter skall betalas av respektive
beställare.
Vid överlåtelse av fastighet erlägger den, till vilken fastigheten har överlåtits,
avgiften som belöper sig på tiden efter tillträdesdagen.
Inbetalning av avgifter skall ske till Södra Smålands avfall och miljö AB.
Om behållare inte har använts eller inte är tillgänglig vid hämtningstillfället,
uttages likväl avgift som om hämtning skett.

8.6

Avvikande hämtningsförhållanden och oförutsedd tjänst
Utöver de fall som upptagits i denna taxa äger styrelsen för Södra Smålands
avfall och miljö AB rätt att fastställa avgifter, dels för nya behållare och
tjänster som inte förekommer i taxan, dels i fall då hämtningsförhållandena
väsentligt avviker från de förutsättningar som taxan grundats på.

8.7

Abonnentens åliggande
Abonnentens åliggande i övrigt regleras av avfallsföreskrift.

8.8

Bemyndigande angående vissa taxebeslut
Om staten beslutar att justera nivån för förbränningsskatt eller annan skatt, så
ges Södra Smålands avfall och miljö AB:s styrelse bemyndigande att fatta
beslut om justering av renhållningstaxan motsvarande kostnad för beslutad
skatt.
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Renhållningstaxa

Prisändringsmodell renhållningstjänster 20232025
Inledning
Södra Smålands avfall och miljö vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder.
Kostnaden för sophämtning ska vara konkurrenskraftigt jämfört med andra jämförbara kommuner
med jämförbart insamlingssystem, och ska sättas i dialog med kunderna. I detta dokument redovisar
vi hur priset på sophämtning sätts samt prisåtagandet för perioden 2023 – 2025. Ekonomi,
leveranssäkerhet och miljö är tre viktiga aspekter som vi beaktar i vårt erbjudande till våra kunder. Vi
tillhandahålla prisvärda tjänster med hög leveranssäkerhet och som är miljömässigt hållbara.
1. Förutsättning för prissättning för sophämtningen m fl tjänster i renhållningstaxan
 Vi använder oss av självkostnadsprincipen vid beräkning av priset för sophämtning, vilket
innebär att vi enbart tar ut av kunden vad tjänsten kostar att producera (nödvändiga
kostnader). För att kunna leverera en säker och miljövänlig sophämtning ska vi alltid ha
kunden i fokus och erbjuda ett konkurrenskraftigt pris på sophämtningen. Det vi gör ska vara
till nytta för kunden.
 Vår taxestruktur innehåller incitament för att välja det mest miljöriktiga alternativet.
 Verksamheten ska vara så effektiv att våra priser för sophämtning är konkurrenskraftiga
jämfört med andra jämförbara kommuner med jämförbart insamlingssystem.
 Vi ska ha långsiktighet och förutsägbarhet för kostnaden för sophämtning.
 Likabehandlingsprincipen skall vara styrande för renhållningstaxan
2. SSAMs prisändring och prisprognos
Eftersom vi har en prissättning som styrs av självkostnadsprincipen så är det index-utveckling för
tömningskostnad och behandlingskostnad förbränning och matavfall samt skatter som styr
prisutvecklingen. I prissättningen tar vi hänsyn till bolagets övergripande mål om en taxa som ska
ligga på eller strax under medel för kommuner med jämförbart insamlingssystem. Inför 2023 ser
vi ett behov för höjning av renhållningstaxan med enligt tabell 1 nedan. Vi föreslår därmed att
justera taxan för 2023 och indikerar enligt nedan för 2024 och 2025. Priset för 2024 fastställs
under 2023. Prisindikation för år 2024 och 2025 ligger med höjning inom intervallet 2-3 procent.
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Tabell 1. Höjning av villataxan för fyrfack 2023

Villataxa 2022
Växjö
Älmhult
Tingsryd
Markaryd
Lessebo

Villataxa 2023
2 700
2 874
2 804
2 873
2 862

Höjning kr/år
2 836
2 969
2 906
2 944
3 010

Höjning kr/månad
136
95
102
71
148

3. Prisstruktur
Renhållningstaxan består av två delar, grundavgift och hämtningsavgift.

Grundavgift –
fast avgift

+

Hämtningsavgift –
påverkbar avgift

Grundavgift:
Grundavgiften är en fast årsavgift som täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av
återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling.
Hämtningsavgift:
Hämtningsavgiften är påverkningsbar och ger incitament för att sortera ut mer för återvinning
och återbruk. Hämtningsavgift påverkas av abonnemangsval, behållarens storlek och placering
och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av
hushållsavfallet.
4. Beskrivning av prisändring
Renhållningstaxan baseras på självkostnadsprincipen, vilket innebär att vi enbart tar ut av
kunden vad tjänsten kostar att producera.
Priset till kund påverkas av indexregleringen av priset för avtalade tjänster såsom
tömningskostnad, behandlingskostnader för matavfall och förbränning, köp av matavfallspåsar
samt skatter.
I prissättningen tar vi hänsyn till bolagets övergripande mål om en taxa som ska ligga på eller
strax under medel för kommuner med jämförbart insamlingssystem. Nedan visas jämförelse med
andra kommuner för småhus med fyrfackssystem och lägenhet med matavfallsinsamling.
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2 700

2 969

JÄMFÖRELSE VILLATAXA STÖRRE
FYRFACKSKOMMUNER 2022

MEDEL JÄMFÖRBARA KOMMUNER

VÄXJÖ

FIG 1. Jämförelse av kostnaden för fyrfack (kr/år) i Växjö och i andra jämförbara kommuner.

MARKARYD

TINGSRYD

2 874

LESSEBO

2 804

2 873

MEDEL MINDRE
KOMMUNER

2 862

3 078

JÄMFÖRELSE VILLATAXA MINDRE FYRFACKSKOMMUNER
2022

ÄLMHULT

FIG 2. Jämförelse av kostnaden för fyrfack (kr/år) i Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryd och i andra jämförbara
kommuner.
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MEDEL LANDET

VÄXJÖ

LESSEBO

TINGSRYD

ÄLMHULT

1276

1218

1234

1274

1379

1612

JÄMFÖRELSE TAXA KOSTNAD PER LÄGENHET 2022

MARKARYD

FIG 3. Jämförelse av kostnad per lägenhet 2021 i SSAMs kommuner och medel för landet.

För samtliga kundgrupper ovan ligger renhållningstaxan för sophämtning i SSAMs ägarkommuner
på en konkurrenskraftig nivå jämfört med jämförbara kommuner med jämförbart
insamlingssystem.

