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Svar på interpellation angående Kosta Köpmanshus AB 

I enlighet med vårt regelverk (Arbetsordning för kommunfullmäktige) som fastställer hur 

interpellationer ska behandlas avger jag följande svar. Jag börjar med att kommentera några saker i 

inledningstexten trots att det inte är några direkta frågor i interpellationen om detta.  

-”Förra året vid denna tid beslutade kommunfullmäktige om att godkänna att New Wave Groups aktier 

fördes över till ett betydligt mindre företag med tveksam lönsamhet.” 

Jag utgår från att ni syftar på 2020-06-02 då kommunstyrelsen beslutade att avstå från lösningsrätten, 

alternativet till detta hade varit att nyttja densamma och köpa aktierna. 

Enligt bolagsordning Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB, antagen i kommunfullmäktige 

2012-12-17, 14§ hembudsklausul. 

Hembudsskyldighet, Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är 

aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. 

Om Lessebo kommun avstår från lösningsrätten innebär det: 

• Godkänner att New Wave Group AB, överlåter sina aktier i Fastighetsbolaget Kosta 

Köpmanshus AB, till sitt helägda dotterbolag Orrefors Kosta Event AB, samt 

• Avstår från sin lösningsrätt till aktierna i Fastighetsbolaget enligt hembudsklausul i 

Fastighetsbolagets bolagsordning. 

-”Vi Kristdemokrater såg en stor risk i detta och motsatte oss affären eftersom vi såg en stor risk att 

kommunen som majoritetsägare skulle drabbas av en enorm skuld vid en eventuell konkurs.” 

Lessebo kommun har inget borgensåtagande och den eventuella risken är aktiekapitalet. 

-”Kommunledningen påstod dessvärre att kommunen inte hade något val med mindre än att vi själva 

istället köpte New Wave Groups aktieandel.  

Korrekt påstående, det var egentligen bara en fråga att ta ställning till, om kommunen ville nyttja sin 

lösningsrätt eller inte, om vi tackar nej kan den andra parten sälja till någon annan. 

-”I efterhand har kommunens revisorer gett oss rätt.” 

På vilket sätt, i vilket sammanhang har kommunens revisorer gett er rätt, jag känner inte till detta. 

-”Kommunen hade kunnat säga nej.” 

Enda sättet att förhindra att aktierna flyttades hade varit att nyttja lösningsrätten. 

Svar på era frågor är följande: 

- Finns det idag något gällande aktieägaravtal för Kosta Köpmanshus AB? 

Nej inget giltigt men arbetet försätter i enlighet med det gamla, vi som majoritetsägare har inte samma 

behov av ett avtal men vi arbetar på att komma överens om ett nytt. 

- Finns det idag någon VD för företaget Kosta Köpmanshus AB? 

Nej, bedömningen är att det inte är nödvändigt, samtidigt så ställer det högre krav på styrelsen. 

- Har styrelsen för Kosta Köpmanshus AB haft några sammanträden i år och har dessa protokollförts? 

Ja, bolagsstämma, konstituerande styrelsemöte och ett ordinarie möte. 

- Har kommunledningen idag några planer på att försöka sälja Lessebo kommuns andel av aktierna i 

Kosta Köpmanshus till New Wave Group eller till någon annan intressent? 

Ja, det pågår en dialog kring detta, i första hand med och till NWG. 

 

Lessebo 2022-09-15, Lars Altgård 
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lars Altgård (S) 

angående Kosta Köpmanshus AB 

 

Både länsrätt och kammarrätt har tidigare dömt Lessebo kommun för att ha brutit mot lagen när 

man 2007 beslutade om att betala ut 23 miljoner kronor till Kosta Köpmanshus AB, bolaget som 

därmed ägdes till 51% av Lessebo kommun och till 49% av New Wave Group. De 23 miljonerna sågs 

som ett stöd till enskild näringsidkare. I kommunallagen finns hårda regler kring hur en kommun får 

agera när det gäller stöd till näringslivet och Lessebo kommun har brutit mot den lagen. I november 

2009 gjordes ett försök av kommunen att sälja sina aktier i Kosta Köpmanshus AB till antingen till 

New Wave Group eller en annan köpare. Det fanns dock ingen intresserad köpare då. 

Förra året vid denna tid beslutade kommunfullmäktige om att godkänna att New Wave Groups aktier 

fördes över till ett betydligt mindre företag med tveksam lönsamhet. Vi Kristdemokrater såg en stor 

risk i detta och motsatte oss affären eftersom vi såg en stor risk att kommunen som majoritetsägare 

skulle drabbas av en enorm skuld vid en eventuell konkurs. Kommunledningen påstod dessvärre att 

kommunen inte hade något val med mindre än att vi själva istället köpte New Wave Groups 

aktieandel. I efterhand har kommunens revisorer gett oss rätt. Kommunen hade kunnat säga nej. 

Varje år har dessutom frågan om Kosta Köpmanshus AB:s avsaknad av gällande aktieägaravtal och 

styrelseprotokoll, avsaknad av VD med mera lyfts av kommunens revisorer. Ingenting har hänt. 

Nu går New Wave Grop allt bättre med rejäla aktieägarutdelningar senaste året och borde därför 

kunna stå på egna ben när det gäller verksamheterna i Kosta.  

 

Med anledning av ovanstående vill vi Kristdemokrater ha svar på följande frågor: 

- Finns det idag något gällande aktieägaravtal för Kosta Köpmanshus AB? 

- Finns det idag någon VD för företaget Kosta Köpmanshus AB? 

- Har styrelsen för Kosta Köpmanshus AB haft några sammanträden i år och har dessa protokollförts? 

- Har kommunledningen idag några planer på att försöka sälja Lessebo kommuns andel av aktierna i 

Kosta Köpmanshus till New Wave Group eller till någon annan intressent? 

 

 

Lessebo 2022-06-12  

Bodil Jonsson 

För Kristdemokraterna i Lessebo 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2022-06-20 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 80 Dnr 2022/247-1.2.6 
 

Interpellation till Lars Altgård (S) gällande 
Kosta Köpmanshus AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.  
 
Ärendebeskrivning 
Interpellation har inkommit till kommunkansliet 2022-06-13 från 
Bodil Jonsson (KD). Interpellationen är riktad till kommunstyrelsens 
ordförande Lars Altgård (S) och gäller Kosta köpmanhus AB  
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska interpellation som 
ställs besvaras skriftligen senast vid kommande sammanträde. 
Ärendet läggs därmed till kommunfullmäktiges sammanträde i 
september.  
 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation inkommen 2022-06-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Lars Altgård (S) 
Bodil Jonsson (KD) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2022-08-16 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 163 Dnr 2022/250-1.3.1 
 

VA-plan för Lessebo kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta VA-
plan för Lessebo kommun.  
 
Ärendebeskrivning 
VA-plan 
 
I VA-planen tas tre olika dokument fram, som tillsammans kallas för 
Lessebo kommuns VA-plan.  
 
1. VA-översikt 
VA-översikten är en nulägesbeskrivning som berör känd information i 
nuläget, förutsättningar och strategiska frågor. Den beskriver hur 
verksamheten ser ut idag och identifierar åtgärdsbehov. 
 
2. VA-policy 
VA-policyn fastställer riktlinjer och ger underlag till strategiska vägval 
för kommunens VA. Den beskriver strategier för hur verksamheten 
ska fungera i framtiden. 
 
3. VA-handlingsplan 
I VA-handlingsplanen specificeras de åtgärder som måste till för att ta 
sig ifrån nuläget till det önskade läge som strategierna anger. 
Handlingsplanen ska vara ett levande dokument som uppdateras 
efterhand som åtgärderna utförts och nya blir aktuella. 
Handlingsplanen ska aktualiseras årligen. 
 
VA-policyn innehåller övergripande och långsiktiga 
ställningstaganden och behöver därför uppdateras först efter någon 
eller ett par mandatperioder. VA-handlingsplanen kan behöva 
uppdateras med kortare intervall eftersom den innehåller mera 
kortsiktiga ställningstaganden avseende genomförande och är 
beroende av bl a ändrad lagstiftning, förändrade konjunkturer eller 
andra omständigheter i omvärlden. 
 
VA-chef Katarina Palm redogör för förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-06-21 § 148 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-06-13 
Förslag på VA-plan för Lessebo kommun med bilagor 2022-06-01 
Tjänsteskrivelse 2022-05-25 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-06-21 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 148 Dnr 2022/250-1.3.1 
 

VA-plan för Lessebo kommun 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta VA-
plan för Lessebo kommun.  
 
Ärendebeskrivning 
VA-plan 
 
I VA-planen tas tre olika dokument fram, som tillsammans kallas för 
Lessebo kommuns VA-plan.  
 
1. VA-översikt 
VA-översikten är en nulägesbeskrivning som berör känd information i 
nuläget, förutsättningar och strategiska frågor. Den beskriver hur 
verksamheten ser ut idag och identifierar åtgärdsbehov. 
 
2. VA-policy 
VA-policyn fastställer riktlinjer och ger underlag till strategiska vägval 
för kommunens VA. Den beskriver strategier för hur verksamheten 
ska fungera i framtiden. 
 
3. VA-handlingsplan 
I VA-handlingsplanen specificeras de åtgärder som måste till för att ta 
sig ifrån nuläget till det önskade läge som strategierna anger. 
Handlingsplanen ska vara ett levande dokument som uppdateras 
efterhand som åtgärderna utförts och nya blir aktuella.  
 
VA-policyn innehåller övergripande och långsiktiga 
ställningstaganden och behöver därför uppdateras först efter någon 
eller ett par mandatperioder. VA-handlingsplanen kan behöva 
uppdateras med kortare intervall eftersom den innehåller mera 
kortsiktiga ställningstaganden avseende genomförande och är 
beroende av bl a ändrad lagstiftning, förändrade konjunkturer eller 
andra omständigheter i omvärlden. 
 
VA-chef Katarina Palm redogör för förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-06-13 
Förslag på VA-plan för Lessebo kommun med bilagor 2022-06-01 
Tjänsteskrivelse 2022-05-25 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-06-13 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 61 Dnr 2020/80-1.3.1 
 

VA-plan för Lessebo kommun 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att rekommendera 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta VA-plan 
för Lessebo kommun.  

 
Ärendebeskrivning 
VA-plan 
 
I VA-planen tas tre olika dokument fram, som tillsammans kallas för 
Lessebo kommuns VA-plan.  
 
1. VA-översikt 
VA-översikten är en nulägesbeskrivning som berör känd information i 
nuläget, förutsättningar och strategiska frågor. Den beskriver hur 
verksamheten ser ut idag och identifierar åtgärdsbehov. 
 
2. VA-policy 
VA-policyn fastställer riktlinjer och ger underlag till strategiska vägval 
för kommunens VA. Den beskriver strategier för hur verksamheten 
ska fungera i framtiden. 
 
3. VA-handlingsplan 
I VA-handlingsplanen specificeras de åtgärder som måste till för att ta 
sig ifrån nuläget till det önskade läge som strategierna anger. 
Handlingsplanen ska vara ett levande dokument som uppdateras 
efterhand som åtgärderna utförts och nya blir aktuella.  
 
VA-policyn innehåller övergripande och långsiktiga 
ställningstaganden och behöver därför uppdateras först efter någon 
eller ett par mandatperioder. VA-handlingsplanen kan behöva 
uppdateras med kortare intervall eftersom den innehåller mera 
kortsiktiga ställningstaganden avseende genomförande och är 
beroende av bl a ändrad lagstiftning, förändrade konjunkturer eller 
andra omständigheter i omvärlden. 
 
Bakgrund 
2018-03-28 fick Lessebo kommun beslut om statligt stöd till lokala 
vattenvårdsprojekt, LOVA, för VA-planering i Lessebo kommun. 
Under hösten 2018 upphandlades Sweco Enviroment AB för 
uppdraget. Syftet med projektet var att skapa en långsiktigt hållbar 
VA-försörjning och hantering i Lessebo kommun. VA-planen kommer 
att utgöra ett underlag vid kommunens årliga budgetarbete, användas 
i myndighetsarbete och som underlag vid olika typer av 
planeringsarbete.  
 
Beskrivningen av dagvattensituationen i kommunen samt 
övergripande ställningstaganden kommer att hanterats i VA-översikt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-06-13 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

och VA-policy i samband med VA-planens framtagande. Det fanns ett 
behov av tydliga riktlinjer och verktyg för att säkerställa att 
ställningstagandena i VA-policyn kopplat till dagvatten kan uppfyllas 
varför ett utarbetande av dagvattenhandboken inleddes. Projektet 
slutfördes 2021-12-31. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-21 att anta 
dagvattenhandbok för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet 
men beslutade att återemittera ärendet om VA-plan för vidare 
handläggning.  
 
Nämnden har sedan dess fått en genomgång av vad en VA-plan är och 
hur den ska tillämpas. Förslaget har även omarbetats för att inkludera 
de förändringar som gjorts med nytt vattenskyddsområde i Skruv. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag på VA-plan för Lessebo kommun med bilagor 2022-06-01 
Tjänsteskrivelse 2022-05-25 
Beslut SBNAU 2022-06-03 § 51 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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VA-plan 

Del 1 – VA-översikt 

Dokumentets typ: Se Riktlinje för styrande dokument        

Datum för antagande:  2022-xx-xx § xx

Beslut av: Kommunfullmäktige

Senast uppdaterad: 2022-06-01
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Arbetsgrupp för VA-översikten 
VA-översikten har tagits fram i samverkan mellan kommunen och Sweco, utifrån de 
inriktningar och avgränsningar som kommunen bestämt. Sweco har varit projektledare för 
uppdraget och har sammanställt det material och de synpunkter kommunen inkommit med.  

Arbetsgruppen har bistått med underlagsmaterial, granskat samtliga dokument samt bidragit 
med sin kunskap, sina idéer och synpunkter vid projektmöten. Arbetsgruppen har bestått av 
följande personer: 

Lessebo kommun 

Katarina Karlsson Palm: Enhetschef VA 

Conny Axelsson: Samhällsbyggnadschef 

Annika Sandgren: Enhetschef Bygg- och miljöenheten 

Lars Ström: Driftledare VA 

Jörgen Garp: GIS-ingenjör 

Sofie Alldén: Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Annelie Elf: Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

 

Sweco Sverige AB 

Uppdragsledare: Linnea Larsson 

Handläggare: Fabio Kaczala, Linus Karlsson 

Granskare: Linnea Ruderfelt 

Uppdragsnummer: 30004753 

 

 

 

 

 

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av 

Länsstyrelsen i Kronoberg.  
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Ordlista 
Avloppsvatten är samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten. 

Dagvatten är ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten. 

Enskild VA-anläggning är en anläggning eller annan anordning för försörjning av vatten 
eller avlopp som kommunen inte äger. Enskilda anläggningar kan finnas för en enskild 
fastighet, för flera fastigheter tillsammans eller för samfälligheter och föreningar.  

Gemensamhetsanläggning är en enskild VA-anläggning (se ovan) som inrättats för två eller 
flera fastigheter gemensamt. 

Huvudman är den som äger en VA-anläggning. Lessebo kommun är huvudman för den 
allmänna VA-anläggningen. 

Nödvatten är vatten för dryck, matlagning och personlig hygien som distribueras utan att 
nyttja det ordinarie ledningsnätet. Distributionen sker med tankar eller tankbilar. 

Reservvatten är dricksvatten som distribueras via det ordinarie ledningsnätet men från 
annan produktionsanläggning än den ordinarie. Reservvatten tas i bruk då ordinarie 
vattentäkt av någon anledning inte kan brukas. 

Spillvatten är vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra verksamheter 
(industrier, biltvättar och dylikt). 

Statusklassning av vattenförekomster innebär att tillståndet i vattenförekomsten bedömts 
utifrån kriterier och gränsvärden som fastlagts i vattendirektivet. Målet är att 
vattenförekomsterna ska uppnå ”god status” med avseende på ekologi, kemi och 
vattentillgång. 

Tillskottsvatten är det vatten som utöver spillvatten finns i spillvattenledningar. 
Tillskottsvatten kan bestå av anslutet dagvatten, anslutet dräneringsvatten, samt vatten som 
läcker in från marken om ledningarna inte är täta. Tillskottsvattnets andel kan i många fall 
vara mycket stor, i extrema fall flera gånger större än mängden spillvatten.  

VA-anläggning är en anordning för att försörja en fastighet eller bebyggelse med vatten- och 
avlopp. I begreppet VA-anläggning ingår både ledningar och pumpar för transport av vatten 
och avlopp, samt anordningar för produktion av dricksvatten och rening av avloppsvatten. 

Vattenförekomst är, enligt vattenförvaltningsförordningen för vatten, den minsta enheten för 
beskrivning och bedömning av vatten. Vattenförekomster utgörs av grundvatten, sjöar, 
vattendrag och hav som har pekats ut av landets fem vattenmyndigheter och presenteras i 
den nationella databasen VISS1. 

Verksamhetsområde är ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt definierat område, 
inom vilket kommunen är huvudman för vatten- och/eller avloppsförsörjning. Inom 
verksamhetsområdet gäller kommunal VA-taxa. 

 

 

 

 

 

1 VattenInformationSystemSverige, www.viss.lst.se 
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1 VA-översikt 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Detta dokument är en nulägesbeskrivning för vattenförsörjning och avloppshantering i 
Lessebo kommun. VA-översikten är det första av tre dokument som ingår i Lessebo 
kommuns strategiska VA-plan (se kapitel 1.2.1).  

En strategisk VA-plan är ett styrdokument som beskriver hur kommunen ska lösa VA-
försörjningen i hela kommunen, d.v.s. både inom och utanför kommunalt 
verksamhetsområde.  

Syftet med VA-planen är att ta fram en handlingsplan för att säkra VA-försörjningen i 
kommunen långsiktigt samt att se över VA-försörjningens påverkan på vattenförekomster 
och genom åtgärder bidra till att god status uppnås i vattenförekomsterna. Med hjälp av en 
VA-plan fås en helhetsbild av VA-försörjningen i hela kommunen. VA-planeringen möjliggör 
en långsiktig ekonomisk planering och ska resultera i att åtgärder genomförs på ett metodiskt 
och effektivt sätt. 

1.2 Arbetsprocessen för strategisk VA-planering 

1.2.1 Dokumentation i Lessebo kommuns strategiska VA-planering 

I VA-planen tas tre olika dokument fram, som tillsammans kallas för Lessebo kommuns VA-
plan.  

1. VA-översikt 

VA-översikten är en nulägesbeskrivning som berör känd information i nuläget, 
förutsättningar och strategiska frågor. Den beskriver hur verksamheten ser ut idag och 
identifierar åtgärdsbehov. 

2. VA-policy 

VA-policyn fastställer riktlinjer och ger underlag till strategiska vägval för kommunens VA. 
Den beskriver strategier för hur verksamheten ska fungera i framtiden. 

3. VA-handlingsplan 

I VA-handlingsplanen specificeras de åtgärder som måste till för att ta sig ifrån nuläget till 
det önskade läge som strategierna anger. Handlingsplanen ska vara ett levande dokument 
som uppdateras efterhand som åtgärderna utförts och nya blir aktuella.  

 

Figur 1: VA-planens olika delar. 
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1.2.2 Underlag 

Havs- och Vattenmyndighetens Vägledning för kommunal VA-planering (2014:1) används i 
processen.  

Följande underlag har använts till rapporten: 

• Översiktsplan, Lessebo kommun 2018 

• Regional vattenförsörjningsplan för Kronobergs län, Länsstyrelsen 2012 

• Information från Lessebo kommuns VA-enhet, 2018 

• Mätvärdesrapporter för reningsverken, Lessebo kommun 2019 

• Data från VISS (VattenInformationsSystem Sverige), 2019  

• Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2022, Lessebo kommun  

• Strategisk utredning avseende framtida dricksvattenförsörjning, Vattenprojekt 2018 
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2 Lagkrav, kommunala planer och mål  
Nedan sammanfattas berörd lagstiftning, planer, program och övriga styrmedel som berör 
VA och vattenförvaltning i Sverige och Lessebo kommun.  

2.1 Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen 
Agenda 2030 innehåller de 17 globala målen för hållbar utveckling. Syftet är att fram till år 
2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över. Målen 
kan ses i Figur 2 nedan. Några av målen berör direkt VA-planering, t.ex. Mål 6 – Rent vatten 
och sanitet samt Mål 11 – Hållbara städer och samhällen. 

 

Figur 2: De globala hållbarhetsmålen.  

2.2 Vattendirektivet 
År 2000 antogs EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) och infördes 2004 i svensk 
lagstiftning genom bland annat vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660). 
Vattendirektivet gäller för allt vatten; sjöar, vattendrag, grundvatten, större flodmynningar 
och kustvatten. Målet med vattendirektivet är att god vattenkvalitet ska uppnås för allt vatten 
i Europa och en hållbar vattenanvändning ska säkerställas. Tillståndet i vattenförekomsterna 
mäts genom statusbedömning av kemiska och ekologiska parametrar. Statusen jämförs sedan 
mot specifika mål, så kallade miljökvalitetsnormer. Normerna är ett rättsligt verktyg och 
ställer krav på vattnets kvalitet vid en viss tidpunkt. I Sverige ska samtliga vattenförekomster 
ha uppnått god status under perioden 2015–2027. Det är myndigheter, kommuner och även 
till viss del verksamhetsutövare som ansvarar för att miljökvalitetsnormer följs. 

De fem länsstyrelser som är vattenmyndigheter ansvarar för genomförandet av 
vattenförvaltningen och ska tillse att åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna vidtas. 
Havs- och vattenmyndigheten ger stöd åt vattenmyndigheterna genom vägledning och de tar 
även fram föreskrifter. Arbetet med vattenförvaltning sker i cykler om sex år, pågående cykel 
avslutas 2021.  

Lessebo kommun tillhör vattenmyndigheten för Södra Östersjön. Vattenmyndigheten för 
Södra Östersjön har tagit fram ett åtgärdsprogram som ska bidra till förbättrad vattenstatus 
för alla vattenförekomster inom Södra Östersjöns avrinningsområde. Åtgärdsprogrammet 
gäller år 2016–2021 och riktar sig till kommuner och myndigheter. I åtgärdsprogrammet 
åläggs kommunerna att utföra åtta åtgärder varav fem berör kommunens arbete med 
vattenförsörjning och avloppshantering. Dessa sammanfattas nedan. 
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• Åtgärd 3. Kommunerna ska prioritera och genomföra tillsyn för att minska utsläppen 
av näringsämnen från avloppsledningsnät och avloppsreningsverk.  

• Åtgärd 4. Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp.  

• Åtgärd 5. Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för nuvarande och 
framtida dricksvattenförsörjning.  