Faktorer som påverkar kostnaden för renhållningstjänster:
4.1 Transportkostnader


Årligen regleras ersättningen för transporter av brännbart grov-, rest- och matavfall till
behandlingsanläggning via SCB:s index för lastbilstransporter T08SÅ14. Inför 2023
beräknas index stiga med 9,2%.
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4.2 Tömningskostnad
Årligen regleras ersättningen till insamlingsentreprenör via SCB:s Avfallsindex A12:1MD vars
huvudsakliga komponenter är bränsle- och personalkostnader. Inför 2023 beräknas index stiga
med ca 4%.
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4.3 Kostnad förbränning
Årligen regleras ersättningen till förbränningsanläggningarna via SCB:s Avfallsindex A11:F vars
huvudsakliga komponenter är personal, energi, reparation och underhåll. Inför 2023 beräknas index
stiga med 7,2%.
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4.4 Kostnad utsläppsrätter
Ytterligare en faktor som påverkar kostnaden för förbränning är kostnaden för utsläppsrätter.
Kostnaden har sedan inledningen av 2021 stigit från 30 Euro/ton CO2e till uppåt 100 Euro/ton CO2e i
slutet av 2021. Nivån har därefter sjunkit något, men är fortsatt hög. Detta påverkar priset
påförbränning i samband med nya upphandlingar av förbränningskapacitet.
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6. Kunddialog
Under 2022 har vi hittills genomfört dialogmöte med Villaägarnas förbund samt Fastighetsägarna.
Under 2023 planerar vi möten enligt nedan:
1. samrådsmöte med kundorganisationer Villaägarnas riksförbund, Fastighetsägarna (mars). Under
detta möte behandlar vi följande områden:
• Statusrapport per renhållningskollektiv
• Feedback från kunder på verksamhet, service, behov etc
• Förändringar skatter, lagstiftning etc
• Framtidsplaner samt nya tjänster
• Status kostnadsutveckling, kundutveckling
• Status investeringsprojekt
• Diskussion miljö kontra pris
• Förslag prisförändring 2022
• Förslag målsättning år 2023-2024
• Synpunkter kundorganisation
• Kommunikationsplan till kunder i regionen
Vi kommer även att genomföra följande:
• Underlag för beslut lämnas till Tekniska nämnden eller motsvarande (april) för beslut i
respektive Kommunfullmäktige (juni)
• Publicering av ny renhållningstaxa på hemsidan och utskick till kunder (september)
• Kundmöte med kundkategori verksamheter (september)
• Nytt pris gäller (1 januari)
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Ambassadör för Lessebo kommun 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse N.N. till ambassadör för
Lessebo kommun.
Ärendebeskrivning
Lessebo kommun har under flera år utsett ambassadörer för
kommunen och kungjort dessa i samband med
nationaldagsfirande. Under 2020 och 2021 utsågs inga
ambassadörer då firandet ställdes in p.g.a. corona. Riktlinjer har
tagits fram för processen.
Tidigare ambassadörer är följande:
2016: Charlotte Perelli
2017: Edin Dzemat
2018: Sylvester Schlegel
2019: Bertil Vallien
Kommunchef Christina Nyquist föredrar ärendet muntligt på
sammanträdet.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för ambassadör i Lessebo kommun

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningsförvaltningen
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RIKTLINJER FÖR
AMBASSADÖR I LESSEBO
KOMMUN

Antagna av kommunstyrelsen 2020-09-01 § 159
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INNEHÅLL
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Syfte ................................................................................................................................ 3
Utgångspunkt för ambassadörsskap .............................................................................. 3
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SYFTE
Lessebo kommun utser årligen en ambassadör. Syftet är att uppmärksamma goda
representanter för kommunen som genom sina framgångar är positiva förebilder för
både kommuninvånare och omvärld. De ska genom sitt lokala, regionala eller
nationella engagemang även verka för kommunens bästa och bidra till
marknadsföringen av Lessebo kommun.

UTGÅNGSPUNKT FÖR AMBASSADÖRSSKAP
Officiella ambassadörer utses för ett år i taget. Vid utnämningsceremonin som sker
på nationaldagen överlämnas ett diplom med motiveringen. De som tidigare varit
ambassadörer blir inofficiella ambassadörer och fortsätter att marknadsföra
kommunen.
För att bli ambassadör i Lessebo kommun ska personen ha anknytning till
kommunen, antingen vara bosatt eller ha bott i kommunen, vara eller har varit
verksam i kommunen. En ambassadör kan vara en enskild individ, en förening eller
ett företag.
Det är kommunstyrelsen som utser ambassadören.

3
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Delgivningar 2022-05-10
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret redovisar inkomna protokoll, rapporter
med mera för Kommunstyrelsen. Denna gång har följande
inkommit för delgivning:
Sydarkivera

Åtgärdsplan arkivtillsyn för Lessebo
kommuns kommunala bolag

Destination Glasriket

Protokoll inkl handlingar 2022-01-17
och protokoll 2022-03-21

Växjö Tingsrätt

Dom i ärende P6162-21/KS ärende
2020/359

Johanna Dennerhed Bengtsson
Koordinator Kommunledningskontoret
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Åtgärdsplan arkivtillsyn
Lessebo kommuns kommunala
bolag
Planerad tillsyn 2022
verksamhetsområde Kommunala bolag
Lessebo kommun
2022-04-05
SARK/2022:41
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DOKUMENTNAMN: ÅTGÄRDSPLAN ARKIVTILLSYN LESSEBO KOMMUNS KOMMUNALA BOLAG
VERSION: 1.0

DNR: SARK/2022:41

DATUM: 2022-05-04

HANDLÄGGARE: MIKAELA LARSSON

Åtgärdsplan vid arkivinspektion
Arkivinspektioner ingår i arkivmyndighetens rutiner för tillsyn. Tillsynsarkivarie anställd hos
arkivmyndigheten besöker och granskar informationsförvaltningen hos en myndighet
(nämnd eller bolag). Efter genomförd arkivinspektion sammanställs en åtgärdsplan som
redovisas för arkivmyndigheten.

Organisation (t.ex. kommun):
Lessebo kommun
Myndighet (nämnd eller bolag):
•

Lessebo Fjärrvärme AB

•

Lessebohus

•

Lessebo fastigheter

•

AB Kyrkebyn 3

Inspektionsdatum:
2022-04-05

Medlemssamordnare:

Deltagare vid tillsyn:

Mikaela Larsson

Inger Sundberg, kontaktperson för AB Lessebohus,

0471–39 02 55

Lessebo fastigheter och AB Kyrkebyn 3,

mikaela.larsson@sydarkivera.se

inger.sundberg@lessebohus.se
Kristina Brundin, ledamot förbundsstyrelsen
kristina.brundin@lessebo.se
Sara Nilsson, kanslichef sara.nilsson@lessebo.se
Gisela Andersen, kontaktperson för Lessebo
Fjärrvärme gisela.andersen@lessebo.se

Samlat intryck
Lessebo fastigheter och Lessebohus ingår i samma koncern och har via deras
kontaktperson gett gemensamt svar. Även bolaget AB Kyrkebyn 3 ingår i detta. AB Kosta
köpmanshus har inte svarat på enkäten och deltar inte heller vid mötestillfället.

Arkivorganisation
Man har ingen, eller vet inte om man har någon fastställd arkivorganisation. Bolagen har
inte något fastställt arkivreglemente, däremot ingår dessa i Lessebo kommuns
arkivreglemente.

Informationshantering

KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA
TELEFON: 0472- 39 10 00 (VX)

SIDA | 1

SYDARKIVERA.SE
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Några av bolagen har en informationshanteringsplan som är äldre än två år. En minoritet
av bolagen vet inte om man har en informationshanteringsplan eller inte.
Vissa av bolagen har en arkivbeskrivning, andra bolag vet inte säkert om detta finns.
Samtliga bolag har koll på hur man hanterar sina allmänna handlingar. Man har också koll
på hur man hanterar personuppgifter enligt dataskyddslagen. Några av bolagen uppger
att man har koll på hanteringen av sekretessbelagd information, känsliga personuppgifter
och skyddade personuppgifter.
Samtliga registrerar i ett centralt dokumenthanteringssystem och förvarar även
pappershandlingar med register i pärmar eller akter i närarkiv.

Digitalisering
Samtliga bolag skannar in inkommande pappersdokument in i
dokumenthanteringssystemet. Ett av bolagen använder e-tjänster kopplade till
verksamhetssystem samt har digitala blanketter. Man använder i ett av bolagen också
digitala signaturer. Samtliga bolag skriver ut från systemen och arkiverar på papper då
systemen inte har arkiveringsfunktioner.

Skydd för information
Bolagen förvarar sina allmänna handlingar på papper i en lokal för närarkiv. Ett av
bolagen är osäker på om man kontrollerat att förvaringen är godtagbar utifrån de skydds
som krävs för en säker förvaring. De andra bolagen har koll på förvaringen utifrån
brandskydd, uppvärmning, vatten, ventilation m.m. samt inbrott och stöld.

IT-system
Några av bolagen har en förteckning över förekommande IT-system, andra bolag är inte
säkra om det finns. Ett av bolagen uppger att man har några äldre, inaktiva IT-system som
inte längre används i verksamheten, de andra bolagen uppger att man inte har detta.

När informationen inte längre behövs i verksamheten
Vissa av bolagen gallrar pappershandlingar. Ett av bolagen uppger att man inte har
någon informationshanteringsplan. Man uppger från ett av bolagen att man inte har
behov av att leverera information till slutarkivet, de andra bolagen vet inte.

Förändringar i verksamheten
Bolagen uppger att man inte vet om det finns planer på förändringar i verksamheten.

KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA
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Rekommendation
•

För de bolag som inte har arkivbeskrivning rekommenderas man att upprätta en
sådan så snart som möjligt då det i både arkivlagen och offentlighets- och
sekretesslagen står att en sådan ska finnas hos varje myndighet.
https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Arkivbeskrivning
https://wiki.sydarkivera.se/wiki/VerkSAM_Beskrivning

•

Besluta om en arkivorganisation för att förtydliga rollerna och utse arkivansvarig
och arkivombud. https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Arkivorganisation

•

Se också till att upprätta eller uppdatera er informationshanteringsplan så att ni
kan följa den och gallra information. Delta gärna i Sydarkiveras arbetsmöten om
informationshanteringsplaner.
https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Informationshanteringsplan
https://wiki.sydarkivera.se/wiki/VerkSAM_Plan

•

Se över vad ni kan göra för att förbättra förvaringen och skyddet för en del av era
allmänna handlingar som ni förvarar i pappersform. För mer information se
https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Arkivlokaler_och_arbetsrum. Gör gärna en
självvärdering av era arkivlokaler.
https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Sj%C3%A4lvv%C3%A4rdering_arkivlokaler

•

Om ni inte har en förteckning över era IT-system rekommenderas ni att upprätta
en sådan, alternativt beskriv systemen i arkivbeskrivningen. Det hjälper er att ha
koll på vilka system ni har och använder, samt vilken typ av information som
bevaras i systemen.

•

Kontakta Sydarkivera om ni har gamla, inaktiva system med bevarandeinformation
som ni behöver leverera till slutarkiv.

•

Titta på vad ni kan göra för att bli helt digitala och kunna sluta skriva ut på
papper. Om ni ska upphandla nya verksamhetssystem som hanterar information
som är allmänna handlingar, tänk på att ni gärna får kontakta oss för rådgivning!

•

När det kommer till pappershandingar, inventera med fördel dessa. Kanske
behöver inte flera av handlingarna bevaras i pappersform, utan kan i stället
bevaras digitalt och sedan i framtiden överlämnas till slutarkiv (Sydarkivera)? Läs
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mer på https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Digitalisering_-_digitalt_arbetss%C3%A4tt
•

För att Lessebo kommuns kommunala bolag ska få ut det mesta av medlemskapet
i Sydarkivera så är det jättebra om ni deltar i våra arbetsmöten, nätverksträffar och
se till att några går våra grundutbildningar
https://sites.legaonline.se/sydarkivera/Kurser
https://www.sydarkivera.se/aktiviteter/bokamote/

Uppfinn inte hjulet på nytt utan dra nytta av den samlade kunskapen som finns inom
förbundet. Vi har samlat mycket information in vår handbok på webben
https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Huvudsida
Åtgärdsplanen översänd till berörda, datum: 2022-04-08
Mikaela Larsson
Arkivarie
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Glasriketft
Protokoll från styrelsemöte med AB Glasriket 2022-01-17
Närvarande: Johan Jonsson, Emmaboda, Lars Altgård, Lessebo, Christina Davidson, Nybro,
Niklas Jonsson, Uppvidinge, Carina Åresved-Gustafsson, Destination Glasriket och Weronica
Stålered Destination Glasriket. Alla deltog via Temas.
§1

Mötets öppnande, val av justerare
Lars Altgård, ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Till justerare valdes Johan Jonsson.

§2

Godkännande av dagordning. Protokoll från föregående möte.
Dagordningen godkändes. Protokollet från föregående styrelsemöte togs upp
och lades till handlingarna.

§3

Ekonomisk Rapport
Styrelsen fick en lägesrapport över ekonomin. Prognosen är att bolaget
troligtvis gör ett underskott 2021.
Bolaget har skickat ut fakturor till kommunerna för medfinansiering av
husbilsprojektet.

§4

Budget 2022
Styrelsen tog efter en genomgång beslut om att godkänna föreslagen budget
för 2022, se bifogat dokument.

§5

Handlingsplan 2022
Styrelsen tog beslut om att godkänna föreslagen handlingsplan, se bifogat
dokument.