• Åtgärd 7. Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner. 
Åtgärden behöver genomföras i samverkan med länsstyrelserna. 

• Åtgärd 8. Kommunerna ska utveckla planer för dagvatten med avseende på kvantitet 
och kvalitet.  

2.3 Nationella miljökvalitetsmål 
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. 
Miljökvalitetsmålen ska nås till år 2020. Åtta myndigheter tillsammans med länsstyrelserna 
ansvarar för att följa upp och utvärdera arbetet. Av totalt 16 miljökvalitetsmål berörs 
kommunal VA-planering främst av följande miljökvalitetsmål:  

• Begränsad klimatpåverkan 

• Bara naturlig försurning  

• Ett rikt odlingslandskap 

• God bebyggd miljö  

• Grundvatten av god kvalitet  

• Hav i balans samt levande kust och skärgård  

• Ingen övergödning  

• Levande sjöar och vattendrag  

• Myllrande våtmarker 

2.4 Svensk lagstiftning 

2.4.1 Miljöbalken  

Bestämmelserna i miljöbalken (SFS 1998:808) syftar till att främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 
En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans 
rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 

I miljöbalken finns bland annat bestämmelser för hushållning av mark- och vattenområden. 
Det finns även bestämmelser rörande vattenverksamheter och vattenanläggningar samt när 
tillstånd eller anmälan krävs för dessa. Enligt miljöbalken klassas utsläpp av avloppsvatten 
som miljöfarlig verksamhet. 

2.4.2 Plan- och bygglagen  

I plan- och bygglagen (SFS 2010:900) finns bestämmelser om planläggning av mark och 
vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda 
människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden samt en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens 
samhälle och för kommande generationer. 
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2.4.3 Lagen om allmänna vattentjänster  

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) syftar till att se till att vattentjänster 
(vattenförsörjning och avloppshantering) ordnas i ett större sammanhang om det behövs 
med hänsyn till människors hälsa och miljön. Det är enligt LAV kommunen som är skyldig 
att ordna vattentjänster i ett större sammanhang, detta kallas därför allmänna vattentjänster. 
Lagen reglerar rättigheter och skyldigheter, både för huvudmannen för den allmänna vatten- 
eller avloppsanläggningen (Lessebo kommun) och den som nyttjar den. 

2.4.4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 

För all dricksvattenproduktion inom kommunens verksamhetsområden gäller 
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLV FS 2011:3), som reglerar hantering och 
kvalitet på dricksvatten. Dessa föreskrifter gäller anläggningar som antingen producerar mer 
än 10 m3 per dygn, försörjer fler än 50 personer eller försörjer kommersiella verksamheter. 
Kommunen ska bedriva tillsyn av verksamheter som omfattas av livsmedelslagstiftningen.  

2.5 Kommunala planer och mål 
Nedan listas kommunala planer och mål:  

• Regional vattenförsörjningsplan - Det finns en regional vattenförsörjningsplan 
för Kronobergs län framtagen av Länsstyrelsen. Den togs fram under åren 2008–
2010. En uppdaterad version är under framtagande och beräknas vara klar 2025. 
Lessebo kommun, Tingsryds kommun samt Uppvidinge kommun kommer samarbeta 
med länsstyrelsen under processen.  

• Översiktsplan - Lessebo kommuns översiktsplan antogs 2018-09-24 och vann laga 
kraft 2018-10-31. I Översiktsplanen planeras användningen av mark och vatten på 
kommunövergripande skala. Översiktsplanen har påverkan på VA-planeringen men 
påverkas även av förutsättningarna för att lösa godkänd VA-försörjning i olika 
kommundelar.  

• Risk- och sårbarhetsanalys - Lessebo kommun har tagit fram en risk- och 
sårbarhetsanalys för kommunen som ska gälla för åren 2019–2022. Analysen 
beskriver samhällsviktiga verksamheter, kritiska beroende samt riskbild i Lessebo 
kommun och dess geografiska område. Den ska användas av beslutsfattare som 
underlag vid planering och beslut om åtgärder för att minska sårbarheten i 
samhällsviktiga verksamheter och planering av kommunens förmåga att hantera 
samhällsstörningar. 

• ABVA - För Kronobergs län har en gemensam ABVA, allmänna bestämmelser för 
brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen, tagits fram. Dessa gäller 
inom verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Lessebo kommun. 

• Policy för fordonstvättar - Kommunerna i Kronobergs och Blekinges län har, 
inom Miljösamverkan, arbetat fram en gemensam policy för krav på fordonstvätt, 
utefter vad som bedöms vara möjligt och skäligt enligt miljöbalkens hänsynsregler. 
Policyn antogs av Plan- och miljönämnden 2012-10-17. 
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3 Förutsättningar 

3.1 Samarbeten med angränsande kommuner 
Lessebo kommun ligger i östra delen av Kronobergs län. Kommunen gränsar i väster till 
Växjö kommun, söderut mot Tingsryds kommun och norrut mot Uppvidinge kommun. Mot 
öster är gränsen mot Emmaboda och Nybro kommuner som ligger i Kalmar Län. 
Mellankommunala intressen är en viktig del av utvecklingen för en mindre kommun som 
Lessebo och vatten är en samhällsviktig aspekt som påverkar ett mycket större område än 
bara den enskilda kommunen. 

Som ett exempel kan nämnas Lyckebyån, som är värdefull för vattenförsörjningen inom 
regionen. Inom avrinningsområdet finns 13 kommunala vattentäkter fördelade på tre 
kommuner. Elva av vattentäkterna ligger utanför Lessebo kommun. Berörda kommuner 
samarbetar för att ta fram ett vattenskyddsområde som omfattar hela Lyckebyån. 

3.2 Demografi 
Lessebo har ca 8 800 invånare och är den minsta kommunen i Kronobergs län. Enligt 
översiktsplanen bedöms invånarantalet att öka med ca 1,25 % per år, vilket innebär att 
kommunen förväntas ha ca 12 500 invånare år 2045. 

De flesta av kommunens invånare (87 %) bor i en tätort, även om kommunens tätorter, 
Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv, är små. Se Figur 3. Utöver tätorterna finns ett antal 
större och mindre byar, t ex Tollstorp, Ormeshaga, Ugnanäs, Hässle, Slätthult, Transjö, 
Skruvby, Åkerby, Kråksjö och Vida.  

Enligt översiktsplanen är fokus för utvecklingen på landsbygden samma som för övriga delar 
av kommunen; att utveckling ska ske med fokus på hållbarhet. Tätort och landsbygd behöver 
varandra och kan komplettera varandra.  

 

Figur 3: Kartbild över Lessebo kommun och dess fyra tätorter. 
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3.3 Naturgivna förutsättningar som påverkar VA-försörjningen 
Berggrunden utgörs av till större delen av smålandsgranit, med undantag av vulkanisk gneis. 
Ett mindre diabasområde finns öster om Skruv. Morän och isälvsavlagringar täcker större 
delen av kommunen.   

Markanvändningen i Lessebo kommun består till största del av skogsmark och sjöar. 
Jordbruksnäringen är sparsam i kommunen.  

Sjöarna Läen och Öjen ingår i Kronobergs läns naturvårdsprogram. Ett markområde på 
ca 300 ha i norra delen av kommunen räknas som riksintresse. Området omfattar 
våtmarkerna Storafly, Björksjön, Vittgöl och Stocksmyr.  

Visjön samt Lövsjö ängar och Tiafly belägna norr om Kosta är naturreservat. 

Alla öppna vattendrag som påverkar det naturliga vattnet är belagda med strandskydd som 
generellt är 100 m upp på land och ut i vattnet, men i vissa fall kan strandskyddet utvidgas. 
Länsstyrelsen har beslutat att strandskyddet för sjön Rottnen ska vara utökat till 200 m 
strandskydd upp på land, medan 100 m fortfarande gäller för själva vattnet. I övrigt finns 
inga utökade strandskyddsområden.  

Lessebo kommun har en lång historia med industriella områden såsom glasbruk och sågverk. 
Med hänsyn till detta finns det vissa områden som är potentiellt förorenade. Det finns dock 
ingen känd påverkan på dricksvattenförsörjningen, varken på den allmänna eller enskilda 
försörjningen. Några föroreningar som skulle kunna finnas som en konsekvens av gamla 
industriella verksamheter är arsenik, bly och kadmium. De potentiellt förorenade områdena 
finns redovisade på kartor i översiktsplanen samt i Länsstyrelsens WebbGIS. Ett område av 
intresse är Hovmantorps Gamla Glasbruk, eftersom det ligger precis intill sjön Rottnen som 
används för dricksvattenförsörjning till Hovmantorp. Lessebo kommun samarbetar med 
Uppvidinge, Emmaboda och Nybro kommuner för att ta fram en handlingsplan för framtida 
saneringar. 

3.4 Vattenförekomster 
Inom kommunen finns totalt sett 36 vattenförekomster, varav 21 är vattendrag, 9 sjöar och 
6 grundvatten.  

Enligt VISS finns ingen data på kemisk status för ytvatten och klassificeringar av andra 
parametrar än kvicksilver och polybromerade difenyletrar saknas. Kvicksilver och 
polybromerade difenyletrar överskrider gränsvärdet i fisk för alla svenska ytvatten och därför 
har dessa ämnen undantagits från miljökvalitetsnormen.  

För grundvatten har två av fyra vattenförekomster klassificerats till sämre än god status: 
Skruv och Transjö. Dessa är med i arbetet för att nå god status 2027 (beslutad 
miljökvalitetsnorm 2017-02-23, förvaltningscykel 2). Ett nytt förslag till miljökvalitetsnormer 
har lämnats av Vattenmyndigheterna (förvaltningscykel 3, 2020-11-02) men detta förslag har 
ännu inte beslutats.    

De sjöar och vattendrag som i nuläget uppnår god ekologisk status är Vasen och Löften 
(sjöar) samt Lesseboån: Ronnebyån – bäck från Läen och bäck från Ljudersjön (vattendrag). 
Resterande undersökta sjöar och vattendrag ska uppnå god status 2021 eller 2027 (enligt 
beslutad miljökvalitetsnorm 2017-02-23). 

Nedan redovisas kommunens vattenförekomster och dess statusklassningar enligt VISS. 
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3.4.1 Vattendrag 

I Figur 4 visas en sammanfattande graf över statusklassningarna för samtliga vattendrag 
inom kommunen.  

 

Figur 4: Grafisk sammanfattning av ekologisk statusklassificering för kommunens 21 vattendrag. Hämtad från VISS 2021. 

Figur 5 visar en karta över kommunens vattendrag och deras ekologiska statusklassning.   

  

Figur 5: Vattendrag i Lessebo kommun och deras ekologiska status. Hämtad från VISS 2021. Bakgrundskarta: ESRI. 
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3.4.2 Sjöar 

I Figur 6 visas en sammanfattande graf över statusklassningarna för samtliga sjöar inom 
kommunen. 

 

Figur 6: Grafisk sammanfattning av statusklassningen för kommunens 9 sjöar. Hämtad från VISS 2021. 

Figur 7 visar kommunens sjöar och deras statusklassningar. 

  

Figur 7: Större sjöar i Lessebo kommun och deras ekologiska status. Hämtad från VISS 2021. Bakgrundskarta: ESRI.   
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3.4.3 Grundvattenförekomster 

I Figur 8 visas en sammanfattande graf över statusklassningarna för samtliga 
grundvattenförekomster inom kommunen. 

 

Figur 8: Grafisk sammanfattning av kemisk statusklassificering för kommunens 6 grundvattenförekomster. Hämtad från VISS 

2021.  

Figur 9 visar kommunens grundvattenförekomster och deras statusklassningar. 

  

Figur 9: Grundvattenförekomster i Lessebo kommun och deras kemiska status. Hämtad från VISS 2021. Bakgrundskarta: ESRI. 
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4 Ansvarsfördelning gällande VA inom kommunens 

organisation 
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att leda och utveckla samhällsbygget inom 
Lessebo kommun med fokus på samarbete och att ge god service internt och till medborgare 
och företagare. Samhällsbyggnadsförvaltningens organisation kan ses nedan i Figur 10.  

 

Figur 10: Samhällsbyggnadsförvaltningens organisation.  

Lessebo kommuns VA-enhet är VA-huvudman och ansvarar därmed för vatten- och 
avloppsförsörjning inom verksamhetsområdet för allmänt VA. Utanför verksamhetsområdet 
ansvarar fastighetsägaren själv för vattenförsörjning och avlopp. 

Miljöenheten är tillsynsmyndighet för allmänna vatten- och avloppsreningsverk, enskilda 
avlopp och enskilda dricksvattenanläggningar över en viss storlek.  

Planenheten ansvarar för dagvattenfrågor vid planläggning.  

Lessebo kommun har en gemensam myndighetsnämnd för samhällsbyggnadsförvaltningen 
och socialförvaltningen. Nämndsorganisationen visas i Figur 11.  

 

Figur 11: Nämndsorganisation.  
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5 Nuvarande VA-försörjning inom verksamhetsområde 
Detta kapitel berör kommunal vatten- och avloppsförsörjning (VA). Här beskrivs 
vattenverken med tillhörande vattentäkter. Vidare beskrivs avloppsreningsverken, deras 
reningssteg sammanfattas och deras recipienter beskrivs. Även dagvattenhantering tas upp. 
En översikt av VA-systemet visas i Figur 12.  

 

Figur 12: Schematisk översikt över VA-systemet i Lessebo kommun.  
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5.1 Verksamhetsområden 
Inom Lessebo kommun finns fem kommunala verksamhetsområden för dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten i Lessebo, Hovmantorp, Kosta, Skruv och Bergdala. Se Figur 13.  

 

Figur 13: Svart markering visar verksamhetsområden för VA. 

5.2 Dricksvatten 
Enligt vattenförsörjningsplanen för Kronoberg förser de allmänna vattentäkterna strax över 
7 000 personer med dricksvatten vilket motsvarar ca 85 % av kommunens invånare. Inga 
större industrier är anslutna till den allmänna dricksvattenanläggningen. Det finns inga 
problem med stigande vattenförbrukning sommartid med hänsyn till turism.  

5.2.1 Vattentäkter 

I kommunen finns fem allmänna vattentäkter. Dessa utgörs av ytvattentäkten Läen samt 
grundvattentäkterna i Skruv, Bergdala, Hovmantorp och Kosta. I Hovmantorp förstärks 
grundvattentillgången med konstgjord infiltration från Rottnen. I Kosta förstärks 
grundvattentillgången med konstgjord infiltration från Djupgöl. 
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Vattenförsörjningsplanen för Kronobergs län pekar ut även ett antal prioriterade 
dricksvattentillgångar i Lessebo kommun. Dessa kan ses i Figur 14. 

 

Figur 14: Prioriterade dricksvattentillgångar (Vattenförsörjningsplan för Kronobergs län, 2010). 

5.2.2 Vattenskyddsområden  

I Lessebo kommun finns det fyra vattenskyddsområden: Rottnen och Hacksjön, Läen, 
Djupgöl samt Skruv (se Figur 15). Skyddet är dock otillräckligt för flera av vattentäkterna 
enligt dagens normer för vattenskyddsområden. Det pågår arbete med att ta fram ett nytt 
vattenskyddsområde för Lyckebyån. Vattenskyddsområdet för Skruv reviderades 2021.  

Inom Lessebo och Hovmantorp finns två dagvattendammar inom vattenskyddsområde.  
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Figur 15. Blå markering visar vattenskyddsområden. 

5.2.3 Vattenverk 
I detta kapitel beskrivs översiktligt de fem allmänna dricksvattenanläggningar som finns 

inom kommunen. Se Tabell 1. 
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Tabell 1: Översiktlig information om Lessebo kommuns vattenverk.  

Namn Lessebo VV Hovmantorp VV Kosta VV Skruv VV Bergdala VV 

Anslutna orter Lessebo Hovmantorp Kosta Skruv Bergdala 

Antal pe* 2886 3063 1030 718 50 

Råvatten Ytvatten från 

sjön Läen. 

Grundvatten förstärkt 

med ytvatten från 

sjön Rottnen genom 

konstgjord 

infiltration. 

Grundvatten 

förstärkt med 

ytvatten från sjön 

Djupgöl genom 

konstgjord 

infiltration. 

Grundvatten 

från grusfilter- 

och 

bergborrad 

brunn. 

Grundvatten från 

bergborrad 

brunn. 

Vattentäktens 

kapacitet 

(m3/d)** 

1 480 (1 500) 1 500 (1 500) 1 200 (1 400) 450 (750) 24 (21) 

Uttag 

(m3/dag)*** 

900 (1 210) 880 (984) 300 (473) 180 (397) 15 (20) 

Tillståndsgivet 

uttag 

(m3/dag)**** 

1 000 (1 500) 2 300 (3 300) 1 900 (2300) 500 (750) - (-) 

Vattenskydds-

område 

1989 1997 1993 2021 Saknas 

Reservkraft Möjlighet till 

mobilt 

reservkraft-

verk. 

Finns Finns Finns Saknas 

* Värden från 2008      

** Kapacitetsbedömning från 2008, vattentäktens bedömda maxkapacitet inom parentes 

*** Medeluttag 2008, maxuttag inom parentes    

**** Medeluttag per år, maxuttag per dygn inom parentes    

5.2.4 Statusbedömning vattenverk 2018  

En översyn genomfördes 2018 över den kommunala dricksvattenförsörjningen av 
konsultföretaget Vattenprojekt. Denna översyn identifierade ett antal brister vad gäller 
skyddet av vattentäkter, dricksvattenproduktionen avseende kvalitet och kapacitet, samt i 
försörjning av råvatten och reservvatten.  

Tabell 2: Statusbedömning av vattenverken. Källa: Vattenprojekt 2018. 

Lessebo VV Verket är i behov av omgående åtgärder för att säkerställa dricksvattenkvaliteten. Delar av 

vattenverket behöver bytas ut inom en snar framtid, medan andra är i relativt gott skick. Reservkraft 

saknas, men verket är förberett för anslutning av mobilt reservkraftverk.  

Hovmantorps VV Verket är i behov av akuta åtgärder samt nybyggnation inom en snar framtid.  

Kosta VV Anläggningen är i gott skick och har bedömts kunna användas åtminstone fram till 2045.  

Skruvs VV Anläggningen är i behov av akuta åtgärder samt omfattande ombyggnation inom en snar framtid.* 

Bergdala VV Anläggningen är i gott skick och har bedömts kunna användas åtminstone fram till 2045. Vattendom 

och vattenskyddsområde saknas. Eftersom produktionen är mycket liten bedömer kommunen att det 

inte finns något behov.  

* 2021 togs beslut om att Skruvs VV ska byggas om.  
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Följande nulägesbedömning gjordes av Lessebo kommuns samlade dricksvattenförsörjning: 

• Nuvarande dricksvattenförsörjning uppvisar ett antal brister som inte är förenliga 
med lagkraven i dricksvattenföreskrifterna samt inom arbetsmiljö. 

• Det finns betydande risker inom dricksvattenproduktionen, både avseende 
dricksvattenkvalitet och produktionsförmåga. 

• Nuvarande råvattenförsörjning brister i säkerhet och reservförsörjning. 

• Det är inte rimligt att effektivt kunna åtgärda aktuella brister genom (mindre) 
punktinsatser på respektive anläggning eftersom befintliga anläggningar till stor del 
är uttjänta. 

Utredningen resulterade i fyra alternativa strategier för framtida dricksvattenförsörjning. 
Samförläggning av vatten- och avloppsanläggningar och möjlighet till nedläggning av 
avloppsreningsverk studerades också i dessa strategier.  

5.2.5 Reserv- och nödvattenförsörjning 

Strategiska planer för reserv- och nödvattenförsörjning saknas. I kommunen finns tillgång 
till containrar samt större tankar för att använda vid behov av nödvattenförsörjning. 

Reservvattentäkter saknas till samtliga vattentäkter inom Lessebo kommun. Utan intag från 
Rottnen kan Hovmantorp vattenverk klara vattendistribution inom verksamhetsområdet 
under en månad. Bergdala vattenverk kan vid en olycka försörjas med tankbil.  

5.2.6 Potentiella dricksvattentillgångar 

I vattenförsörjningsplanen för Kronobergs län presenteras ett antal potentiella 
dricksvattentillgångar inom Lessebo kommun. De sammanfattas i Tabell 3 nedan. För 
beskrivningar om respektive dricksvattentillgång hänvisas till vattenförsörjningsplanen för 
Kronobergs län. 

Tabell 3: Potentiella dricksvattentillgångar inom Lessebo kommun (Vattenförsörjningsplan för Kronobergs län, 2010).  

Sjöar Vattendrag Grundvattentillgångar i jord 

Läen Bäck från Läen Dädesjöåsen,  Hovmantorp
  

Löften Bäck vid Öljeholm Område vid Vasen 

Rottnen Fagerekeån Område vid Visjön 

Vasen Lesseboån Emmabodaåsen, Kosta  

Visjön Lillasjöån Emmabodaåsen, Transjö  

Öjen Linneforsån Bodaskogsformationen 
  

Hacksjön Ljungbyån Salebodaåsen, Skruv  

Djupgöl Lyckebyån Salebodaåsen, Löften 

Transjön Norra flottbäcken  

 Lyckebyån  
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5.3 Spillvatten 
Spillvatten inom kommunens verksamhetsområde renas i fyra reningsverk, Skruvs ARV, 
Kosta ARV, Lessebo ARV och Bergdala ARV. Från Hovmantorp finns en överföringsledning 
till Lessebo avloppsreningsverk.  

Inga större industrier är anslutna till den allmänna spillvattenanläggningen. 

Samtliga reningsverk renar avloppsvatten med ett mekaniskt, biologiskt och efterföljande 
kemiskt reningssteg. Lessebo avloppsreningsverk är det största reningsverket inom 
kommunen och här behandlas också slammet från de tre andra verken. Behandlat slam 
används för sluttäckningen av deponi.  

I Tabell 4 visas översiktlig information om de olika verken.  

Tabell 4: Översiktlig information om Lessebo kommuns avloppsreningsverk.  