§6

Nulägesrapport
BIG - Att uppleva i Glasriket (tidning).
Föreningen BIG, Besöksnäringen i Glasriket planerar att producera tidningen,
"Att Uppleva i Glasriket". Den ska innehålla artiklar och annonser som har
koppling till våra teman, Natur, kultur, Design och Mat & dryck. Tidningen är
annonsbaserad. Den ska tryckas upp i 85 000 exemplar och distribueras ut till
hushåll, företag och turistinformationer i regionerna. Tidningen ska vara klar
den 25 februari.
Bolaget ser att tidningen blir ett komplement till Glasrikemagasinet.
Samtidigt som man stöttar ett bra initiativ från vår näring. Bolaget har två sidor
till förfogande i tidningen för att beskriva dess organisation och uppdrag.
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En förfrågan om att delta i tidningen har gått ut till Glasrikekommunerna.
Emmaboda och Nybro kommun har i dagsläget var sin helsida. Temat för
Emmaboda kommun är leva, verka och bo. Bolaget ser att det blir ett bra
komplement till tidningens resterande innehåll

Webbsidan - vår kommunikationskanal mot våra målgrupper.
Henrik lägger mycket fokus på glasriket.se just nu, det gäller uppdateringar och
att få klart vår plattform för kommunikation mot våra intressenter så som
ägare, företag, kommuner och andra organisationer. Den kommer förutom
fakta om bolaget att innehålla, nyheter, tips, idéer, blogg mm.
Platsen som varumärke - utbildning
Personalen på DG ska gå en utbildning i vår. Utbildningen riktar sig till team och
individer som vill bygga platsvarumärket i samarbete med aktörer inom olika
sektorer. Utbildningen lyfter hur varumärkesbyggnade kan driva förändring och
hur platsens aktörer och medborgare kan engageras under resan. Glasriket
deltar tillsammans med Sala, Ockelbo och Bollnäs. Utbildningen består av åtta
online workshops samt två heldagar.
Fokus Vilhelm Moberg
2022 blir året då vi lägger extra krut på Vilhelm Moberg. Det beror främst på
att den nya filmatiseringen av Utvandrarna sattes upp på bio i december 2021.
En ny webbsida har tagits fram av Emmaboda och Lessebo kommuner
www.vilhelmmoberR.se. Den ska fungera som en samlingssida. Vidare finns det
länkar till aktörer som har Moberg gemensamt.
Den 2 februari har vi bjudit in till en träff med aktörerna för att stämma av vad
som är på gång och för att ta vårt samarbete till nästa steg.
Bolagets främsta uppdrag blir sedan att hjälpa till att paketera erbjudanden till
besökaren samt att marknadsföra Vilhelm Moberg och aktiviteter i olika
kanaler.
Sweden Coordination of International Year of Glass - Glasets år 2022.
Weronica och Henrik deltog på ett möte om Glasets år 2022.
Ett av historiens och samtidens viktigaste material glaset förtjänar en global
manifestation. Det anser FN:s generalförsamling som har skrivit en resolution
om detta inom organisationens program för hållbar utveckling till 2030. Med
"International Year of Glass" (IYOG) vill FN understryka glasets vetenskapliga,
ekonomiska och kulturella betydelse och stödja utvecklingen av ett hållbarare
samhälle som möter globaliseringens utmaningar, (utdrog från
Glasbranschföreningen information om aktiviteten).
Man kommer lyfta fram glasets betydelse på en mängd olika sätt. I dagsläget
finns The Glass Factory och Broakulla gallery med i gruppen. Efter fortsatt
dialog med samordnaren för aktiviteten så beslutades det att Weronica hjälper
till att bjuda in resterande aktörer som har glaset gemensamt, till nästa träff i
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slutet av februari. Vår tanke är att vi ska kunna presentera en bredd av aktörer
och projekt som pågår i Glasriket, men också att hitta nya samarbeten.
Vi kommer att lägga in en blänkare om Glasåret 2022 i årets Glasrikemagasin.

Projektidé - genomförande/finansiering
Weronica beskrev det tänkta upplägget för framtida projekthantering. Syftet
med projketbanken är att säkerställa att de projekt som blir beviljade och
genomförs motsvarar det uppdrag som bolaget har. Det ska också uppfylla
behov från ägare, organisationer och företag.
Bolaget ska använda metoden för att försäkra sig om att valen av projekt
stämmer överens med affärsplan/andra styrdokument. Se bifogat
dokumentet, projektidé genomförande.
Vi lade fokus på två frågeställningar, finansiering och administration.
FINANSIERING
När vi kommit så långt att projektet är beviljat hos bolaget och vi vill ansöka om
projektets genomförande så krävs det i de flesta fall medfinansiering från
offentliga och i vissa fall privata aktörer.
Hur tänker vi att finansieringsprocessen ska kunna genomföras så smidigt som
möjligt?
Hur kan en sådan process gå till?

ADMINISTRATION
Projekt kräver förutom projektledning/genomförande, stöd i form av
ekonomisk redovisning/rapportering, annan eventuell administration samt i
vissa fall extra insatser av kommunikation.
Finns det stöd att få hos våra kommuner?
Reflektioner från styrelsen:
- Projekteten ska gagna destinationens utveckling.
- Vi ska alltid stäva efter att göra gemensamma projekt med kommuner och
andra aktörer i Glasriket.
- Kommunerna har gemensamma projekt idag, det borde kunna bli fler.
- Projekten ska ge ett mervärde för kommunerna.
- Detta ska vi göra gemensamt.
- Man äskar medfinansiering hos kommunerna för varje projekt.
- Ett intressant upplägg att gå vidare med.
- Skriv fram vilka behov som önskas. Kommunerna ser var och en över vad de
kan bidra med i form av stödfunktioner.

Beträffande Arbetsmiljöansvar. Styrelsen beslutade att delegera uppdraget till
VD.
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§9

Övrigt
Johan Jonsson Emmaboda tog upp frågan om Överenskommelsen gällande
återtagande av avfall från mottagningsanläggningen Moskogen Miljö AB.
Frågan hanteras vidare av kommuncheferna med Anders Svensson, Emmaboda
som sammankallande.

§9

Nästa möte (21 mars tema budget 2023)
Vi ses fysiskt eller via Teams.

§

10

Mötets avslutande
Ordförande Lars Altgård tackade alla och avslutade mötet.

Lars Altgård avslutade mötet.

Lars Altgård, ordf.

Weronica Stålered, sekreterare
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Handlingsplan Destination Glasriket AB - 2022
Aktivitet

Vad ska göras?

Finansiering

Kompetensutveckling (bolaget)

Enskild och behovsanpassad
kompetensutv

60 000 kr

Policy, strategier, planer

Dokumenthanteringsplan

Ansvarig

Klart

Bolagets personal
Löpande under
året

Upphandlingspolicy
Informationshanteringsplan

Destinationsutveckling
Företagen, Nätverk och grupper

2 stycken träffar med näring och 70 000 kr
kommuner/regioner.