Namn Skruvs ARV Kosta ARV Lessebo ARV Bergdala ARV 

Försörjningsområde Skruvs tätort 

Åkerby 

Bondeskog  

Kråksjö 

Kosta tätort  

Kosta Skjutfält 

Lessebo tätort, 

Linneskruv 

Strömbergshyttan 

Hovmantorps 

tätort 

Bergdala tätort 

Recipient Lesseboån, som är en del 

av Ronnebyåns 

avrinningssystem 

Stampsjön, som 

är en del av 

Lyckebyåns 

avrinnings-

system 

Momålaån, som är 

en del av 

Lyckebyåns 

avrinnings-system 

Fagerekeån, som är en 

del av Ronnebyåns 

avrinningssystem 

Tillstånd** 1 999 pe 3 000 pe 9 000 pe 200 pe 

Medelbelastning 

(2018) 

409 pe 1 460 pe 3 249 pe 10 pe 

Recipient Momålaån - Lyckebyåns 

avrinningsområde, 

uppströms vattentäkt för 

Karlskrona och 

Emmaboda kommun 

Stampsjön - 

Lyckebyåns 

avrinnings-

område 

Lesseboån - 

Ronnebyåns 

avrinningsområde, 

uppströms bl a 

Korrös vattentäkt 

Fagerekån - 

Ronnebyåns 

avrinningsområde 

Byggår 1968, om- och 

tillbyggnad 2002 och 

2014 

2011 1966, om- och 

tillbyggnad 1976 

och 2005 

Större ombyggnad 2016 

Kommentar Utsläppsvillkoren för 

BOD och P-tot 

uppfylldes 2018.  

Verket har stor 

hydraulisk belastning 

jämfört med förorenings-

belastningen. 

Utsläppsvillkoren 

för BOD och P-

tot uppfylldes 

2018.  

Utsläppsvillkoren 

för BOD och P-tot 

uppfylldes 2018.  

Lessebo deponi är 

ansluten till 

reningsverket. 

Utsläppsvillkoren för P-

tot uppfylldes inte 2018 

då utgående halter 

översteg 0,5 mg/l i fler 

än 2 av 8 dygnsprov. 

Villkoret för BOD7 

uppfylldes. 
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Under 2018 uppfylldes samtliga tillståndsvillkor av de fyra reningsverken förutom 
utsläppsvillkoret för totalfosfor på det minsta reningsverket i Bergdala. Alla reningsverk 
belastas långt under vad de har tillstånd för. Den hydrauliska belastningen på reningsverken 
är stor jämfört med föroreningsbelastningen, vilket innebär att tillskotts- och industrivatten 
späder ut avloppsvatten från hushållen. 

Höga flöden, föroreningar och haveri/stopp kan orsaka bräddning av orenat avloppsvatten 
till recipient. Reservkraft finns för samtliga verk förutom Bergdala reningsverk, som istället 
är förberett för anslutning av mobilt reservkraftverk. 

Provtagning sker på samtliga avloppsreningsverk enligt NFS 2016:6 (Föreskrifter om rening 
och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse). Föreskrifterna innehåller 
bestämmelser om rening och utsläpp av avloppsvatten som kommer från tätbebyggelse med 
2 000 personekvivalenter (pe) eller mer. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om 
kontroll av utsläpp från avloppsreningsanläggning med anslutning större än 200 pe samt 
kontroll av utsläpp från ledningsnät hörande till avloppsreningsanläggning med anslutning 
på 2 000 pe eller mer. 

Ett egenkontrollprogram, senast reviderat 2017-03-16, finns för samtliga avloppsreningsverk. 

5.3.1 Reningsprocess 

Samtliga reningsverk har mekanisk, biologisk och kemisk rening. Processen beskrivs nedan. 

5.3.1.1 Mekanisk rening 
I samtliga reningsverk passerar inkommande vatten ett maskinrensat silgaller där grövre 
partiklar och föroreningar avskiljs. Det avskilda renset pressas, tvättas och avvattnas 
samtidigt i en renstvätt varpå det transporteras till en container för vidare transport och 
förbränning.  

5.3.1.2 Biologisk rening 
Den biologiska reningen utförs av mikroorganismer. Bakterier utgör den stora delen av 
mikroorganismerna i en biobädd, vars uppgift är att bryta ner inkommande näringsämnen. 
Den biologiska reningen på samtliga avloppsreningsverk görs i en dränkt biobädd. Bädden 
består av en bassäng som fyllts med perforerade ”plasthjul” med en hög specifik yta. På 
platshjulen växer mikroorganismerna och bildar en biofilm. Biofilmen växer sig allt tjockare 
efterhand som behandlingen fortgår. Då biofilmen blivit alltför tjock river det 
förbipasserande avloppsvattnet med sig det yttersta skiktet vilket ger plats för nya 
mikroorganismer. Det biologiska slam som bildas avskiljs sedan i efterföljande 
sedimentering. Mikroorganismsskiktet närmst avloppsvattnet består av arter som kräver 
aeroba förhållanden (tillgång till syre) och under dessa finns arter som kräver anaeroba 
(syrefria) förhållanden för tillväxten. För att tillsätta syre luftas biobädden med bottenluftare.  

Det biologiska slammet som bildas inne i biobädden och som förs med vattenströmmen 
genom och ut ur biobädden avskiljs i eftersedimenteringen. Slammet skrapas till en slamficka 
och pumpas vidare till slamförtjockaren. Flytslammet pumpas till inkommande vatten före 
rensgaller. Efter denna sedimentering leds vattnet till det kemiska reningssteget. 

5.3.1.3 Kemisk rening 
Kemisk rening avlägsnar i första hand löst fosfor men även andra föroreningspartiklar i 
avloppsvattnet. Reningen sker genom att fällningskemikalien, i form av något metallsalt, 
binder den lösta fosfatfosforn samt fasta partiklar i avloppsvattnet. I samtliga 
avloppsreningsverk används aluminium för fällningen. Slamflockar bildas vilka sedan kan 
avskiljas genom sedimentering. Den kemiska fällningen sker genom efterfällning, vilket 
betyder att kemikalierna tillsätts efter den biologiska reningen. Genom sedimentering 
sjunker de bildade flockarna till botten och på så vis avskiljs kemslammet från vattenfasen. 
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5.3.1.4 Slambehandling 
På Lessebo avloppsreningsverk skrapas slammet till slamfickorna med bottenskrapor och 
pumpas vidare till slamförtjockaren medan flytslammet pumpas till inkommande 
avloppsvatten. Vattenfasen rinner ner i avdragsrännorna via utloppslådan ut till recipienten 
Lesseboån nordväst om verket. Det slam som bildas och samlas upp med bottenskrapor i 
sedimenteringsbassängerna har ett högt vatteninnehåll, ca 98 %. Slammet måste avvattnas 
innan det kan centrifugeras och köras ut på slamplattan. Det finns två centrifuger som 
avvattnar slammet till en TS-halt på 20 %. Som hjälp för att erhålla god avskiljning tillsätts 
polymer före centrifugerna. Det avvattnade slammet pumpas ut på en slamplatta, där det 
blandas upp med sågspån för senare täckning av kommunens avfallsanläggning.    

I Kosta skrapas slammet till slamfickorna med bottenskrapor och pumpas vidare till 
slamförtjockaren, flytslammet pumpas till slamlagret. Vattenfasen rinner ner i avdragsrännor 
som sitter placerade ”bakom” flytslamrännorna. För att minska halten av suspenderade 
partiklar, och på så sätt även fosforhalten i utgående vatten, leds vattnet från 
eftersedimenteringen till ett skivfilter. Skivfiltret består av stora roterande skivor som utgör 
själva filtret och som vattnet strömmar igenom och sedan vidare ut i recipienten.  

I Skruv skrapas slammet till slamfickorna med bottenskrapor och pumpas vidare till 
slamförtjockaren medan flytslammet pumpas tillbaka till biobassängen. Vattenfasen rinner 
ner i avdragsrännorna via utloppslådan ut till tre poleringsdammar söder om verket. I 
dammarna reduceras eventuell restflock samt fosfor- och kvävehalterna ytterligare. Den 
första poleringsdammen fungerar som en säkerhetsbuffert vid en eventuell driftstörning på 
verket.  

Vattenfasen från Bergdala avloppsreningsverk rinner via utloppslådan till ett dike söder om 
verket.  

Slammet som bildas i Bergdala, Kosta och Skruv transporteras till avloppsreningsverket i 
Lessebo för centrifugering för senare täckning av kommunens avfallsanläggning.  

5.4 Ledningsnät 
Ett flertal utredningar av ledningsnäten i tätorterna har gjorts genom åren. Dessa visar att 
spillvattenledningsnäten i Lessebo, Kosta, Hovmantorp och Skruv belastas av en stor andel 
tillskottsvatten. Detta är problematiskt då det påverkar reningsprocessen i reningsverken 
samt kan orsaka bräddningar eller källaröversvämningar.  

Andelen odebiterbart vatten är lågt, vilket innebär att läckaget från dricksvattenledningarna 
är lågt.  
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6 Nuvarande VA-försörjning utanför verksamhetsområde 
Detta kapitel berör enskilda VA-anläggningar, alltså alla anläggningar där kommunen inte är 
huvudman. Till dessa anläggningar räknas enskilda dricksvattenbrunnar och enskilda 
anläggningar för hantering av spillvatten. Även avtalsanslutningar samt vatten- och 
avloppsföreningar utanför kommunens regi tas upp.  

6.1 Dricksvatten 
I områden utanför kommunens allmänna verksamhetsområden sker dricksvattenförsörjning 
genom enskilda dricksvattenanläggningar, vanligen enskilda brunnar, eller via 
avtalsanslutning till den allmänna VA-anläggningen.  

Enligt Vattenförsörjningsplanen för Kronobergs län får strax över 1 000 personer inom 
Lessebo kommun sin dricksvattenförsörjning tillgodosedd från enskilda anläggningar eller 
samfälligheter. Kommunen har inte någon kännedom om specifika problem relaterade till 
den enskilda försörjningen annat än att det i Tjugesjö samt i Tollstorp finns brunnar med 
radonpåverkan.  

Kommunen har endast skyldighet att utöva tillsyn över de enskilda vattentäkter som är så 
pass stora att de omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLV FS 
2001:30). Det gäller vattentäkter som  

• i genomsnitt tillhandahåller mer än 10 m3 dricksvatten per dygn eller,    

• försörjer fler än 50 personer eller, 

• tillhandahåller vatten som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet.  

I Tabell 6 redovisas enskilda vattentäkter som ägs och drivs av samfälligheter inom Lessebo 
kommun och som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLV FS 2001:30).  

Tabell 5: Enskilda vattentäkter som ägs och drivs av samfälligheter inom Lessebo kommun och omfattas av Livsmedelsverkets 

föreskrifter (Vattenförsörjningsplan för Kronobergs län, 2010).   

Vattentäkt  Verksamhet Utformning Kommentar 

Visjön 1:4  Samfällighet En 
djupborrad 
brunn  

Försörjer två fristående villor med 
vatten  

 

Grimsnäs 
1:11 

Samfällighet  

 

En 
bergborrad 
brunn utförd 
1947 

Brunnen har en kapacitet på 1 350 
l/h. Brunnen försörjer en 
konferensanläggning och en 
privatbostad. 

   

Inom Lessebo kommun finns även två större industrier med egna vattentäkter: Banco 
bryggeri som har fyra bergborrade brunnar och Bergdala glasbruk. 
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6.2 Spillvatten 
I Lessebo kommun finns totalt 614 enskilda avloppsanläggningar, varav 8 st samfälligheter 
med två ingående fastigheter i varje. I Tabell 6 nedan visas en sammanställning av statusen 
på anläggningarna.  

Tabell 6: Sammanställning av enskilda avlopp (maj 2019). 

Enskilda avlopp Antal 

Godkända med gemensam rening 16 

Genomgångna och godkända 300 

Utdömda med föreläggande 33 

Bristfälliga avlopp 265 

I bruk totalt 614 

 

Kommunen prövar och utövar tillsyn på samtliga enskilda avloppsanläggningar, oavsett 
storlek. Ägaren till en enskild avloppsanläggning är skyldig att tillse att anläggningen 
uppfyller de funktionskrav som krävs.   

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanordningar 
för hushållsspillvatten avser tillämpningen av vissa bestämmelser i miljöbalken och 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd på avloppsanordningar 
för behandling av hushållsspillvatten från enstaka hushåll och från 
gemensamhetsanläggningar dimensionerade för upp till 25 personekvivalenter. Dessa råd 
bygger på funktionskrav och ställer därför inga krav på vilken reningsteknik som ska 
användas, utan på vilka reningskrav anläggningen ska klara. 

 

35



VA-plan 

Del 2 – VA-policy 

Dokumentets typ: Policy

Datum för antagande: 2022-xx-xx § xx

Beslut av: Kommunfullmäktige

36



 

 

Arbetsgrupp för VA-policyn 

VA-policyn har tagits fram i samverkan mellan kommunen och Sweco, utifrån de inriktningar 
och avgränsningar som kommunen bestämt. Sweco har varit projektledare för uppdraget och 
har sammanställt det material och de synpunkter kommunen inkommit med.  

Arbetsgruppen har bistått med underlagsmaterial, granskat samtliga dokument samt bidragit 
med sin kunskap, sina idéer och synpunkter vid projektmöten. Arbetsgruppen har bestått av 
följande personer: 

Lessebo kommun 

Katarina Karlsson Palm: Enhetschef VA 

Conny Axelsson: Samhällsbyggnadschef 

Annika Sandgren: Enhetschef Bygg- och miljöenheten 

Lars Ström: Driftledare VA 

Sofie Alldén: Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Annelie Elf: Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Sayf Noel: Planarkitekt 

Åsa Garp: Energi- och miljöstrateg 

Nasir Zaka: GIS-ingenjör 

 

Sweco Sverige AB 

Uppdragsledare: Linnea Larsson 

Handläggare: Linnea Larsson, Jonas Backö 

Granskare: Linnea Ruderfelt 

Uppdragsnummer: 30004753 

 

 

 

 

 

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av 

Länsstyrelsen i Kronoberg.  
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Ordlista 

Avloppsvatten är samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten. 

Dagvatten är ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten. 

Enskild VA-anläggning är en anläggning eller annan anordning för försörjning av vatten 
eller avlopp som kommunen inte äger. Enskilda anläggningar kan finnas för en enskild 
fastighet, för flera fastigheter tillsammans eller för samfälligheter och föreningar.  

Huvudman är den som äger en VA-anläggning. Lessebo kommun är huvudman för den 
allmänna VA-anläggningen. 

Nödvatten är vatten för dryck, matlagning och personlig hygien som distribueras utan att 
nyttja det ordinarie ledningsnätet. Distributionen sker med tankar eller tankbilar. 

Reservvatten är dricksvatten som distribueras via det ordinarie ledningsnätet men från 
annan produktionsanläggning än den ordinarie. Reservvatten tas i bruk då ordinarie 
vattentäkt av någon anledning inte kan brukas. 

Spillvatten är vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra verksamheter 
(industrier, biltvättar och dylikt). 

Tillskottsvatten är det vatten som utöver spillvatten finns i spillvattenledningar. 
Tillskottsvatten kan bestå av anslutet dagvatten, anslutet dräneringsvatten, samt vatten som 
läcker in från marken om ledningarna inte är täta. Tillskottsvattnets andel kan i många fall 
vara mycket stor, i extrema fall flera gånger större än mängden spillvatten.  

VA-anläggning är en anordning för att försörja en fastighet eller bebyggelse med vatten- och 
avlopp. I begreppet VA-anläggning ingår både ledningar och pumpar för transport av vatten 
och avlopp, samt anordningar för produktion av dricksvatten och rening av avloppsvatten. 

Vattenförekomst är, enligt vattenförvaltningsförordningen för vatten, den minsta enheten för 
beskrivning och bedömning av vatten. Vattenförekomster utgörs av grundvatten, sjöar, 
vattendrag och hav som har pekats ut av landets fem vattenmyndigheter och presenteras i 
den nationella databasen VISS1. 

Verksamhetsområde är ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt definierat område, 
inom vilket kommunen är huvudman för vatten- och/eller avloppsförsörjning. Inom 
verksamhetsområdet gäller kommunal VA-taxa. 

1 VattenInformationSystemSverige, www.viss.lst.se 

38



Innehållsförteckning 

1 Inledning .............................................................................................................................. 1 

2 Strategier ............................................................................................................................. 3 

Vattenförsörjning ................................................................................................................... 3 

Avloppshantering ................................................................................................................... 3 

Dagvatten- och skyfallshantering ........................................................................................... 3 

Underhåll och utveckling........................................................................................................ 3 

Kommunikation och samarbete ............................................................................................. 4 

Ekonomi ................................................................................................................................. 4 

39



1 VA-policy  

1 Inledning 

Detta dokument är en policy för vattenförsörjning och avloppshantering i Lessebo kommun. 
VA-policyn är det andra av tre dokument som ingår i Lessebo kommuns strategiska VA-plan. 

En strategisk VA-plan är ett styrdokument som beskriver hur kommunen ska lösa VA-
försörjningen i hela kommunen, d.v.s. både inom och utanför kommunalt 
verksamhetsområde. 

Syftet med VA-planen är att ta fram en handlingsplan för att säkra VA-försörjningen i 
kommunen långsiktigt samt att se över VA-försörjningens påverkan på vattenförekomster 
och genom åtgärder bidra till att god status uppnås i vattenförekomsterna. Med hjälp av en 
VA-plan fås en helhetsbild av VA-försörjningen i hela kommunen. VA-planeringen möjliggör 
en långsiktig ekonomisk planering och ska resultera i att åtgärder genomförs på ett metodiskt 
och effektivt sätt. 

Denna VA-policy beskriver hur Lessebo kommun avser att arbeta i långsiktiga frågor som rör 
vattenförsörjning och hantering av dag- och spillvatten. VA-policyn fokuserar på 
förvaltningsövergripande samarbete och utveckling av kommunens verksamhet i VA-
relaterade frågor. Arbetet med VA-policyn startades med en workshop där politiker och 
tjänstemän medverkade för att identifiera de viktiga frågorna som rör VA i Lessebo kommun. 

VA-policyn kommer att ligga till grund för handlingsplanen, som är nästa steg i Lessebo 
kommuns strategiska VA-planering. I VA-planen tas tre olika dokument fram, som 
tillsammans kallas för Lessebo kommuns VA-plan (se Figur 1): 

1. VA-översikt

VA-översikten är en nulägesbeskrivning som berör känd information i nuläget, 
förutsättningar och strategiska frågor. Den beskriver hur verksamheten ser ut idag och 
identifierar åtgärdsbehov. 

2. VA-policy

VA-policyn fastställer riktlinjer och ger underlag till strategiska vägval för kommunens VA. 
Den beskriver strategier för hur verksamheten ska fungera i framtiden. 

3. VA-handlingsplan

I VA-handlingsplanen specificeras de åtgärder som måste till för att ta sig ifrån nuläget till 
det önskade läge som strategierna anger. Handlingsplanen ska vara ett levande dokument 
som uppdateras efterhand som åtgärderna utförts och nya blir aktuella.  
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Figur 1. VA-planens olika delar. 

För att VA-policyns ställningstaganden ska kunna appliceras på olika vägval i kommunens 
planering är de generellt formulerade och pekar inte ut specifika anläggningar eller 
geografiska områden.  

Kommunen står inför flera inriktningsbeslut och vid framtagande av beslutsunderlag kan 
VA-policyns riktlinjer användas för att visa hur den valda lösningen svarar mot den uppsatta 
riktningen för VA inom kommunen. 
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2 Strategier 

Vattenförsörjning 
1. Anslutna abonnenter inom den allmänna VA-anläggningen ska ha tillgång till

dricksvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd.

2. Allmänna dricksvattentäkter ska ha ett fullgott vattenskydd som säkerställer
råvattenkvalitet och kvantitet.

3. Dricksvattenförsörjningen ska vara driftsäker samt ha kapacitet nog att klara
planerad samhällsutveckling.

4. Det ska finnas en politiskt förankrad plan för reservvattenförsörjning där
ambitionsnivån i reservvattenförsörjningen är klargjord.

Avloppshantering 
5. Tillskottsvatten i spillvattenledningar ska minimeras för att minska belastning i

allmänna spillvattenledningar och avloppsreningsverk.

6. Bräddning från allmänna avloppsanläggningar ska undvikas, framförallt till
recipienter som är känsliga för näringsbelastning.

7. Tillsyn av enskilda avlopp ska prioriteras i anslutning till recipienter känsliga för
avloppspåverkan.

Dagvatten- och skyfallshantering 
8. Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning där alla, både internt inom den

kommunala organisationen och externa aktörer och fastighetsägare, är medvetna om
sitt ansvar och sina möjligheter inom dagvatten- och skyfallsfrågan.

9. Vid exploatering ska ytor för hantering av dagvatten och skyfall avsättas tidigt i
planeringsstadiet.

10. Dagvatten- och skyfallshanteringen ska utformas så att risken för
översvämningsskador vid kraftiga regn minimeras.

11. Dagvattenflöden ska utjämnas så nära källan som möjligt.

12. Den naturliga vattenbalansen ska så långt som möjligt bibehållas.

13. Dagvattenanläggningar ska tjäna ett estetiskt och rekreativt syfte. Natur- och
kulturvärden ska tas tillvara.

14. Utsläpp av dagvatten ska inte påverka recipientens vattenkvalitet eller status negativt.

Underhåll och utveckling 
15. Det ska finnas en långsiktig plan för VA-utbyggnad som möjliggör tydlig

kommunikation om var vattenförsörjning och avloppshantering kommer att ordnas
av kommunen respektive var den ordnas genom enskilda anläggningar.

16. Det ska finnas en långsiktig planering för drift, underhåll och förnyelse av ledningar
och andra anläggningar.

17. Alla tjänster ska vara tillsatta och det ska finnas fullgod beredskapsplanering för att
klara driftstörningar.

18. Möjligheter att effektivisera resursanvändningen och öka nyttan genom att minska
antalet vatten- och avloppsanläggningar ska utredas.
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Kommunikation och samarbete 
19. Planering av vatten och avlopp ska samordnas med och integreras i övrig

samhällsplanering i kommunen. Möjlighet till samverkan med grannkommuner bör
utredas och främjas.

20. Berörda enheter ska utveckla samarbetet i frågor som rör vatten och avlopp.

21. Det ska finnas tydliga strukturer för kommunikation i VA-frågor, både mellan
tjänstemän, politiker och invånare.

22. Vid inriktningsbeslut inom VA-verksamheten ska vald lösning motiveras utifrån
ekonomi, miljöeffekter och i relation till samhällsutvecklingen.

Ekonomi 
23. Det ska finnas en långsiktig ekonomisk planering av den allmänna VA-verksamheten.
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Del 3 - VA-handlingsplan 

Dokumentets typ: Handlingsplan

Datum för antagande: 2022-xx-xx § xx

Beslut av: Kommunfullmäktige
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Detta dokument är en handlingsplan för vattenförsörjning och avloppshantering i Lessebo 
kommun. VA-handlingsplanen är det tredje och sista dokumentet som ingår i Lessebo 
kommuns strategiska VA-plan. 

En strategisk VA-plan är ett styrdokument som beskriver hur kommunen ska lösa VA-
försörjningen i hela kommunen, d.v.s. både inom och utanför kommunalt 
verksamhetsområde. 

Syftet med VA-planen är att ta fram en handlingsplan för att säkra VA-försörjningen i 
kommunen långsiktigt samt att se över VA-försörjningens påverkan på vattenförekomster 
och genom åtgärder bidra till att god status uppnås i vattenförekomsterna. Med hjälp av en 
VA-plan fås en helhetsbild av VA-försörjningen i hela kommunen. VA-planeringen möjliggör 
en långsiktig ekonomisk planering och ska resultera i att åtgärder genomförs på ett metodiskt 
och effektivt sätt. 

I VA-planen tas tre olika dokument fram, som tillsammans kallas för Lessebo kommuns VA-
plan. Se Figur 1 nedan. 

1. VA-översikt 

VA-översikten är en nulägesbeskrivning som berör känd information i nuläget, 
förutsättningar och strategiska frågor. Den beskriver hur verksamheten ser ut idag och 
identifierar åtgärdsbehov. 

2. VA-policy 

VA-policyn fastställer riktlinjer och ger underlag till strategiska vägval för kommunens VA. 
Den beskriver strategier för hur verksamheten ska fungera i framtiden. 

3. VA-handlingsplan 

I VA-handlingsplanen specificeras de åtgärder som måste till för att ta sig ifrån nuläget till 
det önskade läge som strategierna anger. Handlingsplanen ska vara ett levande dokument 
som uppdateras efterhand som åtgärderna utförts och nya blir aktuella.  

  

Figur 1. VA-planens olika delar. 
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1.2 Ingående delar i VA-handlingsplanen 
I denna VA-handlingsplan beskrivs det övergripande åtgärdsbehovet för att ge en samlad bild 
av vad som behöver göras för en hållbar utveckling av vattenförsörjning och 
avloppshantering i kommunen. Åtgärderna presenteras i sin helhet i Bilaga 1 – Åtgärdslista. I 
åtgärdslistan anges även ungefärlig tidplan för åtgärderna. Detta dokument består av flera 
delar enligt Figur 2 nedan.  

 
Figur 2. VA-handlingsplanens delar. 

VA-handlingsplanens delar behöver brytas ner till ytterligare detaljnivå för att alla viktiga 
aspekter ska planeras långsiktigt. Som övergripande åtgärder har därför ytterligare planer 
identifierats som behövs för att skapa ett helhetsperspektiv av åtgärdsbehovet innan vidare 
utredningar och fysiska åtgärder utförs. I viss mån kommer dock mer detaljerade åtgärder att 
behöva utföras parallellt med det långsiktiga planeringsarbetet för att verksamheten ska 
fungera kontinuerligt. I kommande stycken beskrivs detta mer i detalj. De föreslagna 
planerna genererar i sin tur delåtgärder som efterhand behöver inkluderas i VA-planen och 
planeras in tidsmässigt och ekonomiskt. 
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2 Plan för den allmänna VA-anläggningen 

Planen för den allmänna VA-anläggningen berör VA-försörjning inom det kommunala 
verksamhetsområdet, som VA-huvudmannen ansvarar för. Workshops och arbetsmöten har 
genomförts med VA-avdelningen för att identifiera de åtgärder som måste till för att ta sig 
ifrån nuläget till det önskade läge som strategierna i VA-policyn anger. Resultaten från dessa 
möten ligger till grund för åtgärdslistan i Bilaga 1. De övergripande åtgärdsbehov som 
identifierats beskrivs nedan. Ledningsnätet behandlas i kapitel 3.  

2.1 Inriktningsbeslut – framtida vatten- och avloppsförsörjning 
I kommunens vattenverk finns behov av åtgärder för att klara framtida behov och ge en säker 
dricksvattenförsörjning. En statusbedömning utfördes 2018 för att få en helhetsbild av 
dricksvattenförsörjningen i kommunen. Samförläggning av vatten- och avloppsanläggningar 
och möjlighet till nedläggning av avloppsreningsverk studerades också i denna utredning.  

Stora förändringar i försörjningssystemet är kostsamma och behöver genomföras under lång 
tid. Samtidigt behövs en tydlig riktning tidigt i arbetet så att investeringar görs i rätt tid och 
är i linje med det långsiktiga målet. Ett inriktningsbeslut behöver tas om vilka verk som ska 
nyttjas framöver genom om/nybyggnad och vilka som ska läggas ner. Beslut har tagits om att 
vattenverket i Skruv ska byggas om. Beslut kvarstår angående Lessebo och Hovmantorp. I 
Hovmantorp ska verket antingen byggas om eller ersättas med ett nytt. Lessebos vattenverk 
ska byggas om eller läggas ner och ersättas med en överföringsledning från Hovmantorp.  

För att bibehålla funktion och leveranssäkerhet krävs ett kontinuerligt drift-, underhålls- och 
förnyelsearbete som inte kan försummas bara för att målbilden visar att en viss anläggning 
inte kommer att nyttjas i framtiden. Samtliga anläggningar måste kunna leverera säkert 
dricksvatten eller rena avloppsvattnet till godkänd kvalitet under hela tiden de nyttjas. Detta 
innebär att investeringar i viss mån kommer att behöva göras även i de anläggningar som på 
sikt förväntas läggas ner. 

2.2 Vattenförsörjning 
Det är viktigt att de resurser som nyttjas idag och är viktiga även i framtiden skyddas genom 
reviderade vattenskyddsområden. Detta är nyligen gjort för Skruvs vattentäkt och behöver 
göras för samtliga resterande vattentäkter. Det är också viktigt att rätten att ta ut vatten 
skyddas genom att ha tillstånd för vattenuttagen. 

Dricksvattenförsörjning är en samhällskritisk funktion som behöver fungera även vid 
störning. Det är därför viktigt att även planera för reservvattenförsörjning som kan sättas in i 
händelse av att ordinarie vattentäkt inte kan nyttjas. Reservvattenförsörjning kan lösas på 
olika sätt. Det är viktigt att besluta om hur kommunen löser reservvattenförsörjningen innan 
vattentäkter avvecklas, då de kan ha en viktig reservfunktion även om de inte nyttjas för 
ordinarie försörjning. 

En nödvattenplan bör tas fram för att skapa förutsättningar för att förse invånarna med 
nödvatten via tankar vid störning i dricksvattendistributionen. Nödvattenplanen ska 
innehålla beslut om prioriteringar för att de mest sårbara och samhällsviktiga 
verksamheterna ska få dricksvatten i ett tidigt skede. 
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3 Prioriteringsordning för sanering av ledningsnätet 

Under perioden 1950–1980 lades en stor andel ledningar som nu börjar närma sig sin 
teoretiska livslängd. För att på bästa sätt identifiera och ersätta bristfälliga ledningar behövs 
en strategisk förnyelseplan. Det är ett omfattande arbete där processen i sig är viktig.  

Ett första steg i förnyelseplaneringen är att utreda spillvattensystemet för att minska 
mängden tillskottsvatten som belastar ledningsnät och avloppsreningsverk. Detta kallas 
saneringsplanering. Detta är extra viktigt då spillvatten pumpas långa sträckor och kan 
därmed bli än mer aktuellt vid anläggande av nya överföringsledningar, för att undvika att 
pumpa stora mängder tillskottsvatten. Det är därför viktigt att arbeta aktivt efter en 
saneringsplan.  

Saneringsplanen fokuserar på Hovmantorp för att minska risken för bräddningar till 
dricksvattentäkten Rottnen samt för att minska energikostnaderna för pumpning till 
Lessebo. För övriga orter har endast en indelning i delområden gjorts som ett första steg. 
Indelningen har gjorts baserat på pumpstationernas upptagningsområden och kan behöva 
delas in i mindre delområden för vidare undersökningar.  

3.1 Tillskottsvatten 
Trots att spillvattensystemet primärt är avsett att endast avleda spillvatten transporterar 
spillvattenledningar i princip alltid även större eller mindre mängder tillskottsvatten. 
Tillskottsvatten är allt vatten exkl. spillvatten som avleds till spillvattenförande 
avloppsledning. Tillskottsvattnet kan tillföras systemet via otäta ledningar, inkopplingar av 
dräneringsledningar, felkopplingar av ytavvattning o.s.v.  

Tillskottsvatten kan med hänsyn till källan indelas i följande tre komponenter: 

• Påverkan från läck- och dräneringsvatten, d.v.s. grundvatten som läcker in eller
dräneras till avloppssystemet.

• Direkt nederbördspåverkan, d.v.s. flödesökning i samband med nederbörd
orsakad av direkt anslutna hårdgjorda ytor som tak- och asfaltsytor.

• Indirekt nederbördspåverkan, d.v.s. flödesökning i samband med nederbörd
som överskrider det som kan förklaras med direkt anslutna ytor. Orsaken kan vara en
mer eller mindre snabb grundvattenbildning som avleds till avloppsnätet via
dräneringsledningar eller genom överläckage mellan otäta dag- och
spillvattenledningar på privat eller kommunal mark.

3.2 Metodik för saneringsplanering 
Metodiken som presenteras nedan är en grund till saneringsplanering. Målsättningen är att 
ta fram en övergripande undersöknings- och åtgärdsstrategi för spillvattensystemet för att 
minska mängden tillskottsvatten som belastar ledningsnät och avloppsreningsverk. 
Utredningen ska översiktligt identifiera vilka delområden som ska prioriteras för vidare 
undersökning. Dessa områden kan senare komma att saneras med olika metoder.   

3.2.1 Indelning i delområden 

I ett första steg delas respektive ort in i mindre delområden baserat på ledningsnätets 
uppbyggnad.  
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3.2.2 Klassning med hänsyn till ålder och material 

Ledningsnätet behöver gås igenom och delområdena klassas med hänsyn till dess ålder och 
material för att identifiera riskledningar av olika karaktär. Statistik från Svenskt Vatten 
används vid klassningen1. I ett första skede identifieras nedanstående ledningar, med hänsyn 
till att de löper större sannolikhet för olika typer av problem. 

Spillvattenledningar: 

• Betongledningar från -1949 

• Betongledningar från 1950–1959 

• Betongledningar från 1960–1969 

• Betongledningar från 1970–1974 

• Tryckledningar av plast (PVC) från –1973 

• Tryckledningar av plast (PE) från 1960–1974 

Vattenledningar:  

• Galvaniserade ledningar 

• Gjutjärnsledningar 

• Segjärnsledningar 

• Tryckledningar av plast (PVC) från –1973 

• Tryckledningar av plast (PE) från 1960–1974 

Spillvattenledningar av betong lagda före slutet av 1960-talet kan ha betydande inläckage 
pga. sprickor, svavelväteangrepp, otäta fogar samt rotinträngning. Betongledningar från 
början av 70-talet kan ha problem med gummitätningsringen som glidit av vid förskjutning. 
Vid mitten av 70-talet ersattes gummitätningsringen med en bättre typ av fog.  

Både vatten- och spillvattentryckledningar av plast från 70-talet är riskledningar. PVC-rör 
tillverkade före 1973 har visat sig ha en relativt hög skadefrekvens eftersom rören är spröda 
och är känsliga för stenanliggning med sprickbildning som följd. Tryckrör av PVC fogades 
vanligen med gummiringsmuffar (Ehri-muffar) som även de har visat sig ha en hög 
skadefrekvens.  

Galvaniserade vattenledningar löper risk att gå sönder pga. korrosion. Huvudsakligen 
användes galvaniserade ledningar som servisledningar. Materialet började användas i mitten 
på 1950-talet och fram till slutet på 1960-talet.  

Vattenledningar av gjutjärn och segjärn är riskledningar med avseende på vattenläckor.  

3.2.3 Övriga parametrar 

För att mer i detalj kunna klassa delområdena behöver även följande parametrar gås igenom: 

• Källarförekomst 

• Ej duplicerade system 

 

 

 

1 Svenskt Vatten Utveckling: Rapport Nr 2011–14: Rörmaterial i svenska VA-ledningar – egenskaper och 

livslängd 
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• Närliggande diken/vattendrag 

• Recipient för dagvattenutlopp och bräddavlopp 

• Planerad nyanslutning enligt översiktsplan 

• Utförda utredningar 

• Driftsstörningar 

• Energikostnad för pumpstationer 

3.2.4 Flödesmätning 

Där informationen om ledningsnätet ej är komplett eller av annan anledning är svår att 
analysera är flödesmätning ett bra alternativ. Flödesmätning utförs då för varje delområde 
för att avgöra hur tillskottsvattensituationen ser ut. I samband med resultatet från 
flödesmätningen bör en enkel vattenbalans utföras där utflödet från delområdet jämförs med 
debiterad renvattenförbrukning inom samma delområde. 

3.2.5 Risk- och konsekvensanalys 

Risk- och konsekvensaspekter är bra att ta hänsyn till i bedömningen, men det kan vara ett 
omfattande arbete. Risk definieras enligt följande:  

 

Sannolikhetsledningar är det vi tar fram i denna utredning som är förknippande med en stor 
sannolikhet för problem. ”Sannolikhet” benämns dock ofta som risk, utan att 
konsekvensaspekten tas hänsyn till. 

Konsekvensledningar är de ledningar där ett problem får stora konsekvenser. Det kan 
exempelvis vara ledningar av stor dimension, som alltså försörjer stora områden. Det kan 
även vara ledningar som är belägna under stora vägar eller järnväg där det är svårare att laga 
ledningen. Konsekvensledningar är även ledningar som försörjer samhällsviktig verksamhet. 
Genom att samordna risk- och konsekvensbedömningen med nödvattenplanering kan den 
samhällsviktiga verksamheten identifieras.  

3.2.6 Framtagande av prioriteringsordning 

Tidigare nämnda aspekter vägs samman till en samlad bedömning och på så sätt fås en 
prioriteringsordning. Syftet är att översiktligt identifiera vilka delområden som ska 
prioriteras för vidare undersökning.  

𝑅𝑖𝑠𝑘 = 𝑠𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡 ∗ 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 
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3.3 Hovmantorp 
Hovmantorp delas in i 10 delområden baserat på pumpstationernas upptagningsområde. Se 
Figur 3 nedan.  

 

Figur 3: Delområdena i Hovmantorp baserat på pumpstationernas upptagningsområde.  

3.3.1 Utförda undersökningar 

I Hovmantorp har en ledningsinventering utförts i form av rökning och spolning för samtliga 
fastigheter i samhället. Undersökningen har utförts av Svatek. Vägar, gator och 
husgrundsdräneringar har ej inventerats. Totalt har 107 fastigheter med felaktigt anslutna 
ytor identifierats. Ytorna härstammar från stuprör, spygatter och rännstensbrunnar inom 
fastigheter. Fastigheterna är markerade på karta men ytornas storlek framgår inte. 
Fastigheterna är utspridda över samhället. 

Ledningsnätsinventeringen kompletteras med flödesmätning för att klargöra vilka områden 
som tillför ledningsnätet störst mängd tillskottsvatten, både i form av direkt felanslutna ytor 
och läck- och dräneringsvatten. Därför har flödesmätningar utförts på 
spillvattenledningsnätet parallellt med denna analys inom respektive huvuddistrikt. 
Resultatet och metodbeskrivning finns redovisat i sin helhet i ett separat PM. De mest 
väsentliga delarna av resultatet redovisas här.  
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De 10 delområdena varierar i storlek. För flödesmätningen görs en annan indelning då det 
inte bedöms intressant att mäta i de allra minsta områdena. Istället delas några av de större 
områdena upp i mindre delar, vilket resulterar i totalt 9 delområden enligt Figur 4. 

 

Figur 4: Delområden baserade på flödesmätning med mätpunkternas placering.  

I   
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Tabell 1 visas en sammanställning av felaktigt anslutna ytor enligt ledningsinventeringen och 
flödesmätningen. Eftersom ytornas storlek inte framgår av ledningsinventeringen har ett 
grovt antagande gjorts om 150 m2 felaktigt ansluten yta per fastighet, oavsett hur många 
stuprör/spygatter/rännstensbrunnar som är felaktigt anslutna.  

Flödesmätningens resultat redovisas i form av ”fiktivt felansluten yta” som räknats fram 
utifrån flödesdata. Detta motsvarar direkt eller indirekt nederbördspåverkan. Eftersom 
tillskottsvattnet pumpas flera gånger i Hovmantorp är det svårt att hitta små felanslutna ytor. 
Den framräknade fiktiva ytan ska därför ses som ungefärlig.  
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Tabell 1: Felaktigt anslutna ytor enligt ledningsinventeringen och flödesmätningen. 

Område Områdets 

area (ha) 

Antal fastigheter 

med felanslutna 

ytor enligt 

lednings-

inventering (st) 

Felanslutna 

ytor enligt 

lednings-

inventering 

(ha) 

Fiktiv yta 

enligt 

flödes-

mätning 

(ha) 

Kommentar från 

flödesmätning 

MP1 
31 7 0,1 0,2 

Högt läck- och 

dränflöde 

MP2 
16 18 0,3 0,3 

Nederbörds-

påverkan 

MP3* 19 20 0,3 -  

MP4 

15 8 0,1 0,2 

Nederbörds-

påverkan och högt 

läck- och dränflöde 

MP5 

45 9 0,1 0,2 

Nederbörds-

påverkan och högt 

läck- och dränflöde 

MP6 
17 14 0,2 0,5 

Nederbörds-

påverkan 

MP7* 60 19 0,3 -  

MP7 + 

MP3* 

79 39 0,6 2,0 

Nederbörds-

påverkan och högt 

läck- och dränflöde 

MP8 
19 12 0,2 1,8 

Nederbörds-

påverkan 

MP9 

32 0 0 0,3 

Nederbörds-

påverkan och läck- 

och dränflöde 

Totalt 254 107 1,6 5,5  

*Mätresultatet från mätpunkt 3 kan ej användas. Därför slås resultatet från mätpunkt 3 ihop med 

mätpunkt 7, som ligger nedströms.   

Resultatet från flödesmätningen visar att mätområde 8 är det högst prioriterade att 
undersöka vidare, eftersom det är ett litet område som belastas av en stor fiktiv yta enligt 
flödesmätningen. Även mätområde 7 belastas av en stor fiktiv yta, men områdets totala 
storlek är desto större vilket innebär att det krävs en större insats för att lokalisera ytorna 
jämfört med mätområde 8. Inom mätområde 7 syns en tydlig påverkan av läck- och 
dräneringsflöden. Även mätområde 6 och 9 är intressanta att undersöka vidare. Där visar 
flödesmätningen att det finns tillskottsvatten som inte lokaliserats i ledningsinventeringen. 

  

56



11 VA-handlingsplan 

3.3.2 Klassning med hänsyn till ålder och material 

3.3.2.1 Spillvatten 
I Hovmantorp finns totalt drygt 30 000 m spillvattenledningar. Fördelningen mellan olika 
ledningsslag och anläggningsår redovisas i Tabell 2 nedan.  

Tabell 2: Fördelningen mellan olika ledningsslag och anläggningsår i Hovmantorp. 

Typ av ledning Andel 

BTG 50-tal 19 % 

BTG 60-tal 26 % 

BTG 70–75 18 % 

BTG 75–80 9 % 

BTG 80-tal 8 % 

GJJ 1960–1973* 7 % 

PEM (okänt årtal) 3 % 

PEH 1973–1982* 3 % 

PVC 1960–2021* 6 % 

Okänt år/material 2 % 

*Några ledningar har okänt årtal

80 % av samtliga spillvattenledningar i Hovmantorp består av betong. Av dessa är 63 % 
anlagda före 1975 och kan därför vara förknippade med en större sannolikhet för inläckage. 
Endast ett fåtal riskledningar av andra typer har identifierats: 

• En tryckledning (ca 90 m) av PEH från 1973 i anslutning till pumpstation Kullagatan.

• En tryckledning (ca 345 m) av PVC från 1970 mellan pumpstation Ingelstadsområdet
och Prästudden.

• Tryckspillvattenledning i gjutjärn över Rottnen, i anslutning till pumpstation
Prästgatan och ut från pumpstation Jordtungavägen mot Lessebo.

En uppdelning av ledningsslagen per delområde görs ej eftersom riskledningarna är 
utspridda över hela samhället.  

3.3.2.2 Vatten 
Vattenledningsnätet består till 75 % av gjutjärnsledningar, 12 % av galvledningar, 10 % 
PEM/PEH och resterande av okända ledningsslag. Galvledningarna byts succesivt ut enligt 
kommunen. De är utspridda över samtliga delområden, vilket gör det svårt att dra slutsatser 
som är användbara i prioriteringen mellan delområden. 

3.3.3 Övriga parametrar 

3.3.3.1 Planerad nyanslutning enligt översiktsplan 
Ingen utbyggnad planeras som påverkar de befintliga delområdena. Istället planeras för 
förtätning inom samhället.  

3.3.3.2 Energiförbrukning pumpstationer 
Inom Hovmantorp finns många pumpstationer och dessutom pumpas spillvattnet och 
tillskottsvattnet från några av delområdena flera gånger. Detta medför höga energikostnader. 
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Enligt en grov bedömning pumpas tillskottsvattnet i genomsnitt 4 gånger på väg till Lessebo 
ARV. Som ett schablonvärde kan antas att energiförbrukningen är 1 kWh per pumpad m3. I 
Lessebo är årsmedelnederbörden enligt SMHI 611 mm, vilket på de totalt ca 5,5 ha fiktivt 
felanslutna ytorna medför en energiförbrukning relaterat till tillskottsvatten på ca 
130 000 kWh/år.  

Enligt en jämförelse mellan områdena sticker mätområde 7 och 8 ut, som enligt en grov 
uppskattning har en energiförbrukning som är över 8 respektive 6 gånger större än för övriga 
områden. Det beror till största delen på att mängden tillskottsvatten är störst i dessa 
områden. Mätområde 3 och 4 är de områden där tillskottsvattnet pumpas flest gånger, men 
tillskottsvattenmängden är mindre inom områdena. 

3.3.3.3 Ej duplicerade system 
Det finns flera platser i Hovmantorp där duplicerade system för spillvatten och dagvatten 
saknas. Enligt en grov uppskattning ser fördelningen ut enligt Tabell 3.  

Tabell 3: Bedöms dupliceringsgrad inom respektive mätområde. 

Område Bedömning 

dupliceringsgrad 

MP1 >75 %

MP2 Ca 25 % 

MP3 Ca 25 % 

MP4 >75 %

MP5 >75 %

MP6 >50 %

MP7 >50 %

MP8 Ca 25 % 

MP9 100 % 

3.3.3.4 Skyfallskartering 
I skyfallskarteringen (kap 5) identifieras sydöstra Hovmantorp, mätområde 1, 6 och 8, som 
mest problematiska.  