Weronica
&Susanne

Mars och okt
2022

Turistinformationerna

Utreda ägandeskap och struktur.
Förslag…

Weronica

Q3

Arbetsmodell - Snöflingan

Utreda struktur och
genomförande.

Susanne &
Weronica

Q1

0:-

Förslag.

Mötesplats – fysiskt och digital

Glasrikets mötesplatser

0 kr

Weronica &
Susanne

Moberg

En part i grupper som jobbar
med Moberg (Kultur)

0 kr

Weronica

Pågår

Platsen som varumärke

Teamutbildning/bolagets
personal deltar

30 000, exl. en resa
samt övernattning.

Weronica

Anmälda
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Jan-april 2022

Utfall

Marknadsföring/kommunikation
Bas kommunikation

Kanaler/strukturer
webb, chatt, nyhetsbrev, mm

200 000 kr

Henrik

Vernissagehelgen Glaskonst

Marknadsföring

Henrik

Glasriket Glöder

Marknadsföring

Henrik

Glasriket Magasin

Produktion av magasinet

300 000 kr

Henrik

Q2

Hemsidan

Löpande uppdateringar

16 000 kr

Henrik & Mia

Pågående

Sociala medier

Löpande uppdateringar på
facebook och instagram

*Matchmaking bussar

Där kommer vi ta fram material
riktat mot gruppresearrangören.
Tryckmaterial, videomaterial
och material till sociala medier.

Från projektet
Klimatsmarta resor

Henrik & Weronica

*Husbilsprojektet

Vi har en liten budget för
marknadsaktiviteter 2022.

Från Husbilsprojektet

Henrik & Mia

Marknadskommunikation 2022

Planering för kommande år.

Internationell Marknadsföring
Region Kalmar

Kampanjer och avstämningar

300 000 kr

Swedenartglass

Redaktionell marknadsföring

67 700 kr

Naturkartan

Löpande uppdatering

?

Pågående
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Mia

Q1 2022

Projekt
*Husbilsprojektet

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

* Klimatsmarta Resor

•

Workshop med ställ- och
campingplatser
Informationsträff för
kommuner och
entreprenörer
Nationell pressrelease för
reseplaneraren
Utbildning av
reseplaneraren för aktörer
som på olika sätt möter
besökare
Vidareutveckling av
Tömningsplatser
Vidareutveckling, det vi
kan göra själva, av
Reseplaneraren
Kontakter vid etablering av
nya ställplatser
Uppföljning och kontakter
med de ställplatser som var
nya för säsong 2021
Samverkan med regioner i
att hitta vägar för
kommunikation till tyska
husbilsägare, ev kanske
även polska
Träffar med fokusgrupp

Kostnader: 812 157 kr Mia
Medfinansiering:
812 457 fördelat på:
Offentlig - 385 000 kr
(kn)
EU – 427 157 kr

Matchmaking mellan
bussbolag och Glasrikets

Ca 700 000 kr
(finanisering)
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Susanne
huvudansvarig,

•

•

•
•
•

olika besöksmål, vilket ska
leda fram till fler
gruppresor med buss till
glasriket.
Digital mötesplats:
Kompetensutveckling –
hemma hos – 10 – klippet klimatsmart. Åka ut till 10
företag – sända på plats.
Satsning på cykel:
Workshops m
entreprenörer: Rätt cykel
för rätt ändamål.
Fotografera bilder för
”rätt” cykel.
Hållbarhetstege för
företagen. Digital satsning
Fortsätta med SJ som
samverkanspart
Naturkartan entreprenörer

hela gruppen är
involverad i de
olika delprojekten.

Design- och näringslivsprojekt

Start okt 2022

TVV samt
medfinansiärer

Susanne

3 årigt projekt

Glasrikets kompetensplattform
för företag

Start vår 2022

Projektmedel

Susanne

1 års projekt

Pågående/framtida projekt

Kontinuerlig dialog i våra och
regionernas pågående projekt.

Alla

Pågående

medfinansiärer
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0 kr

Nätverk på Regional nivå
Länsturismgruppen Kalmar Län

Weronica

Strategigruppen Kronoberg

Weronica

Press & PR Kronoberg

Henrik

Marknadsrådet – Region
Kalmar

Henrik

Fler till Kalmar län
(platsutv/inflytt)

Weronica

Rekryteringsnätverket

Susanne
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Budget 2020

Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning
3011 Glasriket magasin 1
3013 Swedenartglass 3
3051 övr.försäljning
3060 GR Pass
3061 webbannonser
3100 Glasbrukens marknadsföringsinsats
3110 kommunernas insats
3740 öresutjämning
s:a Nettoomsättning

1 400 000,00 kr
15 000,00 kr
40 000,00 kr
15 000,00 kr
1 000 000,00 kr
2 470 000,00 kr

Övriga rörelseintäkter
3921 provisioner Citybreak
3989 övriga erhållna bidrag
3990 övr. ersättningar och intäkter
S:a Rörelseintäkter och lagerförändringar

80 000,00 kr
110 000,00 kr
40 000,00 kr
230 000,00 kr

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
4010 Inköp material och varor
5010 lokalhyra
5062 Sophämtning
5220 hyra inventarier
5410 Förbrukningsinventarier
5420 Programvaror
5460 Förbrukningsmaterial
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial
5500 Reparation och underhåll
5611 drivmedel personbilar
5612 skatt försäkr personbilar
5613 rep personbilar
5615 leasing personbilar
5619 Övriga personbilskostnader
5710 Frakt och transport
5790 broschyrdistribution
5800 resekostnader
5820 Hyrbilskostnader
5830 Kost & logi
5900 Reklam och PR
5910 printannonsering
5920 webbannonsering
5930 Trycksaker
5940 Utställningar, mässor,
5950 Glasriket Pass
5960 Glaskonst

10 000,00 kr

20 000,00 kr
15 000,00 kr
9 000,00 kr
1 000,00 kr
45 000,00 kr
7 000,00 kr
350 000,00 kr
5 000,00 kr
- kr
320 000,00 kr
124 000,00 kr
113 000,00 kr
519 000,00 kr
10 000,00 kr
30 000,00 kr
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5970 Film, radio, TV, Internetreklam
5980 Press& PR
5990 Övriga kostnader för reklam och PR
5991 Internationell marknadsföring
6071 representation avdragsgill
6072 representation ej avdragsgill
6110 kontorsmaterial
6150 kopiering
6211 Fast telefoni
6212 mobiltelefon
6250 porto
6251 Post och budgång
6310 Företagsförsäkringar
6410 Styrelsearvode
6420 Ersättning till revisor
6490 Övriga förvaltningskostnader
6500 Övriga externa tjänster
6530 Redovisningstjänster
6540 IT-tjänster
6550 Konsultkostnader
6560 serviceavgifter till branschorg
6570 Bankkostnader
6585 Destinationsutveckling
6590 Övriga främmande tjänster
6981 Föreningsavgift avdr gill
6982 Föreningsavg ej avdr gill
6991 övr. avdragsgilla kostnader
S:a övriga externa kostnader

70 000,00 kr
20 000,00 kr
207 000,00 kr
300 000,00 kr
2 000,00 kr
5 000,00 kr
1 000,00 kr

5 000,00 kr
25 000,00 kr
8 000,00 kr
40 000,00 kr
5 000,00 kr
30 000,00 kr
40 000,00 kr
80 000,00 kr

5 000,00 kr
10 000,00 kr
4 000,00 kr
1 000,00 kr
5 000,00 kr
2 441 000,00 kr

Personalkostnader
7200 lön tjänstemän inkl. soc avgifter
7201 Ersättning Henriks lön husbilsprojektet
7321 skattefria trakt. Sverige
7610 Utbildning
7690 Övriga personalkostnader (friskvårdsbidrag)
S:a personalkostnader
Summa intäkter:
Summa kostnader:
BUDGETERAT RESULTAT:

-
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550 000,00 kr
2 000,00 kr
5 000,00 kr
2 000,00 kr
559 000,00 kr
2 700 000,00 kr
3 000 000,00 kr
300 000,00 kr

Budget 2021

Budget 2022

1 034 000,00 kr
85 000,00 kr
15 000,00 kr

717 000,00 kr
67 700,00 kr
15 000,00 kr

1 000 000,00 kr

2 000 000,00 kr

2 134 000,00 kr

2 799 700,00 kr

- kr
110 000,00 kr
- kr
110 000,00 kr

110 000,00 kr

4 000,00 kr

20 000,00 kr

5 000,00 kr

20 000,00 kr
10 000,00 kr
5 000,00 kr
6 000,00 kr

1 000,00 kr
20 000,00 kr
20 000,00 kr
10 000,00 kr
10 000,00 kr

110 000,00 kr

20 000,00 kr
10 000,00 kr
70 000,00 kr

7 000,00 kr
230 000,00 kr
20 000,00 kr

230 000,00 kr

1 217 000,00 kr

170 000,00 kr
462 000,00 kr

150 000,00 kr
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70 000,00 kr
20 000,00 kr
186 000,00 kr

110 000,00 kr

2 000,00 kr
2 000,00 kr
1 000,00 kr

67 700,00 kr
300 000,00 kr
10 000,00 kr
10 000,00 kr
5 000,00 kr

5 000,00 kr
11 000,00 kr

3 000,00 kr
1 000,00 kr

8 000,00 kr
35 000,00 kr
5 000,00 kr
40 000,00 kr
80 000,00 kr

6 000,00 kr
10 000,00 kr
4 000,00 kr
1 000,00 kr
5 000,00 kr
1 810 000,00 kr

-

470 000,00 kr
80 000,00 kr 2 000,00 kr
- kr
4 000,00 kr
396 000,00 kr
2 244 000,00 kr
2 206 000,00 kr
38 000,00 kr

40 000,00 kr

50 000,00 kr
11 000,00 kr
6 000,00 kr
70 000,00 kr
70 000,00 kr
4 000,00 kr
1 000,00 kr
5 000,00 kr
2 161 700,00 kr

620 000,00 kr
80 000,00 kr
2 000,00 kr
90 000,00 kr
632 000,00 kr
2 909 700,00 kr
2 793 700,00 kr
116 000,00 kr
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Glasriket.
Protokoll från styrelsemöte med AB Glasriket 2022-03-23
Närvarande: Lars Altgård, Lessebo, Christina Davidson, Nybro, Anders Käll, Uppvidinge,
Carina Åresved-Gustafsson, Destination Glasriket och Henrik Karlsson Destination Glasriket.
Anders Käll deltog via Teams. Övriga i Stationshuset i Nybro.
§1

Mötets öppnande, val av justerare
Lars Altgård, ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Till justerare valdes Christina Davidson.

§2

Godkännande av dagordning. Protokoll från föregående möte.
Dagordningen godkändes. Protokollet från föregående styrelsemöte togs upp
och lades till handlingarna.

§3

Ekonomisk Rapport
Styrelsen fick en lägesrapport över ekonomin. Resultaträkningen visar att
bolaget gör ett litet överskott 2021 om 149 kr. Dock ska revisionen granska
bokslutet och det kan ev. bli justeringar.
Emmaboda kommun kommer ta över redovisningen lite längre fram i 2022. De
har just nu mycket att göra.
För 2022 har inga större utbetalningar gjorts.

§4

Budget 2023
Budget 2023 diskuterades och återkommer till stämman. De två projekt som
pågår kommer att avslutas under 2023, varför nya projektidéer behöver
beslutas framöver.

§5

Nulägesrapport

Glasriket årets husbilsdestination enligt Freedom Travel
Henrik informerade om att i samband med husbilsmässan i Kista delades ett pris ut av
resetidningen Freedom Travel. Priset gick till Destination Glasriket samt Destination Kosta.
De besökte Glasriket en hel vecka i november 2021. Detta besök överträffade
förväntningarna och ligger till grund för utmärkelsen.
Glasriket på Tripadvisor - Världens största resesajt
Till sommaren ansluter bolaget (Glasriket) till en kampanj på resesajten Tripadvisor. Det är
Visit Sweden som processleder kampanjen. Som en del i detta har man också lyckats få
Glasriket att bli en destination på Tripadvisor. Anledning till att man inte varit detta tidigare
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är att Glasriket varken tillhör kategorierna stad, ort, kommun eller liknande utan saknar
administrativa gränser. Genom att medverka i kampanjen fick man också anledning att ta
upp och diskutera detta med ledningen i USA. Detta har man nu åtgärdat.
Matchmaking Bussföretag gruppresor
Weronica och Henrik har haft en första träff med företagen som skall ingå i delprojektet
Matchmaking-Bussar. Detta är en del i huvudprojektet Klimatsmarta resor i besöksnäringen.
Arbetet skall leda till fler kontakter och affärer mellan Glasriketsföretag och bussbolagen
som tillhandahåller gruppresor. Ett av målen är att presentera en produktfolder för
medverkande företag samt att medverka på en branschmässa i augusti.
Glasriket Magasin på gång
Henrik informerade om att man är i slutfas av Glasriket Magasin 2022. Det har varit en
strulig process där tillgången på papper och dyrare priser varit upp till diskussion flera
gånger. Nu har man ändå landat i en överenskommelse med tryckeriet. Magasinet är färdigt
i mitten av april och skall distribueras till hushåll i början av maj.
Glaskonsthelgen
Arbete pågår med att färdigställa programmet inför Glaskonsthelgen. Man kommer nu
återigen kunna genomföra eventet i april. De två senaste åren har helgen flyttats längre
framåt sommaren som en åtgärd av pandemin.
Naturkartan och husbilsprojektet
Mia Lundholm arbetar för fullt med att utöka utbudet av leder i naturkartan. Varje led förs in
manuellt med tillhörande information. Mia har också en kommande informationsträff på
gång inom projektet Glasriket - En attraktiv destination för husbilsturisten.
Klimatsmarta resor i besöksnäringen
Susanne Stockman arbetar med olika delaktiviteter i projektet Klimatsmarta resor. Bland
annat görs det en hållbarhetsmätning hos företagen. Det planeras också för att sända hos
utvalda företag som skall dela med sig av sitt hållbarhetsarbete. Susann åker också runt och
träffar företagen inom kategorin boende.