3.3.3.5 Identifierade risker 
En risk- och konsekvensanalys har inte genomförts. Däremot bedöms 
tryckspillvattenledningen under Rottnen som en riskledning. Den består av gjutjärn och är 
anlagd 1970. Skulle denna ledning läcka kan det få stora konsekvenser med tanke på att 
Rottnen är en kommunal dricksvattentäkt som omfattas av vattenskyddsområde. Det skulle 
även få stora konsekvenser om ledningen tillfälligt skulle behöva tas ur drift eftersom den 
transporterar spillvatten från ungefär halva samhället. 

3.3.4 Prioriteringsordning 

Mätområde 8 bedöms som det högst prioriterade för vidare undersökning. Flödesmätningen 
visar på en avsevärt större fiktivt felansluten yta än vad ledningsinventeringens 12 felaktigt 
anslutna fastigheter kan motsvara. Det är dessutom ett mindre område, vilket betyder att det 
är enklare att hitta ytorna. Spillvattenledningsnätet inom området består till största delen av 
betongledningar från 50-talet. Dagvattenledningar saknas till stor del inom området och 
området identifieras som problematiskt i skyfallskarteringen.  
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Mätområde 7 (inkl. 3) belastas av en stor fiktiv yta, men områdets totala storlek är desto 
större vilket innebär att det krävs en större insats för att lokalisera ytorna jämfört med 
mätområde 8. Inom området rekommenderas vidare undersökningar för att dela in området 
i mindre delar. Duplicerade system finns endast i drygt halva området. 
Spillvattenledningsnätet inom området består till ca hälften av betongledningar från 60-talet 
och hälften från tidigt 70-tal.  

Även mätområde 6 är intressant att undersöka vidare. Där visar flödesmätningen att det 
finns tillskottsvatten från nederbördspåverkan som inte lokaliserats i ledningsinventeringen. 
Området är relativt litet och endast i drygt halva området finns duplicerade system. 
Spillvattenledningsnätet inom området består till största delen av betongledningar från 60-
talet, men även av betongledningar från 50-talet och tidigt 70-tal.  

Mätområde 9 är intressant att undersöka vidare. Enligt ledningsinventeringen finns inga 
felaktigt anslutna fastigheter, men flödesmätningen visar att det finns tillskottsvatten i form 
av både nederbördspåverkan och läck- och dränflöden. Det kan innebära att flödet 
härstammar från dräneringsflöden och från gatorna. Nederbördspåverkan kan även vara 
indirekt påverkan från dräneringar. Genom att undersöka hur rännstensbrunnarna i gatorna 
är anslutna kan ursprunget fastställas.    

De felaktigt anslutna ytor som identifierats i ledningsinventeringen bör åtgärdas inom 
samtliga områden. Inom de områden som inte nämns i prioriteringsordningen ovan räcker 
detta som åtgärd. Förslagsvis påbörjas arbetet med att koppla bort ytor i områden där 
duplicerade ledningssystem finns, parallellt med att andra områden utreds.  

3.4 Vidare arbete med ledningsnätet 
I Hovmantorp föreslås vidare utredning och åtgärder enligt prioriteringsordningen. En 
naturlig följd av en saneringsplan är att utreda förnyelsebehovet för samtliga ledningsslag. I 
samband med sanering är det viktigt att se till helheten och göra medvetna val angående 
placering och dimensioner av nya ledningar. Exempelvis kan nya, öppna dagvattensystem 
behövas. Samordning av åtgärder även bör ske med övriga kommunala enheter, vilket kan 
ändra prioriteringsordningen.  

En liknande prioriteringsordning som i Hovmantorp föreslås tas fram för övriga orter, som 
även prioriterar sinsemellan orterna.  

Åtgärder kommer behövas både på det allmänna VA-ledningsnätet och på privata VA-
anläggningar för att komma tillrätta med problematiken. Det behövs därför en politiskt 
godkänd strategi för åläggande till åtgärder på privata fastigheter avseende tillskottsvatten.  

På lång sikt behöver en förnyelseplan för ledningsnätet tas fram, som omfattar samtliga 
ledningsslag. 
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4 Dagvattenplan 

För att möjliggöra en hållbar dagvattenhantering behövs en långsiktig planering och ett 
förvaltningsöverskridande samarbete. En dagvattenhandbok har tagits fram som ett steg i 
VA-planarbetet. Dagvattenhandboken ska fungera som ett verktyg i tjänstemännens dagliga 
arbete kring dagvattenfrågor. Här tydliggörs målsättningen med dagvattenarbetet, 
ansvarsförhållanden samt vägledning kring hur dagvattenfrågor hanteras i olika skeden.  

Arbetet har utförts av Sweco i nära samarbete med kommunens arbetsgrupp. Workshops och 
arbetsmöten har genomförts för att skapa en gemensam kunskapsbas och ökad förståelse för 
olika enheters utmaningar och möjligheter kopplade till dagvattenfrågan. Resultaten från 
dessa möten har format innehållet i dagvattenhandboken.  

4.1 Åtgärdsbehov 
I processen med att ta fram dagvattenhandboken har åtgärdsbehov identifierats och lagts in i 
åtgärdslistan (Bilaga 1). Det är åtgärderna som utgör själva dagvattenplanen. Allt eftersom 
kommunen börjar använda dagvattenhandboken kommer troligtvis fler, och mer detaljerade, 
åtgärdsbehov identifieras. De övergripande åtgärdsbehov som identifierats i dagsläget 
beskrivs nedan. 

4.1.1 Verksamhetsområde för dagvatten  

I nuläget finns verksamhetsområde för ”Avlopp”, vilket innefattar både spillvatten och 
dagvatten. Ett verksamhetsområde avser det geografiska område inom vilket en eller flera 
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. Uppdelning av 
verksamhetsområdena behöver ske för de olika vattentjänsterna, dvs omhändertagande och 
rening av spillvatten och avledning av dagvatten. För vattentjänsten dagvatten sker oftast i 
sin tur uppdelning i ”dagvattenfastighet” respektive ”dagvattengata”.  

Enligt 6 § i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster föreskrivs att kommunen ska 
fastställa verksamhetsområde för vattentjänst om det ”med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större 
sammanhang”. För dagvatten innebär detta att verksamhetsområde behöver inrättas då tät 
bebyggelse eller hög hårdgörandegrad av mark omöjliggör för varje enskild fastighetsägare 
eller gatu/väghållare att själv omhänderta dagvatten på sådant sätt att olägenhet inte uppstår 
på angränsande fastighet, omkringliggande miljö eller recipient.  

För att avgöra inom vilka områden behov finns enligt ovan behöver en utredning göras. 
Verksamhetsområdena fastställs sedan genom fullmäktigebeslut. 

Parallellt med framtagande av verksamhetsområde för dagvatten behöver VA-taxan 
omarbetas för att även inkludera en taxa för dagvatten.  

4.1.2 Kartläggning av ledningsnätet 

Dagvattensystemet behöver kartläggas för att fastställa dess kapacitet. Detta kan utföras med 
hjälp av en modell över ledningsnätet, som ger information om flöden, trycknivåer, behov av 
utjämning mm.  

Öppna lösningar kan behöva komplettera ledningar för att uppnå tillräcklig kapacitet enligt 
nu gällande krav. Eventuella åtgärder i forma av öppna lösningar samordnas lämpligen med 
skyfallshanteringen där behov finns.  
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5 Skyfallskartering 
Skyfallskarteringens syfte är att ge ett översiktligt, lättillgängligt och pedagogiskt 
kartmaterial för kommunens fortsatta arbete med skyfallsrelaterade frågor. 
Skyfallskarteringen omfattar tätorterna Lessebo, Hovmantorp, Skruv och Kosta.  

Skyfallskarteringen inkluderar: 

• Flödesvägar

• Utbredning av lågpunkter

• Översvämningsutbredning vid varierande avrinning på markytan (varierande
nettoregn)

Materialet omfattar inte översvämning längs vattendrag vid höga flöden eller 
översvämningar i fastigheter orsakad av baktryck i ledningsnätet.  

Det finns ett flertal olika metoder för skyfallskarteringar. Den enklaste består av en statisk 
GIS-kartering av lågpunkter och rinnvägar. Den valda metoden, SCALGO Live, är också 
statisk men är mer avancerad då den visar rinnvägar och lågpunkter kopplat till en viss volym 
regn och därmed också regnhändelser, metoden beskrivs närmare i kapitel 5.2. Det finns 
även mer avancerade dynamiska hydrauliska modeller för skyfallskartering, men det 
bedömdes inte nödvändigt i detta läge. Utredningens syfte är att ge en första överblick över 
potentiella riskområden för skyfall i Lessebo kommun, och skapa en förståelse för hur vatten 
rinner till och genom kommunens tätorter. Den valda metoden lämpar sig väl för en sådan 
första överblick, och ger en bra översikt om vilka områden som är mest riskutsatta och 
därmed intressanta att arbeta vidare med. Om kommunen önskar gå vidare med mer 
detaljerade analyser av skyfallsrelaterade risker, och till exempel analysera risker kopplat till 
framkomlighet eller översvämningsvaraktighet, eller dimensionera åtgärder för 
skyfallshantering, kan det vara lämpligt att ta fram en hydraulisk modell.  

Skyfallspåverkan har bedömts tillsammans med kommunens arbetsgrupp. Under 
arbetsmöten har potentiella riskområden diskuterats och eventuell samhällsviktig 
verksamhet inom riskområdena har identifierats. Detta ger en mycket enkel, men ej 
komplett, bedömning av risker kopplade till skyfall.  

5.1 Generell förståelse för skyfall i den bebyggda miljön 

5.1.1 Systemförståelse  

Begreppet skyfall används ofta för att beskriva händelser då stora mängder regn faller på kort 
tid. Enligt SMHI2 definieras skyfall som minst 50 mm regn på en timme eller minst 1 mm 
regn på en minut. I föreliggande rapport används begreppet skyfall bredare och innebär regn 
som överstiger ledningsnätens kapacitet och som således orsakar betydande avrinning på 
markytan.  

Skyfall orsakar generellt störst problem i instängda områden. Med instängda områden avses 
områden där vatten måste stiga till en viss tröskelnivå innan vattnet kan rinna vidare på ytan. 
Att instängda område normalt sett är mer riskutsatta beror på att områdena är beroende av 
ett ledningsnät för att kunna avvattnas, och när ledningsnätets kapacitet överskrids blir 
vattnet stående utan möjlighet att rinna vidare på ytan.  

2 SMHI (2017). Extremregn i nuvarande och framtida klimat - Analyser av observationer och framtidsscenarier. 
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Vid kraftiga regn sker avrinning på markytan, vatten rinner då längs lågstråk i terrängen. 
Lågstråken kallas rinnvägar. Vid skyfall kan stora mängder vatten flöda längs rinnvägarna, 
vilket innebär att rinnvägar, i likhet med instängda områden, är att betrakta som 
riskområden för översvämning vid skyfall.  

5.1.2 Regn – volym och varaktighet 

För att tala om regn och återkomsttid är det viktigt att förstå att regnhändelser består av både 
regnvolym och varaktighet. En och samma regnvolym får olika återkomsttid om regnvolymen 
faller under en 30-minutersperiod, en timme eller ett dygn. Det finns således inte ett enskilt 
10-årsregn, 50-årsregn eller 100-årsregn, utan oändligt många (eftersom det finns oändligt
många teoretiskt möjliga varaktigheter).

Med Dahlströms formel (2010) är det möjligt att beräkna den regnvolym som vid en given 
varaktighet svarar mot en viss återkomsttid. Regnet som beräknas är ett så kallat blockregn. I 
ett blockregn är regnets intensitet samma under hela regnets varaktighet. I Tabell 4 visas 
blockregnsvolymer för regn med återkomsttider mellan 10 och 100 år och varaktigheter 
mellan 10 min och 24 timmar.  

Det är viktigt att komma ihåg att även större regn än ett 100-årsregn kan inträffa. Exempelvis 
föll 150 mm regn under cirka 2 timmar under skyfallet i Köpenhamn 2011 (SMHI, 2017). I 
Gävle sommaren 2021 föll cirka 165 mm under ett dygn, varav cirka 100 mm föll under 
regnets intensivaste 2 timmar (SMHI, 2021). Även Älghult drabbades av ett stort skyfall 
under sommaren 2021, där saknas dock officiella mätdata på exakt hur stora regnmängder 
som föll.  

Klimatförändringar förväntas leda till ökade regnmängder. Hur mycket regnmängderna kan 
förväntas öka beror mycket på hur koncentrationen av växthusgaser i atmosfären utvecklas. 
Ofta används så kallade klimatscenarion (även kallade RCP-scenarion) för att beskriva 
framtida utvecklingsbanor för klimatet. Enligt SMHI kan skyfallens förväntas öka med 
mellan 10–40 %, beroende på vilket klimatscenario och vilken tidshorisont som studeras 
(SMHI, 2017). Vid dimensionering och analys används en så kallad klimatfaktor för att 
beskriva denna ökning, exempelvis motsvarar en klimatfaktor på 1,1 en ökning på 10 %. 
Svenskt Vatten rekommenderar i sin publikation P110 att en klimatfaktor på minst 1,25 
används vid dimensionering, det vill säga att regnmängderna ökas med minst 25 % för att ta 
höjd för effekten av klimatförändringar. Kolumnen längst till höger i Tabell 4 visar ett 100-
årsregn med en klimatfaktor på 1,25.  

Tabell 4 Sammanställning av blockregnsvolymer för regn med återkomsttider mellan 10 och 100 år för varaktigheter mellan 

10 min och 24 timmar enligt Dahlström (2010). Klimatjusteringen har gjorts genom att öka 100-årsregnet med 25 % enligt 

rekommendation från Svenskt Vattens P110.  

Återkomsttid 

Varaktighet 10 år 20 år 50 år 100 år 100-årsregn

med klimat-

faktor 1,25

10 min 14 mm 17 mm 23 mm 29 mm 36 mm 

30 min 21 mm 26 mm 35 mm 44 mm 55 mm 

1 h 26 mm 32 mm 43 mm 55 mm 69 mm 

2 h 31 mm 38 mm 52 mm 65 mm 81 mm 

6 h 42 mm 51 mm 68 mm  85 mm 106 mm 

12 h 51 mm 62 mm 81 mm 100 mm 125 mm 

24 h 65 mm 77 mm 98 mm  119 mm 149 mm 
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Vid dimensionering av tekniska system som syftar till avvattning av bebyggda områden 
används återkomsttid och varaktighet i varierande kombinationer utifrån förutsättningar 
rekommenderade av branschorganisation Svenskt Vatten.  

5.1.3 Kommunalt ansvar och riktlinjer kopplade till skyfall  

Det kommunala ansvaret kopplat till regn beror på regnets storlek. Mindre regn ska tas om 
hand av ledningsnätet och dimensionering sker enligt gällande branschpraxis, idag används 
P110 (Svenskt Vatten, 2016). Regn som överstiger dimensioneringskrav behöver inte tas om 
hand i ledningsnätet och rinner därmed av på ytan, alternativt blir stående i lågpunkter.  

Nedan beskrivs kommunens juridiska ansvar vid situationer när ledningsnätets kapacitet 
överskrids. Ansvaret beskrivs enklast indelat efter begreppen ny respektive befintlig 
bebyggelse.  

För ny bebyggelse regleras ansvaret kopplat till skyfall huvudsakligen i plan- och bygglagen 
(PBL). Där framgår det att ny bebyggelse i detaljplan ska lokaliseras till lämplig mark utifrån 
risken för översvämning. Kommunen har utredningsskyldighet för att klarlägga om marken 
är lämplig. För att avgöra om marken är lämplig rekommenderar Svenskt Vatten att ny 
bebyggelse anpassas så att skador på byggnader undviks vid regn med en återkomsttid om 
minst 100 år (Svenskt Vatten, 2016). Detta är i linje med Boverkets tillsynsvägledning för 
översvämningsrisker, som anger att ny bebyggelse ska säkras mot översvämning vid regn 
med minst 100 års återkomsttid.  

Kommunen kan komma att bli skadeståndsskyldiga mot fastighetsägare om bebyggelse tillåts 
på olämplig mark, eller om kommunen låter bli att inhämta tillräcklig kunskap. 
Skadeståndsansvaret preskriberas 10 år efter att planen har antagits.  

För befintlig bebyggelse saknar kommunen motsvarande planläggningsansvar. Dock infördes 
1 augusti 2018 en förändring i PBL som innebär att kommunen är skyldig att beakta 
klimatrelaterade risker i sin översiktsplan. Kommunen ska i översiktsplanen redogöra för sin 
syn på risken för skador som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion. Av 
översiktsplanen ska även framgå hur sådana risker kan minska eller upphöra (3 kap 5 §, PBL 
2018:1370). 

Ytterligare lagstiftning som berör skyfall och översvämningar är lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor. Vid olyckor eller överhängande fara för olyckor gäller att kommunen ansvarar 
för räddningstjänst. Konkret innebär detta att kommunen vid skyfall som orsakar plötsliga 
översvämningar har en skyldighet att agera med räddningsinsatser i den utsträckning det är 
möjligt. Ansvaret innebär att hindra eller begränsa skador, dock inte att ersätta förstörd 
egendom (SOU, 2017:42). 

5.2 Metod för användning av SCALGO Live 
Skyfallskarteringen för de fyra tätorterna inom Lessebo kommun är genomförda med 
beräkningsverktyget SCALGO Live. Nedanstående kapitel beskriver den valda 
karteringsmetoden och de antaganden som ligger till grund för skyfallskarteringen. Kapitlet 
beskriver även en metod för att beräkna regnbelastning (nettoregn), som kan användas för 
att göra bedömningar för specifika områden kopplat till återkomsttid.  

5.2.1 SCALGO Live  

SCALGO Live är ett GIS-baserat verktyg som används för att analysera höjddata ur ett 
ytvattenperspektiv. I analysen används både terrängdata och vattenvolymer för att identifiera 
vilka områden som översvämmas vid en given vattenvolym, principen visas i figur 5.  
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SCALGO Live utgår från Lantmäteriets nationella höjdmodell som har en noggrannhet på 
1 x 1 m. Koordinatsystemet är Sweref 99 TM. Höjdscanningen från Hovmantorp är utförd 
2019-12-28 och höjdscanningen från Lessebo, Kosta och Skruv är från 2020-01-22.  

Analysmetoden har en koppling mot mängden vatten som genereras vid olika regnhändelser 
och kan därför användas för att identifiera riskutsatta områden vid givna händelser. Metoden 
är statisk, till skillnad mot de tvådimensionella hydrauliska beräkningsmodeller som 
traditionellt använts vid skyfallskarteringar. Detta innebär att metoden saknar dynamiska 
(tidsberoende) aspekter, vilket innebär vissa begränsningar i vad som kan analyseras med 
hjälp av metoden, detta beskrivs närmare längre fram.  

SCALGO Live beräknar hur vatten kommer att ställa sig i terrängen när terrängen belastas 
med en viss mängd vatten. Om tillräckligt mycket vatten rinner till en lågpunkt för att den 
ska fyllas upp kommer vatten att kunna rinna vidare till nästa lågpunkt enligt Figur 5. Om 
den vattenvolym som belastar terrängen inte är tillräcklig för fylla upp lågpunkten kommer 
inget vatten att rinna vidare från lågpunkten. Översvämningar inom instängda områden blir, 
till skillnad från en lågpunktsanalys, beroende av vilken typ av regn som studeras. Se 
exempel i Figur 6. 

Figur 5: 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. 

Figur 6: Exempel från Skruv som visar fyllda och ej fyllda lågpunkter. Skrafferade områden är lågpunkternas maximala 

utbredning. Blå områden är uppfyllanden vid 50 mm regn. 
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Med SCALGO Live kan man visualisera de rinnvägar som är aktiva vid en given volym 
nettoregn. I takt med att nettoregnet ökar kan nya rinnvägar uppstå när områden fylls upp 
och svämmar över. Om tillräckligt stor volym studeras visas rinnvägar från 
avrinningsområdets högsta punkt till dess lägsta (recipienten). Då metoden saknar dynamisk 
aspekt kan utbredning och vattendjup inte beräknas i rinnvägarna. Detta innebär att 
rinnvägarna har en utbredning och ett djup som inte framgår av kartmaterialet.  

SCALGO Lives algoritm för att identifiera flödesvägar bygger på en analys av höjder i 
intilliggande celler. I mycket flacka områden identifierar modellen ibland avrinning i en 
riktning som inte stämmer överens med verkligheten. Denna typ av beräkningsfel uppstår i 
huvudsak i områden med mycket flack terräng. Avrinning kan ske i flera riktningar utan att 
detta återspeglas i modellresultatet. Rinnvägar kan därför vara svåra att analysera i detalj 
utifrån kartunderlaget. Ett litet fel i höjddatans upplösning, antingen i horisontal och vertikal 
riktning, kan medföra helt andra resultat. Även konsekvenserna av att ändra rinnvägar kan 
vara svåra att bedöma.  

5.2.2 Regnbelastning  

Den valda karteringsmetoden SCALGO Live beräknar hur vatten inställer sig i lågpunkter i 
terrängen då vatten avrinner på ytan. För att en kartering med SCALGO Live ska ge en 
rättvisande beskrivning av vilka områden som kan översvämmas vid ett skyfall behöver 
modellen belastas med ett nettoregn. Nettoregnet är den volym vatten som finns kvar när 
avdrag har gjorts för markens infiltrerande förmåga och ledningsnätets avledande kapacitet: 

Principen illustreras i Figur 7 nedan. 

Figur 7: Princip för beräkning av nettoregn. Avdrag från bruttoregnet görs för ledningsnät och infiltration. Nettoregnet är den del 

av regnet som finns kvar efter avdragen och som således rinner av på markytan. 

SCALGO Lives beräkningsalgoritmer kräver att hela modellområdet belastas med samma 
regnvolym, det är alltså inte möjligt att differentiera belastningen mellan olika typer av ytor. 
Detta innebär att ett generellt avdrag måste göras för hela modellområdet, detta avdrag 
måste omfatta både ledningsnät och infiltration. 

Det levererade kartmaterialet visar översvämningsutbredning vid varierande 
nettoregnsvolymer. Kartmaterialet kan därför användas för att analysera effekten av olika 
avdrag för ledningsnät och infiltration och studera specifika områden mer i detalj.  

Nettoregn = Bruttoregn – ledningsnät – infiltration 
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5.2.2.1 Bruttoregnets volym och varaktighet  
Regnhändelser med lång varaktighet har lägre regnintensitet men större totalvolym än 
regnhändelser med motsvarande återkomsttid och kort varaktighet. Eftersom SCALGO Live 
nyttjar volym och inte intensitet i beräkningar kommer antaganden som resulterar i längre 
varaktigheter ge upphov till större översvämning. Regnets varaktighet bör vara i samma 
storleksordning som koncentrationstiden för avrinningsområdet som studeras. 
Koncentrationstiden för avrinning inom tätorterna i Lessebo kommun bedöms till mellan 30 
minuter och 2 timmar. Beräkningarna utgår därför från dessa regnvaraktigheter. 
Blockregnsvolymer för regn med olika återkomsttider har beräknats med hjälp av 
Dahlströms formel (2010).  

I ett blockregn antas intensiteten vara densamma under hela regnhändelsen, vilket är en 
förenkling av verkligheten. Eftersom SCALGO Live är en statisk analys som räknar med 
volymer och inte intensitet saknar detta betydelse i beräkningsmetodiken.  

Beräknade volymer visas i Tabell 5. Regn med återkomsttid 50 år eller längre presenteras, vid 
mindre regn spelar ledningsnätet stor roll för översvämningssituationen, vilket gör det 
mindre lämpligt att använda vald karteringsmetod. 

Tabell 5: Bruttoregnvolymer för belastande regn med återkomsttid 50 och 100 år. 

Återkomsttid 

Varaktighet 50 år 100 år 100-årsregn med

klimatfaktor 1,25

30 min 35 mm 44 mm 56 mm 

1 h 43 mm 55 mm 68 mm 

2 h 52 mm 65 mm 82 mm 

5.2.2.2 Ledningsnät och infiltration  
Hur mycket vatten som kan avbördas i ledningsnätet beror på hur ledningsnätet 
dimensionerats. Detta varierar sannolikt mellan olika delar i kommunens tätorter. I 
nybyggda områden är branschstandard att ledningsnätet, beroende på typ av bebyggelse, ska 
vara dimensionerat för ett 10-, 20- eller 30-årsregn för trycklinje till marknivå. Ledningsnät i 
äldre delar av tätorterna är sannolikt inte dimensionerade för så stora regn. Tabell 6 visar 
intensitet (mm/h) för regn som antas kunna vara dimensionerande för ledningsnätet i 
Lessebo kommun.  

SCALGO Live tillåter inte att regnbelastningen differentieras mellan olika typer av ytor. 
Därför måste avdraget för ledningsnät som görs på hårdgjorda ytor vara lika stort som 
avdraget för infiltration som görs på grönytor. Då ledningsnät dimensioneras för att 
omhänderta den avrinning som alstras för en given markanvändning (med både hårdgjorda 
ytor och grönytor) är det rimligt att anta att ingen ytavrinning uppstår vid det regn som 
ledningsnätet antas vara dimensionerat för. Detta är en förenkling som är nödvändig att göra 
för att kunna koppla nettoregnbelastningen i SCALGO Live mot en händelse med en 
återkomsttid.   

Dimensionerande regn från Tabell 6 kombineras med de belastande regnen i Tabell 5 för att 
beräkna nettoregnvolymer. 
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Tabell 6: Intensitet för regn som ledningsnätet antas kunna vara dimensionerat för. 

Återkomsttid 

Varaktighet 2 år 5 år 10 år 

30 min 25 mm/h 33 mm/h 42 mm/h 

1 h 15 mm/h 21 mm/h 26 mm/h 

2 h 9 mm/h 12 mm/h 16 mm/h 

5.2.2.3 Nettoregn  
Som beskrivet i det inledande avsnittet om generell förståelse för skyfall i den bebyggda 
miljön består en regnhändelse av både en regnvolym och en varaktighet. Det går därmed inte 
att koppla en enskild regnvolym till en återkomsttid utan att samtidigt beakta under hur lång 
tid regnförloppet pågick. Ett 50-årsregn med 60 minuters varaktighet ger till exempel 
upphov till 43 mm regn, vilket är ungefär lika stor volym som ett 100-årsregn med 30 
minuters varaktighet (44 mm).  

Antaganden om ledningsnätskapacitet och markens infiltrationsförmåga komplicerar 
ytterligare kopplingen mellan regnvolym och återkomsttid. 44 mm nettonederbörd kan t.ex. 
även motsvara ett 100-årsregn med klimatfaktor med 1 timmes varaktighet där ledningsnätet 
antas vara dimensionerat för ett 2-årsregn. Då SCALGO Live saknar dynamisk aspekt är det 
komplicerat att koppla den volym modellen belastas med till en given återkomsttid, och 
därmed till en sannolikhet, då en och samma volym kan motsvara många olika scenarion. 

I Tabell 7 presenteras nettoregnsvolymer för olika kombinationer av belastande och 
dimensionerande regn. Syftet med att presentera studerade regnvolymer på detta sätt är att 
skapa en förståelse för att olika områden i kommunen kan ha olika riskbild vid regn med en 
viss återkomstid. Vet man exempelvis med sig att ett område har ett undermåligt ledningsnät 
kan det vara intressant att studera vad som händer i detta område när det belastas med en 
större nettovolym än för ett område med väldimensionerat ledningsnät. Ett 100-årsregn 
behöver med andra ord inte betyda samma nettovolym regn i alla delar av orten, utan är 
beroende av lokala förutsättningar. 

Tabell 7: Nettoregnsvolymer (i mm) för olika regnhändelser (50-årsregn och 100-årsregn (med och utan klimatfaktor)). Avdrag 

har gjorts för ledningsnätets kapacitet. Kombinationer som ger negativa eller mycket små belastningar presenteras ej (grå rutor). 
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5.2.2.4 Områdesspecifika analyser 
Med hjälp av Tabell 7 kan lämpliga nettoregnvolymer för olika delar av kommunen väljas för 
vidare analys med hjälp av det framtagna kartmaterialet som visar vilka områden som 
översvämmas vid olika volymer nettoregn (se kap 5.3). Observera att analysen behöver göras 
avrinningsområdesvis inom orterna och inte kan göras för endast ett mindre område längst 
nedströms i ett större avrinningsområde.  

Först behöver en bedömning göras av vad som är rimligt att ledningsnätet klarar att avleda 
inom avrinningsområdet. När ledningsnätet kan avleda mer blir nettoregnsbelastningen och 
översvämningsrisken mindre. Att välja mellan 2-, 5-, och 10-årsregn kan göras genom att se 
till vilka dimensioneringskrav som fanns när ledningsnätet anlades. Äldre ledningsnät 
dimensionerades ofta för mindre regn medan nyare system kan vara dimensionerade för 
10-årsregn. Förtätning kan också ha skett sedan ledningsnätet anlades, varför 2-årsregn kan
vara lämpligt för äldre ledningsnät. Som framgår av Tabell 7 har antaganden om
ledningsnätets kapacitet mycket stor påverkan på den resulterande nettoregnbelastningen.
För att inte riskera att underskatta översvämningsrisken bör konservativa antaganden väljas,
särskilt i de fall då detaljerade underlag om ledningsnätet saknas.

När dimensionerande återkomsttid för ledningsnätet är vald behöver en varaktighet väljas. 
Detta kan göras genom att se till avrinningsområdets storlek och koppla varaktigheten till 
koncentrationstid. Lägre koncentrationstider kan användas för mindre avrinningsområden 
där ledningsnätet kan antas vara dimensionerat för en högre intensitet. Följden av detta blir 
att ledningsnätet antas kunna avleda mer vatten och att nettoregnsbelastningen blir mindre. 
För större avrinningsområden, eller områden där ledningsnätet kan antas vara 
dimensionerat för en lägre intensitet, bör en högre koncentrationstid väljas på 60–120 min. 
Då blir nettoregnsbelastningen större.  

För att studera skyfall rekommenderas att ett 100-årsregn med en klimatfaktor på 1,25 väljs i 
tabellen. Övriga regnhändelser visas för att ge en möjlighet att kunna jämföra olika 
situationer och även studera eventuella inträffade regn. Skyfallets varaktighet 
rekommenderas väljas så att det värsta utfallet för nettoregnsbelastning erhålls.  

5.2.2.4.1 Exempel på beräkning av nettoregn 
Nedan följer två exempel på hur nettoregnsbelastning kan beräknas. 

Ledningsnätet i den västra delen av ort X är av äldre karaktär och bedöms vara 
dimensionerat för ett 2-årsregn. Avrinningsområdet är mycket litet och ligger nära 
recipienten. Det bedöms ha en koncentrationstid på ca 30 min, varför det är rimligt att välja 
en varaktighet på 30 min som dimensionerande för ledningsnätet. För att studera ett 
100-årsregn med en klimatfaktor på 1,25 blir nettoregnet 32, 43 eller 44 mm beroende på
vilken varaktighet som väljs för skyfallet. Det värsta fallet rekommenderas att väljas, vilket
ger ett nettoregn på 44 mm. I kartmaterialet kan en jämförelse göras mot övriga
varaktigheter. Olika områden är olika känsliga för skillnader i nettoregnsbelastning.

Ledningsnätet i den östra delen av ort X är nyligen anlagt och bedöms vara dimensionerat för 
ett 10-årsregn. Området är större och kan antas ha en koncentrationstid på 60–120 min. 
Därför väljs en varaktighet på 60–120 min som dimensionerande för ledningsnätet. 
Nettoregnsbelastningen för skyfallet (100-årsregn med en klimatfaktor på 1,25) blir då 30, 42 
eller 51 mm. Det rekommenderas att 51 mm väljs för vidare analys.  

Exemplen illustrerar tydligt hur stor påverkan antaganden om ledningsnätets kapacitet har 
på resulterande nettoregnbelastning. I områden med större lågpunkter där valet av 
nettoregnbelastning har stor påverkan på den resulterande översvämningen är det särskilt 
viktigt att göra väl underbyggda antaganden. Även då är en skyfallskartering med SCALGO 
Live förknippad med stora osäkerheter. För mer detaljerade riskutredningar eller 
dimensionering av åtgärder kan analysen kompletteras med dynamisk skyfallsmodellering. 
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5.3 Framtaget kartmaterial 
Sweco har tagit fram ett GIS-material som visar skyfallspåverkan i fyra tätorter i Lessebo 
kommun. Materialet är utformat för att ge en första överblick över hur vatten rinner genom 
tätorten, och var i orten vatten kan ansamlas. Materialet levereras i digitalt format i form av 
GIS-lager samt som en arbetsyta i ArcMap. I följande kapitel presenteras och beskrivs 
levererat kartmaterial.  

5.3.1 Rinnvägar 

Kartlagret rinnvägar visar ytliga flödesvägar genom kommunens tätorter. Rinnvägarna är 
indelade i tre kategorier baserat på storleken på det avrinningsområde som rinnvägen 
avvattnar. Rinnvägarna visar vilken väg vattnet tar genom tätorten då alla lågpunkter är 
fyllda till sin maximala kapacitet. Detta innebär att alla rinnvägar inte är aktiva vid alla regn. 
Syftet med att presentera detta kartlager är att presentera generella flödesvägar genom 
tätorten, och underlätta tolkning av hur vatten rinner genom bebyggelsen vid ett skyfall.  

Längs rinnvägarna flödar det vatten vid skyfall. Verklig utbredning och vattendjup i 
rinnvägarna beräknas inte av analysmetoden, rinnvägarna har således en utbredning som 
inte framgår av kartmaterialet. Analysmetoden beräknar inte heller hur snabbt vatten flödar 
längs rinnvägen. Generellt kan sägas att rinnvägens utbredning, djup och flöde ökar med 
stigande nettoregn.   

5.3.2 Utbredning av lågpunkter 

Figur 8 visar ett utdrag ur kartmaterialet som visar utbredningen av lågpunkter. Lågpunkter 
visas i rosa och rinnvägar i rött. Utbredningen visas för lågpunkterna när dessa är fyllda till 
sin tröskelnivå. Analyslagret kan användas för att på ett lättillgängligt sätt identifiera 
naturliga lågpunkter i terrängen och tillsammans med rinnvägarna visualisera vilka områden 
som avrinner mot lågpunkten. Det levererade GIS-lagret innehåller information om 
lågpunktens totala volym och storleken på det avrinningsområde som avvattnas mot 
lågpunkten.  

Figur 8: Utbredning av lågpunkter i terrängen när dessa är fyllda till sin tröskelnivå. Rinnvägar visas som röda linjer. Exemplet är 

från Lessebo. Bakgrundskarta: Lantmäteriet.  
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5.3.3 Översvämningsutbredning vid ökande volymer regn 

Figur 9 visar ett utdrag ur kartmaterialet som visar översvämmade områden när upp till 100 
mm vatten rinner av på ytan (tidigare i rapporten benämnt nettoregn).  

Blå färg i Figur 9 visar områden som fylls upp redan vid små nettoregn (upp till 10 mm), grön 
färg visar områden som översvämmas vid mellan 10-25 mm nettoregn, gul färg visar 
områden som översvämmas vid mellan 25-35 mm, och så vidare upp till rosa färg som visar 
områden som kräver större nettoregn (65-100 mm) för att fyllas. När en lågpunkt är fylld 
leder ökande nettoregn inte längre till ökad översvämning, eftersom den ökade 
vattenmängden inte ansamlas utan rinner vidare. Däremot leder ökade nettoregn till att mer 
vatten rinner längs rinnvägarna. Sammanfattningsvis översvämmas blå områden vid mindre 
regn medan rosa områden kräver kraftigare regn för att drabbas av översvämning.   

Materialet kan användas för att förstå vilka lågpunkter i terrängen som fylls upp redan vid 
små regnbelastningar, och vilka som har potential att magasinera mer vatten. Kartan kan 
med fördel användas tillsammans med Tabell 7 för att analysera vilka områden som påverkas 
vid olika regnhändelser.  

Figur 9: Översvämningsutbredning i lågpunkter vid ökande volymer nettoregn. Blå områden översvämmas vid 0-10 mm 

nettoregn, gröna områden vid 10-25 mm nettoregn, osv upp till 100 mm. Rinnvägar visas som röda linjer. Exemplet är från 

Lessebo. Bakgrundskarta: Lantmäteriet. 

5.4 Skyfallspåverkan i Lessebo kommun 
I detta kapitel presenteras resultatet av skyfallsanalysen. De riskområden som identifierats 
under arbetsmöten beskrivs och visas på karta. Varje delkapitel inleds med en kortfattad 
beskrivning av avrinningsområden och flödesriktningar genom tätorten och hur de generella 
förutsättningarna för skyfallshantering ser ut. Därefter beskrivs de riskområden som 
identifierats tillsammans med kommunen under de genomförda arbetsmötena. 

Under arbetsmötena har endast några utvalda områden presenterats för varje ort. I detta 
kapitel presenteras ett antal typexempel. Det finns potentiella riskområden som inte tas upp i 
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text. Det har inte heller gjorts en allomfattande konsekvensanalys, utan det som presenteras 
är baserat på det som framkommit under arbetsmötena. Det kan med andra ord finnas 
samhällsviktig verksamhet som inte behandlats.  

Det är viktigt att bedöma skyfallsrisken från fall till fall utifrån levererat kartmaterial och 
kännedom om området.  

5.4.1 Lessebo 

Lessebo tätort (Figur 10) är belägen mellan två sjöar, Läen och Öjen, som knyts samman av 
ett dike i samhällets södra del. Diket är kulverterat under pappersbruket. De södra delarna av 
samhället avrinner mot detta dike. Hela den västra delen av samhället är låglänt.  

Markhöjderna varierar mellan ca +150 m ö h till +180 m ö h. Det går en höjdrygg 
(vattendelare) i nord-sydlig riktning som medför att samhällets nordöstra delar avrinner 
norrut och de nordvästra delarna avrinner västerut mot Öjen. Det finns inga stora 
avrinningsområden utifrån som rinner in i tätorten. 

Generellt sett ser skyfallssituationen i Lessebo tätort bra ut, mycket tack vare höjdryggen som 
medför att skyfallsvattnet avleds åt olika håll. Instängda lågpunkter är i huvudsak belägna i 
grönområden och rinnvägarna är i huvudsak belägna längs gator. Några av de riskområden 
som identifierats beskrivs i kommande stycken. 

Figur 10: Höjdmodell över Lessebo med flödesvägar (blå linjer), flödesriktningar (pilar) och riskområden (röda cirklar). 

A=Industrigatan och B=Grönområde Åkerhultsvägen.   
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5.4.1.1 Identifierade riskområden 

5.4.1.1.1 Industrigatan 
I den norra delen av samhället finns en instängd lågpunkt i ett bostadsområde kring 
Industrigatan. Några av fastigheterna i området har källare med garagenedfarter. 
Lågpunkten berör gatan, några fastigheter samt ett grönområde. Grönområdet är planlagt 
som park, vilket är bra eftersom det bedöms vara viktigt för avvattningen av området.  

I området finns ett utbyggt dagvattenledningsnät som verkar mynna i ett dike öster om 
området. Ledningsnätet saknar vattengångar vilket gör det svårt att avgöra hur vattnet rinner 
och vad som är in- respektive utlopp. Det verkar som att ledningsnätet lutar i motsatt 
riktning som marken. Det innebär i så fall att vattnet kommer röra sig ytligt i en annan 
riktning när ledningsnätet är fullt, vilket är värt att beakta.  

Kommunen menar att det inte finns några kända problem i området. Det tyder på att 
systemet fungerar bra för de regn som hittills belastat systemet. Problem kan uppstå vid 
större regn eller vid igensättning. Det är viktigt att dagvattenledningsnätets funktion 
säkerställs. 

5.4.1.1.2 Grönområde Åkerhultsvägen 
I den norra delen av samhället finns en instängd lågpunkt i ett grönområde norr om 
Åkerhultsvägen. Lågpunkten sträcker sig även ut på själva vägen, som har en svacka. Enligt 
uppgift från kommunen står det vatten på Åkerhultsvägen när det regnar, vilket tyder på att 
problem uppstår även vid regn som inte klassas som skyfall. Området är planlagt som 
industrimark, men är inte bebyggt eftersom det är blött. Det är ett friväxande grönområde 
som enligt kommunen är i behov av att röjas upp.  

Det finns två kulvertar i grönområdet där funktionen är oklar pga. att det saknas 
vattengångshöjder på kulvertar och ledningar i området. Baserat på marklutningar verkar 
kulverten under Åkerhultsvägen leda in i ett dike i grönområdet. Diket verkar både luta 
norrut och till en kulvert i västra delen av grönområdet som skulle kunna leda ut ur 
grönområdet västerut. Det är med andra ord inte möjligt att avgöra hur vattnet rör sig i 
området utan att mäta in kulvertarna. Det som är tydligt är att grönområdet och dikena fyller 
en viktig funktion för att skydda kringliggande områden från översvämning. Om önskemål 
finns om att förverkliga detaljplanen och använda marken till industriändamål är det oerhört 
viktigt att en utredning avseende skyfall utförs. Annars kan det få allvarliga konsekvenser för 
både planerad och befintlig bebyggelse.  

5.4.1.1.3 Reningsverket 
I området kring avloppsreningsverket i Lessebo finns instängda lågpunkter. I norr finns en 
bankad ledning som skapar ett instängt område. Även invallningar på reningsverket skapar 
instängda områden. Kommunen menar att det finns diken inom området. Det vore lämpligt 
att se över hur dessa diken avleder vattnet för att säkerställa att de avvattnar de instängda 
lågpunkterna. 

5.4.2 Hovmantorp 

Hovmantorp (Figur 11) är kuperat. Markhöjderna varierar mellan ca +150 m ö h till +170 m ö 
h. De lägst belägna områdena återfinns i anslutning till sjön Rottnen. Hela tätorten avleds till
Rottnen. Ett litet område i öster avleds åt nordost till Vargamosse och därefter via ett dike till
Rottnen.

Ett stort avrinningsområde (drygt 85 km2) norrifrån rinner genom Hovmantorp via Fibbleån. 
Det finns en damm vid Fibbleåns utlopp i sjön Rottnen.  

Det finns ytterligare fyra mindre (ca 1-5 km2) avrinningsområden som avleds in i 
Hovmantorp. Tre av dem avleds i diken, men ett avleds i kulvert genom samhället. 
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Avrinningsområdena som leds genom Hovmantorp kan medföra en risk vid långa blöta 
perioder med höga flöden. Avledning i kulvert medför en risk vid kraftiga skyfall när 
kulvertar inte räcker till eller sätter igen.  

I västra delen av samhället återfinns endast en instängd lågpunkt (kring Kårlandavägen) och 
flödesvägarna verkar sammanfalla väl med gatunätet. I de centrala och östra delarna av 
samhället finns flera mindre lågpunkter utspridda i bostadsområden. Även samhällsviktig 
verksamhet i lågpunkter har identifierats. Några av de riskområden som identifierats 
beskrivs i kommande stycken. 

Figur 11: Höjdmodell över Hovmantorp med flödesvägar (blå linjer), flödesriktningar (pilar) och riskområden (röda cirklar). 

A=Storgatan och B=Ica och tågstationen.  

5.4.2.1 Identifierade riskområden 

5.4.2.1.1 Storgatan 
Längs Storgatan i nordvästra delen av samhället sluttar marken kraftigt österut in mot 
centrum. I höjd med Bråtabäcken finns en svacka på Storgatan där vatten blir stående redan 
vid mindre regn. Storgatan är ett exempel på där SCALGO Live inte visar hela problemet med 
stora marklutningar och stora flödesvägar som stannar upp i lågpunkter. Detta område 
utreds separat i en annan utredning, då dagvattensystemet i svackan verkar vara 
undermåligt.  

Längs Ringsbergsgatan i samma område finns en flödesväg som via garageinfarter verkar 
leda in vattnet till en instängd lågpunkt. Dock finns enligt kommunen inga upplevda problem 
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på fastigheterna. Här vore det lämpligt att anlägga någon form av kant mot fastigheterna så 
att vattnet fortsätter mot Storgatan.   

5.4.2.1.2 Ica och tågstationen 
Skyfallsvattnet från de centrala delarna av Hovmantorp leds mot Rottnen via en 
översvämningsyta väster om tågstationen. Kring Ica finns en lågpunkt, men kommunen 
menar att det inte finns några kända problem. Däremot finns en fastighet mellan Ica och 
tågstationen som ligger mycket lågt och som har haft problem vid upprepade tillfällen. Denna 
fastighet ingår i ett annat projekt med syfte att lösa problemet.  

5.4.2.1.3 Östra Hovmantorp 
I östra Hovmantorp finns ett antal mindre instängda områden inom bostadskvarteren. 
Kommunen har inte upplevt problem inom någon av lågpunkterna. Troligtvis tar 
ledningssystemet, för dagvatten, hand om de regn som inträffat hittills. Vid större regn kan 
det hända att problem uppstår inom dessa områden. Det är viktigt att ledningsnätets 
funktion säkerställs för att inte ytterligare förvärra risken för översvämning. Speciellt kan 
nämnas området kring Norrhemsgatan, där dagvattenledningen går över privata fastigheter 
mot Rottnen.  