§6

Årsredovisning
Kommer skickas ut när revisionen är klar.

§7

Övrigt
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Fanns inget att ta upp under övrigt.

§8

Nästa möte
Styrelsemöte, stämman och konstituerande styrelsemöte den 11 april 2022 kl.
15.00 i Kosta Lodge.

§9

Mötets avslutande
Ordförande Lars Altgård tackade alla och avslutade mötet.

Ordförande Lars Altgård avslutade mötet.

O,

Carina Åresved-Gustafsson, sekreterare

Christina Davidson
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Sid 1 (5)
VÄXJÖ TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM

Mål nr P 6162-21

2022-04-25
meddelad i
Växjö

PARTER
Klagande
Hans Mukka
Strandgatan 4
365 42 Hovmantorp
Motpart
Lessebo kommun
Lessebo kommun
365 31 Lessebo
ÖVERKLAGAT BESLUT
Lessebo kommuns beslut den 9 november 2021 i ärende nr 2020/359-4.3.3, se bilaga 1
SAKEN
Ändring av detaljplan, Hovmantorp 5:1 (Linnebäck 3), Lessebo kommun
_____________
DOMSLUT
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
_____________

Dok.Id 625331
Postadress
Box 81
351 03 Växjö

Besöksadress
Kungsgatan 8

Telefon
Telefax
0470-560 100
E-post: mmd.vaxjo@dom.se
www.domstol.se/vaxjo-tingsratt

221

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

VÄXJÖ TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen
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BAKGRUND
Kommunstyrelsen i Lessebo kommun beslutade den 9 november 2021, dnr
2020/359-4.3.3, att anta ändring av detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Linnebäck 3).
Kommunstyrelsens beslut har nu överklagats av Hans Mukka till mark- och miljödomstolen.
YRKANDEN M.M.
Hans Mukka har yrkat att Lessebo kommun river upp tidigare beslut att ta bort den
lokalgata med vändplan som tidigare funnits för åtkomst till fastigheterna Stranden
1 och 2.
Till stöd för sitt överklagande har han huvudsakligen anfört följande. Att bilda en
ny privatfastighet med en storlek på nästan 1 700 m² i ett tidigare centralt beläget
grönområde, genom att ta bort en befintlig gata med vändplan som används för åtkomst till två andra fastigheter, saknar helt sakliga skäl.
I ett första skede informerade Lessebo kommun om att det skulle bildas tre till fyra
fastigheter (bostäder) på det tidigare så kallade Strandtorget. För att få plats med
denna preliminära planlösning, togs den då befintliga lokalgatan med tillhörande
vändplan i väster och norr utmed kvarteret Stranden bort och ersatts med en betydligt smalare GC-väg. Vändplanen togs bort helt. Detta medförde att åtkomligheten
till fastigheterna Stranden 1 och 2 försämrades avsevärt. För det fall bilkörning på
GC-vägen inte tillåts tas åtkomligheten bort helt. Detta påpekades redan vid den då
aktuella samrådsrundan. Det lovades då muntligen att GC-vägen skulle breddas utmed kvarteret Stranden.
Med den nuvarande planlösningen går det inte att med bil, släp, båttrailer eller husvagn komma in till hans infart på nordöstra hörnet av Stranden 1. Detta var aldrig
något problem tidigare. Nu när det enbart verkar bli en fastighet med en storlek på
hela 1 693 m² har hela anledningen med att ersätta den tidigare lokalgatan med
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vändplanen fallit. Lessebo kommun bör således utnyttja denna förmodligen sista
möjlighet att undanröja uppkomna problem. I stället för att genomföra den antagna
ändringen, bör kommunstyrelsen byta en del av de ca 152 m² som fastigheten Linnebäck 3 kommer att kunna disponera fritt, mot ett markområde för bredare avslut
på GC-vägen i nordväst. Detta skulle möjliggöra åtkomst till fastigheterna Stranden
1 och 2.
DOMSKÄL
Prövningsramen
Vid överprövning av ett kommunalt beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska enligt 13 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) den myndighet
som prövar överklagandet endast pröva om det överklagade beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som klaganden har angett eller som annars framgår av omständigheterna. Om domstolen vid en prövning finner att beslutet strider mot en
rättsregel ska beslutet som huvudregel upphävas i sin helhet, annars ska beslutet
fastställas i sin helhet. Delvis upphävande eller ändringar av beslutet får endast göras om kommunen har medgett det eller om det är fråga om ändringar av ringa betydelse. Mark- och miljödomstolen har således inte möjlighet att på eget initiativ eller
på uppmaning från de klagande besluta om annan utformning av detaljplanen.
Av utredningen framgår att syftet med den antagna ändringen är att omplacera ett
markreservat (u-område – avsett för ledningar under mark) som inte ligger där befintliga ledningar ligger. Vidare innebär ändringen att delar av prickmarken som uområdet berör tas bort. De ändringar som Hans Mukka redogjort för i sitt överklagande omfattas inte av kommunstyrelsens beslut och ligger således utanför domstolens prövningsram.
Även om detaljplanen inte kan ändras så som Hans Mukka yrkat bedömer domstolen att hans överklagande rimligen får anses innefatta ett yrkande om det aktuella
detaljplanebeslutet ska upphävas. Ett sådant yrkande ska tas upp och prövas av
mark- och miljödomstolen (jfr. 27 § lag [1996:242] om domstolsärenden samt
Mark- och miljööverdomstolens dom den 30 oktober 2012 i mål P 7793-12).
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Allmänna utgångspunkter
Enligt 1 kap. 2 § PBL är det en kommunal angelägenhet att planlägga användningen
av mark och vatten, det så kallade kommunala planmonopolet. Det är kommunen
själv som, inom vida ramar, avgör hur marken ska användas inom den egna kommunens gränser.
Vid planläggningen ska enligt 2 kap. 1 § PBL både allmänna och enskilda intressen
beaktas.
Enligt 2 kap. 2 § PBL ska planläggning syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till
beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
Enligt 2 kap. 3 § PBL ska planläggning med hänsyn till natur- och kulturvärden,
miljö- och klimataspekter främja bl.a. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt
tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder, en
från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, samt bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse vid planläggning utformas på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till bland annat stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, skydd mot trafikolyckor
och andra olyckshändelser samt trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö.
Av 2 kap. 9 § PBL framgår att planläggning av markområden samt lokalisering,
placering och utformning av byggnadsverk inte får ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra sådan påverkan på omgivningen som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat
sätt.
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Vidare framgår av 4 kap 36 § PBL att en detaljplan ska vara utformad med skälig
hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan
inverka på planens genomförande.
Mark- och miljödomstolen gör följande bedömning.
Mark- och miljödomstolen anser att kommunstyrelsen handlagt planärendet på ett
formellt korrekt sätt, att de inte gjort en felaktig bedömning i avvägningen mellan
motstående allmänna och enskilda intressen samt att de inte gått utöver deras befogenheter enligt 1 kap. 2 § PBL. Vidare kan den aktuella ändringen inte anses innebära en sådan betydande olägenhet för klaganden som avses i 2 kap. 9 § PBL att detaljplanen av denna anledning inte skulle kunna godtas. Några andra skäl att upphäva kommunstyrelsens beslut att anta ändring av detaljplanen har enligt mark- och
miljödomstolens mening inte framkommit. Överklagandet ska därför avslås.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02)
Överklagande senast den 16 maj 2022.

Lena Pettersson

Lars Fransson

_____________
I domstolens avgörande har chefsrådmannen Lena Pettersson, ordförande, och tekniska rådet Lars Fransson deltagit. Föredragande har varit beredningsjuristen Johanna Nilsson.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
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VÄXJÖ TINGSRÄTT
3:2
Dnr 2020/369-4.3.2 SBN 2021/102-4.2.2
2021.1767
INKOM: 2021-12-08

§ 231

MÅLNR:
Antagande av detaljplan för dekAY-11-11
AKTBIL:
Hovmantorp 5:1 (Linnebäck 3
Strandtorget)

P 6162-21
2

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av detaljplan för del av
Hovmantorp 5:1 (Linnebäck 3).
Ärendebeskrivning
Detaljplanens läge
Planområdet är beläget söder om Hovmantorps centrala delar. I
väster gränsar området till kv. Stranden, i norr till sjön Rottnen, i
öster till kv. Linnebäck och Nygatan samt i söder till Strandgatan.
Lagstöd
Detaljplanen handläggs med ett begränsat förfarande enligt 5 kap
Plan- och bygglagen (PBL).
PBL 5 kap. 27-32 §§ "Antagande av en detaljplan".
Detaljplanens syfte
Syftet med detaljplanen är att omplacera ett markreservat (u-område
— avsett för ledningar under mark) som inte ligger där befintliga
ledningar ligger inom markerat området på gällande detaljplan och
fastigheten Linnebäck 3. Ledningsomläggning har gjorts på
fastigheten och ledningarna har dragits på annat håll, vilket innebär
att u-området fyller inte längre någon funktion. Ändringen innebär
även att delar av prickmarken som u-området berör tas bort.
Ändringen bedöms följa gällande detaljplans syfte.
Bakgrund
Kommunstyrelsen tog beslut 2021-06-o8 att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ändring av
detaljplan för det utpekade området. Planförslaget överensstämmer
med Lessebo kommuns ÖP, antagen 2018. Planen har handlagts som
ett begränsat förfarande, vilket innebär att detaljplanen kan antas
direkt, om alla sakägare ger sitt samtycke under samrådet.
Planförslaget har varit föremål för samråd och under samrådet gavs
statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra
som berörs möjlighet att lämna synpunkter. Samrådsredogörelse har
sammanställts efter samrådet och yttrandena föranledde inga
ändringar av planhandlingarna. Samtliga sakägare har givit sitt
samtycke och ingen har motsagt sig ändringen, vilket innebär att det
inte längre finns någon möjlighet att lämna synpunkter på denna
detaljplan. Någon granskning av detaljplanen kommer därmed inte
att ske.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-11-09

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 174
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-08 § 117
Plankarta 2021-09-16
Planbeskrivning 2021-09-16
Samrådsredogörelse 2021-09-16

Tjänsteskrivelse 2021-09-20

Beslutsexpediering
Samhällsbyggnadsnämnden
Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Trafikverket
EON

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 2

Hur man överklagar

MMD-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du
överklaga. Här får du veta hur det går till.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar markoch miljödomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum
för överklagande finns på sista sidan i domen.

Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

Så här gör du

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och
målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras.
Tala om vilken ändring du vill ha och varför
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).
Anvisningar för överklagande MMD-02 - Dom i överklagade mål och vitesmål • Producerat av Domstolsverket, Avd. för
domstolsutveckling • 2018-11

Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka brev på detta sätt.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med
skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga
uppgifter om var domstolen kan nå dig:
postadresser, e-postadresser och telefonnummer.

När överklagandet kommer in till Mark- och
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning
till om målet ska tas upp till prövning.
Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.
 Domstolen bedömer att det finns anledning att
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt
rätt.
 Domstolen anser att det inte går att bedöma
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt
utan att ta upp målet.
 Domstolen behöver ta upp målet för att ge
andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets
kontaktuppgifter.

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga
skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.

Om du inte får prövningstillstånd gäller den
överklagade domen. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.

6. Skicka eller lämna in överklagandet till markoch miljödomstolen. Du hittar adressen i
domen.

Vill du veta mer?

Vad händer sedan?

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du
har frågor. Adress och telefonnummer finns på
första sidan i domen.

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det
kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Mer information finns på www.domstol.se.
Sida 1 av 1
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228

Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-05-03

Redovisning av delegationsbeslut 220405220503
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut.
Ärendebeskrivning
Beslut fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen i
enlighet med kommunallagen och kommunstyrelsens
delegationsordning.
Beslutsunderlag
Lista delegationsbeslut 220405-220503

Sara Nilsson
Kanslichef Förvaltning
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Lista över delegationsbeslut
Period: 2022-04-05-2022-05-03

Avtal etc.
Dnr
2022.699
2022.753
2022.919
2022.632
2022.925

2022.931

Ärende
Ramavtal asfaltbeläggning
Avsiktsförklaring Gökaskratts
camping
Ramavtal livsmedel potatis
LOK-avtal Vårdförbundet
Fullmakt att föra Lessebo
kommuns talan vid överprövning
av upphandling hjälpmedel,
sittdynor
Tilldelningsbeslut
multifunktionsskrivare_RICOH
Sverige AB

Delegat
Upphandlingschef
Upphandlingschef

Ärende
Reviderad attestförteckning

Delegat
Kommunchef

Upphandlingschef
HR-chef
Kommunchef

Upphandlingschef

Övrigt
Dnr
2022.935
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