I området kring Udden i östra Hovmantorp finns ett instängt grönområde som enligt 
kommunen upplevs som blött. Dock finns inga kända problem för fastighetsägarna. Delar av 
grönområdet ligger inom kommunal mark, men den norra delen ligger på privata fastigheter. 
Det finns en dagvattenledning genom grönområdet som har en mycket viktig funktion som 
behöver säkras tekniskt och juridiskt, då den delvis är belägen på privat mark. 

Kommunen har anlagt en djup översvämningsyta i form av en amfiteater (även kallad Oves 
håla) i östra Hovmantorp. Magasinet har främst en avlastande funktion på 
dagvattenledningsnätet då det endast är ett litet område som ytledes kan avledas till 
magasinet. Det bedöms dock ha en positiv inverkan vid skyfall i ett större område då 
magasinet frigör kapacitet i ledningsnätet.  

5.4.2.1.4 Fjärrvärmeverket 
I korsningen Böneflyvägen-Kalmarvägen finns en instängd lågpunkt där ett stort 
avrinningsområde norrifrån blockeras av Kalmarvägen. Det finns en kulvert under vägen och 
genom samhället mot ett dike som leds till Rottnen. Det är viktigt att kulvertens funktion 
säkerställs. Modellen visar ett scenario där kulverten är blockerad. Norr om lågpunkten 
ligger fjärrvärmeverket, som är en samhällsviktig funktion. Byggnaden närmast lågpunkten 
bedöms dock inte vara samhällskritisk enligt kommunen.  

5.4.2.1.5 EON:s mottagaranläggning 
Söder om EON:s mottagaranläggning finns en instängd lågpunkt. Det är oklart om det finns 
någon kulvert som transporterar bort vattnet. Det finns även en mindre lågpunkt inom 
området nära byggnaden.  

5.4.3 Kosta 

Kosta (Figur 12) är beläget på en höjdrygg omgiven av lägre områden, vilket gör att vatten 
avleds bort från orten, i huvudsak åt öster och väster. Markhöjderna varierar mellan ca +130 
m ö h till +150 m ö h. Det finns inga avrinningsområden utifrån som rinner in i tätorten.  

Avloppsreningsverket i Kosta är beläget utanför orten och ingår därför inte i kartmaterialet. 
Det har dock studerats separat under arbetsmöte. Det konstaterades att det är beläget på en 
höjdpunkt, vilket är positivt ur skyfallssynpunkt. Risken vid skyfall bedöms därför som låg.  

Några av de riskområden som identifierats beskrivs i kommande stycken. 
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Figur 12: Höjdmodell över Kosta med flödesvägar (blå linjer) och flödesriktningar (pilar). 

5.4.3.1 Identifierade riskområden 
På några ställen i orten finns instängda lågpunkter i bostadsområden där flödesvägarna inte 
följer gatorna, eftersom gatorna där är högre belägna än omgivande mark. Detta innebär en 
risk vid skyfall.  

Vattenverket i Kosta är beläget öster om orten. Det ligger uppströms i avrinningsområdet, 
men det finns en instängd lågpunkt där en infiltrationsdamm och en byggnad är belägna, 
vilket kan vara problematiskt. 
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5.4.4 Skruv 

Skruv (Figur 13) är generellt flackt, med undantag av några mindre höjdryggar i södra delen. 
Markhöjderna varierar mellan ca +135 m ö h till +150 m ö h.  

Ett stort avrinningsområde (ca 23 km2) passerar genom södra delen av orten i Momålaån. 
Det finns ytterligare två avrinningsområden (ca 7 km2 vardera) som avleds in i Skruv 
norrifrån och nord västerifrån. Dessa är delvis kulverterade genom samhället, vilket kan 
medföra en risk. Skruv kan vara utsatt både vid kraftiga skyfall när kulvertar inte räcker till 
eller sätter igen och vid långa blöta perioder med höga flöden. Det har enligt kommunen 
inträffat att kulvertarna satt igen. Kartmaterialet och Figur 13 visar en situation då dessa 
kulvertar är igensatta. 

Några av de riskområden som identifierats beskrivs i kommande stycken. 

Figur 13: Höjdmodell över Skruv med flödesvägar (blå linjer), flödesriktningar (pilar) och riskområden (röda cirklar). 

5.4.4.1 Identifierade riskområden 

5.4.4.1.1 Vattenverket 
Vattenverket har tidigare drabbats av översvämning vid stora regnmängder. Landskapet är 
generellt flackt och byggnaden är lågt belägen i förhållande till kringliggande mark och 
vattendraget. Översvämningen beror troligtvis på vattendraget, eftersom vattenverket ligger 
uppströms i avrinningsområdet och inte ligger i en instängd lågpunkt. 
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5.4.4.1.2 Bostadsområden 
I de centrala och södra delarna av Skruv finns bostadsområden belägna i instängda 
lågpunkter mellan de bergiga högpartierna. Dagvattenledningsnätet är endast delvis utbyggt i 
Skruv, men inom samtliga identifierade riskområden finns ledningsnät. Detta tyder på att det 
finns ett behov av att leda bort vatten i just dessa områden. Kommunen menar att det inte 
finns några kända problem i området. Det tyder på att systemet fungerar bra för de regn som 
hittills belastat systemet. Problem kan uppstå vid större regn eller vid igensättning. Det är 
viktigt att dagvattenledningsnätets funktion och kapacitet säkerställs. Det är inte 
dimensionerat för dagens förutsättningar, vilket innebär att översvämning kan ske även vid 
regn som inte kan klassas som skyfall. Kartsystemet är inte komplett och behöver ses över.  

5.5 Vidare arbete med skyfall 
Framtaget kartmaterial kan användas i ett flertal syften. Exempelvis kan det användas vid 
värdering av områdens lämplighet för exploatering med avseende på översvämningsrisker 
vid skyfall. Det kan även användas vid olika typer av utrednings- och åtgärdsarbeten. Här 
sammanställs några förslag på hur framtaget material kan användas i vidare arbete.  

5.5.1 Samhällsviktig verksamhet 

De riskområden där samhällsviktig verksamhet finns som identifierats i denna utredning bör 
studeras mer i detalj på plats för att bedöma dess utsatthet.   

Hela kartmaterialet bör studeras mer i detalj av personer som har kännedom om var 
samhällsviktig verksamhet är belägen för att få en mer heltäckande bild av riskbilden. I risk- 
och sårbarhetsanalysen (2019–2022) framtagen av Lessebo kommun finns beskrivet vad 
kommunen klassar som samhällsviktig verksamhet.  

5.5.2 Strategisk planering 

5.5.2.1 Översiktsplanering och åtgärdsförslag i befintlig bebyggelse 
Kartmaterialet kan ligga till grund för att ta fram en strukturplan för skyfall, som ger förslag 
på lämpliga placeringar av översvämningsytor och avledningsvägar vid skyfall. Förslag till 
hur den typen av lösningar kan utformas finns i dagvattenhandboken. Att ta fram en 
strukturplan för skyfall finns med i åtgärdslistan i Bilaga 1.  

Även vid utredning av dagvattenhantering i ett större perspektiv kan underlaget ge en bild av 
var det är lämpligt att anlägga dagvattenanläggningar för ytlig avledning eller fördröjning. 
Det är ofta fördelaktigt att samordna dagvatten- och skyfallshantering.  

I samband med översiktsplanering bör ovanstående beaktas och plats behöver reserveras. 
Kommunen är (enligt 3 kap 5 §, PBL 2018:1370) skyldig att beakta klimatrelaterade risker för 
befintlig bebyggelse i sin översiktsplan. Under arbetsmöten diskuterades värdet av att spara 
naturmark inom tätorterna, både vid förtätning och vid exploatering i ytterområden. 
Förtätning är helt enkelt inte lämpligt på vissa platser.  

5.5.2.2 Detaljplanering 
Vid exploatering behöver kartmaterialet studeras mer i detalj för att säkra 
skyfallshanteringen inom den nya detaljplanen. Kommunen har enligt PBL en 
utredningsskyldighet för att klarlägga om marken är lämplig. Hänsyn ska tas till rinnvägar, 
höjdsättning och att nya instängda områden med bebyggelse inte skapas.  

Det är samtidigt viktigt att skyfallssituationen inte förvärras för befintlig bebyggelse. Det kan 
innebära att viss magasinering behövs även om inga instängda lågpunkter finns, om andelen 
hårdgjorda ytor inom detaljplanen ökar eller om befintliga lågpunkter byggs bort. 
Magasineringen av skyfall kan då med fördel samordnas med dagvattenhanteringen.  
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Här beskrivs ett exempel på hur kartmaterialet kan användas vid exploatering. Exemplet är 
från ett område i Skruv som inte är färdigutbyggt. Figur 14 visar en lågpunkt och en flödesväg 
från ett stort avrinningsområde som korsar de obebyggda tomterna. När tomterna bebyggs är 
det viktigt att de höjdsätts så att lågpunkten försvinner och att flödesvägen leds om så att den 
inte skadar någon bebyggelse. Någon form av avskärande dike kan vara en lämplig lösning.  

Figur 14: Exempel från Skruv med en instängd lågpunkt och en flödesväg som korsar obebyggda tomter. 

5.5.3 Exempel på konkreta åtgärdsförslag i befintlig miljö 

I en befintlig miljö är åtgärder för skyfall oftast mer komplexa än i nya områden. I detta 
kapitel ges exempel på utredningsmetodik och konkreta åtgärdsförslag för befintliga 
områden. 

5.5.3.1 Utredningsmetodik för rinnvägar och potentiella översvämningsytor 
Nedan följer ett exempel på hur ett område kan studeras utifrån kartmaterialet med avseende 
på rinnvägar och hur potentiella översvämningsytor kan identifieras.  

I Figur 15 visas ett exempel från Lessebo där flödesvägarna rör sig över fastigheter i flera 
kvarter innan det når en instängd lågpunkt på Kronobergsgatan. Det här är ett exempel där 
flödesvägarna kan vara svåra att tolka och dra slutsatser från. I den här typen av område vore 
det intressant att titta närmare på hur flödesvägarna ser ut i verkligheten, speciellt med tanke 
på att det är små höjdskillnader i nord-sydlig riktning i området. Det kan därför vara så att 
flödesvägarna egentligen sammanfaller med gatorna. Detta kan säkerställas med inmätning 
och eventuellt kompletterat med en hydraulisk modell. Om kartmaterialet stämmer med 
verkligheten kan olika typer av åtgärder studeras. Några exempel nämns i kapitel 5.5.3.2 
nedan.  

Grönytan i korsningen Allbogatan-Norrvidingegatan-Wendelsgatan är ett exempel på en yta 
som skulle kunna vara en lämplig översvämningsyta som avlastar lågpunkten i 
Kronobergsgatan. Grönytan behöver studeras för att bl.a. se hur gatorna lutar, om det finns 
kantsten, vilka träd som finns på ytan för att lämpligheten ska kunna bedömas.  

78



33 VA-handlingsplan 

Figur 15: Exempel från Lessebo med flödesvägar och lågpunkter. 

5.5.3.2 Gator och vägar 
I samband med att gator läggs om bör möjligheten att åtgärda eventuella problem beaktas. 
Det kan både röra sig om bristfällig avvattning (dagvattenhantering) och skyfallshantering. 
Om det finns problematiska rinnvägar kan dessa eventuellt modifieras med hjälp av gatans 
lutning eller motveck. I vissa fall behöver en kant anläggas för att förhindra att vatten leds in 
på fastigheter eller i värsta fall till garagenedfarter. Möjligheten att anlägga öppna diken, eller 
andra typer av avrinningsvägar, längs gator bör ses över om plats finns. Det finns platser där 
vägen är högre belägen än intilliggande fastigheter, vilket kan skapa instängda områden. Där 
är det extra viktigt att se över gatans utformning.   

Att GC-tunnlar svämmar över vid skyfall behöver inte vara ett problem. De kan utgöra 
tillfälliga magasin vid skyfall och på så sätt skydda mer känslig infrastruktur. Dock bör det 
vara känt att översvämning kan tänkas ske och hur framkomligheten sker istället.   

5.5.3.3 Ledningsnät 
Kartmaterialet ger en bild av vilka trummor och ledningsnät för dagvatten som finns i 
instängda områden och som därmed är väsentliga att underhålla. Igensättning kan i de 
områdena orsaka översvämning även vid regn som inte klassas som skyfall. Vid skyfall är 
dessa områden än mer utsatta.  
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6 Plan för VA utanför verksamhetsområde 

6.1 Utbyggnad av vatten och avlopp till befintlig bebyggelse 
Enligt 6 § i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), har kommunen ett ansvar att 
ordna vattentjänster (dricks- och/eller avloppsvatten) för bebyggelse som tillsammans bildar 
ett större sammanhang, om risk för människors hälsa eller miljön föreligger: 

Grundprincipen, vilken bland annat är omnämnd i propositionen till vattentjänstlagen, är att 
ett större sammanhang innebär bebyggelse motsvarande minst 20–30 fastigheter. Det kan 
dock vara ett lägre antal beroende på hur nära bebyggelsen ligger ett annat större 
sammanhang. Kommunen utreder behovet och länsstyrelsen utför tillsyn. Länsstyrelsen kan 
efter tillsyn besluta om förelägganden, dvs. besluta om kommunen är skyldig att ordna 
vattentjänster enligt 6 § LAV. 

6.1.1 Metodik 

Det finns inga fastställda kriterier för hur kommuner ska gå tillväga för att identifiera och 
bedöma behov av allmänt VA (och möjligheter till anslutning) för de områden som kan 
komma att omfattas av 6 § LAV.  

Tillvägagångssättet för att undersöka var §6 LAV kan vara tillämpbar i Lessebo kommun har 
varit följande: 

1. Identifiering av tätt belägen bebyggelse genom GIS-analys.

2. Bedömning av huruvida det finns ett behov av förändrad VA-lösning i de
identifierade områdena samt hur möjligheten till VA-utbyggnad ser ut.

3. Indelning av områdena i fyra olika kategorier utifrån bedömningen.
Kategoriseringen ska tydliggöra att kommunen behöver arbeta på olika sätt i olika
områden för att säkerställa att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer till följd av bristfälliga VA-lösningar.

6.2 Identifiering av områden som kan omfattas av 6 § LAV 
GIS-analysen har genomförts för att identifiera områden utifrån några bestämda kriterier. 
Utgångspunkten har varit att identifiera bebyggelsegrupper med bostadshus. För att ett 
område ska inkluderas i vidare bedömning och kategorisering ska följande kriterier vara 
uppfyllda: 

Vattentjänstlagen 6 §: 

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 

bebyggelse, skall kommunen 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna
behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.

Området ligger utanför verksamhetsområde för allmänt vatten och/eller avlopp och omfattar 
minst 10 bostadshus. 

Avståndet mellan två intilliggande bostadshus är max 150 m.
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Identifieringen syftar till att hitta täta kluster av bostadshus, vilket indikerar att även 
VA-anläggningarna kan ligga tätt. Kriterierna har valts så att endast områden där 
bebyggelsen är tät ska identifieras. Vid eventuell VA-utbyggnad kan det dock vara aktuellt att 
se bebyggelsen i större skala och även inkludera den omgivande bebyggelsen samt anpassa 
eventuella ledningsstråk så att även mellanliggande bebyggelse kan anslutas.  

Sammanlagt identifierades 12 områden i Lessebo kommun som tas vidare till bedömning. 
Dessa kallas hädanefter för ”VA-planområden” och kan ses i Tabell 8 nedan. 

Tabell 8. Områden som identifierats i GIS-analysen för Lessebo kommun. Områdena visas i karta i Bilaga 2. 

Nr.  Område 

1 Skrämbohult 

2 Vida 

3 Ålebäcksås 

4 Tjugosjö södra 

5 Tjugosjö norra 

6 Skruvby 

7 Videslund 

8 Ormeshaga 

9 Hässle 

10 Transjö 

11 Fagerhult 

12 Källeskruv 

6.3 Bedömning av identifierade områden 
Bedömningsmodellen som använts har två delar; bedömning av behov och bedömning av 
möjlighet. Bedömningsmodellen finns beskriven mer i detalj i Bilaga 3. 

Behovet avspeglar hur angeläget det är att förbättra vattenförsörjning eller avloppshantering 
i området för att skydda människors hälsa eller miljön. I bedömningen tas hänsyn till om det 
finns tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd samt om det finns förutsättningar för att ordna 
en godkänd enskild avloppsanläggning inom fastigheten. Därtill vägs storleken på området 
och planerad bebyggelseutveckling in. Modellen som används för bedömning av behov 
beskrivs i kapitel 6.3.1. 

Möjligheten avspeglar hur kostsamt det är att ansluta ett område till allmänt VA genom 
överföringsledningar till den befintliga allmänna VA-anläggningen. (Anläggning av lokala 
vattenverk och avloppsreningsverk kan vara ett alternativ till överföringsledningar om 
avstånden är långa. Det alternativet har dock inte inkluderats i bedömningsmodellen.) I 
bedömningen beaktas bland annat avståndet till en möjlig anslutningspunkt och de 
anläggningstekniska förutsättningarna inom området. Modellen som används för bedömning 
av möjlighet beskrivs i kapitel 6.3.2.  

Den slutgiltiga kategoriseringen (Figur 16) påverkas av ett antal så kallade 
påverkansfaktorer. Det innebär att yttre faktorer som till exempel områdenas geografiska 
placering i förhållande till varandra eller, bildande av en VA-samfällighet, kan påverka vilken 
kategori ett område tilldelas. Påverkansfaktorerna beskrivs i kapitel 6.3.3. 
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Figur 16. Kategorisering grundas på en sammanvägning mellan bedömning av behov och möjlighet samt justering utifrån vissa 

påverkansfaktorer.

6.3.1 Bedömning av behov  

Bedömningen av behov grundas på kriterier avseende samhälle, miljö och hälsa enligt Figur 
17 nedan.  

I områden med bristande tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och/eller 
tillräckliga förutsättningar att ordna en godkänd enskild avloppsanläggning inom fastigheten 
finns ett behov av att förändra lösningen för vattenförsörjning och avloppshantering. Ju fler 
fastigheter som finns inom området desto större blir behovet av miljömässiga skäl såväl som 
hälsomässiga.  

Områden som kommer att utökas, antingen genom ett stort bebyggelsetryck eller genom 
kommunala planer, är viktiga att fånga upp innan problem uppstår. 

Figur 17. Bedömning av behov grundas på kriterier avseende samhälle, miljö och hälsa. 

6.3.2 Bedömning av möjlighet 

Bedömningen av möjlighet grundas på kriterier avseende avstånd, bebyggelsestruktur (med 
ett par underkriterier), anläggningstekniska förutsättningar och skyddsvärde enligt Figur 18. 
Bedömningskriterierna ska spegla risken för höga kostnader.  

När förutsättningarna för VA-utbyggnad är ogynnsamma, krävs dyrare tekniska lösningar 
vilket kan ge en hög kostnad, speciellt om få abonnenter ska anslutas och täckningsgraden är 
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låg. I bedömningen resulterar detta i en låg möjlighet. Låg möjlighet kan också bero på att 
ledningssträckan mellan VA-planområdet och verksamhetsområdet omfattas av 
skyddsvärden av olika slag som behöver beaktas vid ledningsförläggning. De typer av 
skyddsvärden som beaktats i bedömningen är arkeologi & fornlämningar, skyddad natur, 
riksintressen och infrastruktur som behöver passeras. 

I de fall möjligheten är låg kan det vara en bättre lösning att förbättra situationen för vatten 
och avlopp i området på annat sätt än anslutning till den allmänna VA-anläggningen via 
överföringsledning.  

Figur 18. Bedömning av möjlighet grundas på kriterier avseende avstånd till befintligt nät i relation till antalet hus i det aktuella 

området, bebyggelsestruktur inom området, anläggningstekniska förutsättningar och skyddsvärden som kan göra VA-utbyggnad 

mer kostsam.

6.3.3 Påverkansfaktorer 

Resultatet av bedömningarna ovan har diskuterats och en kategori/klassning har valts för 
respektive VA-planområde. När detta görs vägs ytterligare faktorer in som inte tagits med i 
klassningen.  

Vanliga påverkansfaktorer är inbördes geografisk placering och samhällsutveckling i 
anslutning till (men inte inom) området.  

För de områden som identifierats är inbördes geografisk placering normalt en betydande 
påverkansfaktor. Det gäller speciellt när det finns behov av VA-utbyggnad till ett område och 
det finns andra VA-planområden längs tänkt sträckning för en överföringsledning. Så är 
fallet inte i Lessebo kommun. Det finns ett fåtal områden som ligger nära varandra, men i 
dessa är behovet lågt och ingen VA-utbyggnad föreslås, se kapitel 6.4.1. Resterande områden 
är inte belägna nära varandra.  

Samhällsutvecklingen i Lessebo är koncentrerad kring centralorterna och det finns inte några 
större utbyggnadsplaner som bedöms påverka möjligheterna att ansluta något av VA-
planområdena till allmänt VA. 

Inga specifika påverkansfaktorer har inverkat på den slutgiltiga kategoriseringen. Vid 
revidering av planen är det dock viktigt att beakta dessa faktorer. 
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6.4 Kategorisering 
Kategoriseringen av områden görs för att det ska vara tydligt hur kommunen avser att 
hantera dem. Det möjliggör även tydlig kommunikation till kommuninvånarna om hur 
vattenförsörjningen och avloppshantering planeras att utvecklas. Varje område som 
identifierats delas in i någon av följande fyra områdeskategorier: 

• VA-utbyggnadsområde

• VA-utredningsområde

• VA-bevakningsområde

• Enskilt VA-område

En schematisk illustration av de olika VA-planområdena visas i Figur 19. Efter figuren följer 
en beskrivning av de olika typerna av VA-planområden samt övriga områden.  

Figur 19. Schematisk figur över de fyra olika områdestyperna och allmänt verksamhetsområde. All bebyggelse som inte faller 

inom någon av dessa områden klassas som Glesbebyggelse med enskilt vatten och avlopp.    
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VA-utbyggnadsområde 

VA-utbyggnadsområden har idag enskild vattenförsörjning och avloppshantering, men 

planeras att införlivas i verksamhetsområde för allmänna vattentjänster.  

 

VA-utredningsområde 

I VA-utredningsområden kan det finnas ett behov av förändrad vattenförsörjning eller 

spillvattenhantering, men det är ännu inte klargjort hur det löses bäst.  

 

Områden där bästa lösningen inte kan bedömas utifrån befintligt underlag krävs en 

utredning. Det kan exempelvis vara områden i utveckling där omfattning av nybyggnationen 

behöver vara känd innan det är möjligt att bedöma huruvida enskilt vatten och avlopp kan 

godtas. Även områden där det finns indikationer på att den enskilda försörjningen inte 

fungerar, men där informationen inte är tillräcklig för att bedöma behovet av VA-utbyggnad 

kan bli VA-utredningsområden. 

 

VA-utredningsområde är en temporär kategori. När utredningen är utförd blir området 

istället VA-utbyggnadsområde, VA-bevakningsområde eller Enskilt VA-område.  

 

VA-bevakningsområde 

I VA-bevakningsområden fungerar vattenförsörjning och avloppshantering väl idag. Det finns 

dock indikationer på att den situationen kan förändras om det exempelvis tillkommer fler 

hus. Det handlar om områden där det i dagsläget inte finns planer på exploatering eller 

utveckling av bebyggelsestrukturen. I dessa områden behöver inte möjligheten att förändra 

VA-lösningen utredas vidare. Kommunen behöver dock bevaka utvecklingen i området så att 

åtgärder kan vidtas ifall detta skulle förändras. 

 

Kommunens bevakning består i att uppmärksamma tillkommande bygglov eller förändring i 

nyttjande av bebyggelsen som kan påverka förutsättningarna för vattenförsörjning och 

avloppshantering. 

 

Enskilt VA-område 

Enskilt VA-område har enskild vattenförsörjning och avloppshantering som, utifrån den 

information kommunen har, fungerar tillfredsställande idag. Området har goda 

förutsättningar att även inom kommunens planeringshorisont fortsätta försörjas genom 

enskilda anläggningar för vatten och avlopp. Tillsyn och prövning av avlopp och tillsyn över 

större dricksvattenanläggningar sker här på samma sätt som i övrig bebyggelse utanför 

verksamhetsområde. 

 

6.4.1 VA-planområden i Lessebo kommun 

Inga områden kategoriseras som VA-utbyggnadsområde. Av de 12 bedömda områdena 
kategoriseras två som VA-utredningsområde och ett som VA-bevakningsområde. Resterande 
9 områden kategoriseras som enskilt VA-område. 

85



40 VA-handlingsplan 

Resultatet av kategoriseringen visas i Tabell 9, i kartan i Bilaga 2 samt i Bilaga 4. I Bilaga 5 
finns områdesbeskrivningar som beskriver de platsspecifika förhållandena i respektive 
område som motiverar kommunens framtida hantering av området.  

Tabell 9. Klassade VA-planområden i Lessebo kommun. 

Nr.  Område Kategori 

1 Skrämbohult Enskilt VA-område 

2 Vida Enskilt VA-område 

3 Alebäcksås Enskilt VA-område 

4 Tjugosjö södra Enskilt VA-område 

5 Tjugosjö norra Enskilt VA-område 

6 Skruvby VA-bevakningsområde 

7 Videslund Enskilt VA-område 

8 Ormeshaga VA-utredningsområde 

9 Hässle Enskilt VA-område 

10 Transjö VA-utredningsområde 

11 Fagerhult Enskilt VA-område 

12 Källeskruv Enskilt VA-område 

6.4.2 Övrig bebyggelse  

Den övriga bebyggelsen i Lessebo kommun, det vill säga bebyggelse som inte inkluderas i 
identifierade VA-planområden, tillhör antingen allmänt verksamhetsområde eller utgörs av 
glesbebyggelse med enskilt vatten och avlopp och hanteras inte i VA-utbyggnadsplanen.  

Glesbebyggelse med enskild VA-försörjning benämns de områden med enskilt vatten och 
avlopp som inte identifierats som VA-planområde. Respektive fastighetsägare ansvarar för 
att det finns tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och en godkänd hantering av 
spillvatten. Kommunen utövar endast avloppstillsyn och tillsyn över större enskilda 
dricksvattenanläggningar. 

6.5 Vidare arbete med VA utanför verksamhetsområde 
Hur vatten och avlopp hanteras inom respektive typ av VA-planområde beskrivs översiktligt i 
kapitel 6.4. Nedan görs en utveckling om de tre kategorier som är aktuella i nuvarande 
bedömning, enskilt VA-område, VA-utredningsområde och VA-bevakningsområde samt 
ordinarie tillsynsarbete utanför verksamhetsområde. 

6.5.1 VA-planområden 

6.5.1.1 VA-utredningsområde  
Två områden (8. Ormeshaga och 10. Transjö) har bedömts vara VA-utredningsområden där 
myndighetsnämnden ansvarar för att ta reda på hur den nuvarande avloppshanteringen 
fungerar. Utifrån denna information tas sedan vidare beslut om hur området ska hanteras.  

I Ormeshaga fungerar VA-försörjningen relativt bra idag och förutsättningarna för att kunna 
anlägga nya godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara måttliga. 
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Området ligger inom ett vattenskyddsområde. Det finns indikationer på att bebyggelsen 
kommer att utökas så att behovet förändras. 

I Transjö fungerar VA-försörjningen relativt dåligt idag och förutsättningarna för att kunna 
anlägga nya godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara begränsade. 
Recipienten i området är känslig. Det finns ingen indikation på att bebyggelsen kommer att 
utökas så att behovet förändras. 

6.5.1.2 VA-bevakningsområde  
Ett område (6. Skruvby) har bedömts vara ett VA-bevakningsområde. I ett VA-
bevakningsområde fungerar vattenförsörjning och avloppshantering idag bra men det finns 
indikationer på att detta kan förändras i framtiden. 

VA-försörjningen i Skruvby fungerar relativt bra idag och förutsättningarna för att kunna 
anlägga nya godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara goda. 
Området kan fortsätta ha enskild VA-försörjning så länge inte bebyggelsen utökas eller 
liknade och därmed orsakar ett högre tryck på vattenskyddsområdet. Det finns dock ingen 
indikation på att bebyggelsen kommer att utökas så att behovet förändras. 

6.5.1.3 Enskilt VA-område 
Nio av de tolv områden som bedömts har klassats som ”enskilt VA-område”. Det innebär att 
den enskilda VA-försörjningen fungerar väl idag och ingen förändring som ändrar på detta 
förväntas i området. Det innebär att kommunen inte planerar några åtgärder i områdena 
utöver ordinarie tillsyn. Samma prioriteringsordning gäller inom dessa områden som för 
övrig tillsyn, se kapitel 6.5.2. 

6.5.2 Tillsyn och prövning  

Utanför verksamhetsområde utövar miljökontoret tillsyn över enskilda avlopp och hanterar 
tillståndsansökningar för nyanläggningar av avlopp.  

Inventering av de enskilda avloppen gjordes 2010–2011. Just nu pågår ingen aktiv tillsyn och 
det finns heller ingen plan för detta. En plan bör tas fram som beskriver hur tillsynen ska ske. 
Områden kring vattentäkter och känsliga recipienter bör prioriteras. Att ta fram en plan finns 
med i åtgärdslistan i Bilaga 1. 

Dricksvattenförsörjningen är upp till fastighetsägarna att lösa och kommunen utövar endast 
tillsyn på de anläggningar som försörjer fler än 50 pe, distribuerar mer än 10 m3/d eller 
försörjer en kommersiell verksamhet.  

6.5.3 Uppdatering av planen 

För att VA-planområdena och deras bedömning ska vara aktuell behöver bedömningen 
uppdateras och kompletteras med eventuella tillkommande områden. Uppdatering görs 
förslagsvis i samband med uppdatering av VA-planen var fjärde år eller vid behov till följd av 
exploatering eller planläggning. 
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2. Vida

9. Hässle

6. Skruvby

10. Transjö

8. Ormeshaga

7. Videslund

11. Fagerhult

3. Ålebäcksås

12. Källeskruv

1. Skrämbohult

5. Tjugosjö norra

4. Tjugosjö södra

¯

Teckenförklaring
Områdestyp

Enskilt VA-område

VA-bevakningsområde

VA-utredningsområde

Verksamhetsområde VA 0 5 102,5 Km

Bilaga 2 Karta VA-planområden
Områden som identifierats i GIS-analysen samt deras typindelning,
baserad på bedömningsmodell och påverkansfaktorer.
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BILAGA 3 VA-ÅTGÄRDSPLAN

Bedömningsmodell för beslut om förändrad vattenförsörjning eller 
avloppshantering

2020-11-20

Manual för hantering av modellverktyget 

Denna manual är ett hjälpmedel vid hantering av det modellverktyg som används för att 

bedöma vilket behov det finns av förändrad vattenförsörjning eller avloppshantering och 

möjlighet för anslutning till allmän VA-försörjning (via överföringsledning) i de områden i 

kommunen som utgör VA-planområden.   

Manualen redovisar nedanstående moment. Tillvägagångssätt för avgränsning av 

VA-planområden eller vilket underlag som behövs för att utföra bedömningarna redovisas inte 

här. 

ResultatViktningOsäkerheter
Bedömning 
av möjlighet

Bedömning 
av behov
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Bedömning av behov av förändrad vattenförsörjning eller 
avloppshantering 

Bedömningen görs i fliken Prioriteringsmodell i verktyget 

De områden som utgör VA-planområden bedöms med avseende på flera kriterier som 

tillsammans bildar områdets ”behov av en förändrad vattenförsörjning eller avloppshantering”. 

Detta görs för att kommunen ska kunna se vilka områden som är mest angelägna att arbeta 

med. Det ger också en grund för prioritering av eventuell anslutning till allmän VA-försörjning 

eller andra förbättrande åtgärder. Bedömningen omfattar de bebyggelsegrupper som 

identifierats i GIS-analysen över fastigheter med enskild försörjning. Analysen omfattar 

bebyggelsegrupper där tjugo eller fler hus ligger i nära anslutning till varandra.   

Bedömningen av behov grundas på kriterier avseende samhälle, miljö och hälsa med 

underkriterier enligt figuren nedan. I områden där VA-föreningar bildats för att ordna med 

försörjning av dricksvatten och/eller spillvatten kan det reella behovet vara lägre än om 

föreningen inte funnits. Denna aspekt påverkar dock inte behovsbedömningen i grunden, men 

behöver beaktas vid den slutliga klassningen av olika VA-planområden. I modellen finns därför 

utrymme att ange om det förekommer någon form av VA-förening i områdena.  
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1. Samhälle

Samhällsfaktorn är indelad i två kategorier, antalet hushåll och bebyggelsetryck. 

Antalet hushåll anges i tre storleksklasser enligt nedan: 

+++ Området innefattar >30 hushåll  

++ Området innefattar 15–30 hushåll  

+ Området innefattar 10–15 hushåll

Parametern omvandlingstryck/bebyggelsetryck anges i tre storleksklasser enligt nedan: 

+++ Området har högt omvandlingstryck/bebyggelsetryck och omfattas av politiskt 

beslut, t.ex. fördjupad översiktsplan eller detaljplan. 

++ Området har ett högt omvandlingstryck/bebyggelsetryck men omfattas ej av 

politiskt beslut. 

+  Området har ej högt omvandlingstryck/bebyggelsetryck och omfattas ej av

politiskt beslut.

2. Miljö (avloppssituationen)

Miljöfaktorn är indelad i två parametrar, utsläpp och recipient. 

Parametern, utsläpp, tar hänsyn till den förorenande verksamheten/källan som här utgörs 

av avloppsanläggningar. 

+++ I området finns till stor del avloppsanläggningar som påverkar miljön negativt, 

eller området har inte de naturliga förutsättningarna för att avloppsfrågan ska 

kunna lösas ur miljömässig synpunkt. 

++ I området finns en mindre andel avloppsanläggningar som påverkar miljön 

negativt, eller området har delvis de naturliga förutsättningarna för att 

avloppsfrågan ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt. 

+ I området finns ett mycket begränsat antal avloppsanläggningar som påverkar

miljön negativt, eller området har de naturliga förutsättningarna för att

avloppsfrågan ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt.

Parametern, recipient tar hänsyn till närheten till känslig recipient i tre nivåer: 

+++ Området ligger i direkt anslutning till skyddat område såsom skyddat område eller 

kommunal badplats (inom 500 meter), eller inom fastställt/föreslaget 

vattenskyddsområde. Området ligger inom 100 meter från vattendrag eller sjö 

som är hårt belastat av näringsämnen.  

++ Området ligger i direkt anslutning till vattenförekomst (inom 100 meter) som inte 

uppnår god ekologisk status p.g.a. övergödning, alternativt anses känslig. 

+ Området ligger utanför ovan angivna områden.
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3. Hälsa (dricksvattensituationen) 

Hälsofaktorn är indelad i två parametrar, kvantitet och kvalitet.  

Hälsofaktorn kvantitet tar hänsyn till huruvida tillgången på dricksvatten är tillräcklig eller 

inte. 

+++ I området finns otillräcklig kapacitet. 

++ I området finns tidvis otillräcklig kapacitet eller begränsad mängd dricksvatten.  

+  I området finns tillräcklig kapacitet. 

 

Hälsofaktorn kvalitet beaktar de eventuella problem som kan vara förknippade med 

vattenkvaliteten. 

+++  Allvarliga kvalitetsproblem förekommer i små delar av området eller mindre 

kvalitetsproblem i stora delar av området.  

++ Allvarliga kvalitetsproblem förekommer i enstaka fall och mindre kvalitetsproblem 

i små delar av området. 

+  Mindre allvarliga problem finns området, eller inga problem finns i området.   
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Bedömning av möjlighet för anslutning till allmänt VA via 
överföringsledning till den befintliga allmänna VA-anläggningen 

Bedömningen görs i fliken Prioriteringsmodell i verktyget 

De faktorer som bygger upp ”möjligheten” för ett område att anslutas till allmänt VA grundas på 

de huvudsakliga aspekter som i slutändan gör genomförandet mer eller mindre kostsamt. I det 

här fallet analyseras möjligheten för anslutning till allmänt VA via överföringsledning till den 

befintliga allmänna VA-anläggningen.  

Hög kostnad kan uppstå genom att dyrare tekniska lösningar krävs på grund av 

förutsättningarna eller att det är få brukare som delar på kostanden vilket ger en låg 

täckningsgrad. Därtill kan kostnaden påverkas av vilka samordningsvinster med andra intressen 

som kan finnas eller uppstå samt hur administrativt omständlig VA-utbyggnaden är i olika 

områden.  

Syftet med denna bedömning är inte att ta fram en kostnad för VA-anslutning av respektive 

område. Syftet är att visa bilden bakom kostnaden, dvs i vilka aspekter är möjligheten för 

VA-anslutning god (vanligtvis förknippat med lägre kostnader för VA-utbyggnad) och var är 

möjligheterna mindre goda (vilket vanligen innebär högre kostnader för VA-utbyggnad).  

Den bild som skapas av möjlighetsbedömningen kan användas som en grund för 

kostnadsberäkning. I det skede där kostnaden beräknas beaktas också sådana aspekter som 

har att göra med hur fördelning av kostnad ska gå till och hur investeringar ska göras över tid. 

Detta beaktas inte vid bedömning av respektive områdes ”inneboende” möjlighet för VA-

utbyggnad.  

Med den möjlighet som är förknippad med VA-utbyggnad i olika områden, tillsammans med den 

del som utgör bedömning av behov, kan ett resonemang föras kring prioriteringsordning och 

takten för VA-utbyggnad. Förhoppningen är att det i resonemanget ska vara lätt för alla berörda 

att se bakgrunden till varför det är mer eller mindre dyrt att bygga ut VA och hur behovet inom 

olika områden skiljer sig åt.  

Möjligheter

Avstånd till/från 
befintligt nät

Bebyggelse-
struktur

Avstånd 
mellan tomter

Storlek på 
tomter

Anläggnings-
tekniska 

förutsättningar
Skyddsvärde
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1. Avstånd till/från befintligt nät 

Som en del i bedömningen finns kriteriet Avstånd till/från befintligt nät. Denna faktor är 

avsedd att visa längden på nya, nödvändiga överföringsledningar till respektive område från 

närmsta möjliga anslutningspunkt i det befintliga ledningsnätet, varifrån dimension av spill- 

och dricksvattenledning är tillräcklig för områdets behov. Förslag på kriterier för bedömning 

av Avstånd till/från befintligt nät visas nedan. 

+++ Avståndet till närmaste anslutningspunkt på befintligt nät är mindre än 1 km 

++  Avståndet till närmaste anslutningspunkt på befintligt nät är mellan 1–3 km 

+  Avståndet till närmaste anslutningspunkt på befintligt nät är större än 3 km 

 

2. Bebyggelsestruktur 

Bebyggelsestrukturen inom ett område påverkar hur god kostnadstäckning VA-utbyggnad 

inom ett område kan uppnå. Bebyggelsestrukturen utgörs främst av de två delarna avstånd 

mellan tomter och storlek på tomter. Ju närmare varandra tomterna ligger och ju mindre de 

är desto bättre bedöms kostnadstäckningen vara, vilket är gynnsamt vid bedömning av 

möjlighet. Förslag på kriterier för bedömning av Bebyggelsestruktur visas nedan.  

Avstånd mellan tomter 

+++  Tomterna gränsar till varandra och samma huvudledning kan försörja två 

husrader  

++  Tomterna gränsar till varandra men en huvudledning kan bara försörja en husrad 

+  Tomterna är glest belägna 

Storlek på tomter 

+++  Medelstorlek tomt ≤ 1500 m²  

++  Medelstorlek tomt > 1500 – 3000 m²  

+  Medelstorlek tomt ≥ 3000 m² 
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3. Anläggningstekniska förutsättningar

Jordartsförhållandena och förekomst av berg inom ett område påverkar hur kostsamt det är 

att gräva och borra i marken. Kostnaden påverkas också av hur stabil marken är, dvs hur 

goda geotekniska förutsättningar som finns, vilket styrs av jordarter, berg och 

höjdvariationer. Även ett geotekniskt stabilt område kan vara problematiskt för VA-

utbyggnad om höjdvariationerna inom området är stora. Förslag på kriterier för bedömning 

av Anläggningstekniska förutsättningar visas nedan. 

+++ Området bedöms ha goda geotekniska förutsättningar med gynnsamma 

jordartsförhållanden och/eller självfall möjligt till anslutningspunkt. 

++ Området bedöms delvis ha goda geotekniska förutsättningar, delvis svåra 

geotekniska förutsättningar och/eller avloppsvatten kan delvis ledas till 

anslutningspunkten med självfall. 

+ Området bedöms ha svåra geotekniska förutsättningar med ogynnsamma

jordartsförhållanden eller berg i dagen.

4. Skyddsvärde

De skyddsvärden som finns i kommunen kan påverka hur möjlig VA-anslutningen är till olika 

områden. Områden som har så höga skyddsvärden att VA-utbyggnaden får ta en omväg 

innebär normalt att kostnaden ökar. I områden som innehar höga skyddsvärden kan det 

krävas mer omfattande administrativt förarbete innan VA-utbyggnad kan ske. Sådana 

förarbeten kan bland annat utgöras av markförhandlingar eller tillstånd- och 

dispensärenden.  

Förslag på kriterier för bedömning av Skyddsvärde visas nedan. 

+++ Det finns inga sådana skyddsvärden som påverkar önskad VA-utbyggnad eller 

gör den administrativa processen än mer omfattande. 

++ Det finns sådana skyddsvärden inom området att VA-utbyggnaden behöver ta en 

viss omväg eller som gör den administrativa processen än mer omfattande.    

+  Det finns sådana skyddsvärden inom området att VA-utbyggnaden behöver ta en

betydande omväg och samtidigt gör den administrativa processen än mer

omfattande.
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Sw e co Env i ron ment  AB   

 

   

Bilaga 4 

Resultat bedömning VA-utbyggnad 

2020-11-20 

 

 

 

1 Skrämbohult 8 2,0 7 3,6

2 Vida 4 2,5 12 2,5

3 Ålebäcksås 4 2,5 8 2,9

4 Tjugosjö södra 4 2,5 2 6,3

5 Tjugosjö norra 8 2,0 8 2,9

6 Skruvby 3 3,5 8 2,9

7 Videslund 8 2,0 5 4,8

8 Ormeshaga 1 5,5 5 4,8

9 Hässle 8 2,0 3 5,1

10 Transjö 2 4,0 3 5,1

11 Fagerhult 8 2,0 8 2,9

12 Källeskruv 4 2,5 1 6,6

Resultatsammanställning

Allmänt Behov Möjligheter

Rang-

ordning
Prioriteringspoäng (1-10)

Område

nr.
Namn

Rang-

ordning
Prioriteringspoäng (1-10)
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Sw e co Env i ron ment  AB   

 

   

Bilaga 5 

Beskrivning av Lessebos VA-planområden 

2020-11-20 

 

I denna bilaga beskrivs samtliga VA-planområden och deras förutsättningar för enskilt VA samt 

förutsättningar för anslutning till allmänt VA. Dessutom redovisas klassningen av respektive 

område. Av de fyra möjliga klasserna för VA-planområden ingår endast tre i utfallet av 

bedömningen; enskilt VA-område, VA-bevakningsområde och VA-utredningsområde. Inga VA-

utbyggnadsområden är identifierade. 

 

9 av de 12 områdena som bedömts har klassats som enskilt 

VA-område. Det innebär att den enskilda VA-försörjningen 

fungerar väl idag och ingen förändring föreligger som ändrar 

på detta inom området. Dessa områden hanteras såsom all annan bebyggelse utanför 

verksamhetsområde i kommunen. Myndighetsnämnden utöver tillsyn över enskilda avlopp och 

hanterar tillståndsansökningar för nyanläggningar av desamma. Dricksvattenförsörjningen är 

upp till fastighetsägarna att lösa och kommunen utövar endast tillsyn på de anläggningar som 

försörjer fler än 50 pe, distribuerar mer än 10 m3/d eller som försörjer en kommersiell 

verksamhet.  

 

Ett område (6. Skruvby) har bedömts vara ett VA-

bevakningsområde. I ett VA-bevakningsområde fungerar 

vattenförsörjning och avloppshantering idag bra men det 

finns indikationer på att detta kan förändras i framtiden. 

 

Två områden (8. Ormeshaga och 10. Transjö) har 

bedömts vara VA-utredningsområden där 

Myndighetsnämnden ansvarar för att ta reda på hur den 

nuvarande avloppshanteringen fungerar. Utifrån denna information tas därefter beslut om hur 

området ska hanteras.  
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1. Skrämbohult 

 

Området är beläget strax öster om Skruv och omfattar 10 bostadshus, varav 5 är registrerade 

som permanent boende. Det finns inga detaljplaner eller exploateringsplaner som berör 

området.  

Vattenförsörjning och avloppshantering idag 

Idag har alla fastigheter i området enskilda avlopp och enskild dricksvattenförsörjning.  

Avloppen utgörs till största delen av infiltrationsanläggningar. Genomsläppligheten är medelhög 

och jordarten består av morän. Recipienten för området är Lyckebyån. Drygt hälften av 

områdets avloppsanläggningar uppfyller gällande krav. 

De flesta dricksvattenbrunnarna är borrade. Det finns ingen information om tillgång och kvalitet 

på dricksvattnet i området. 

Möjligheter till VA-utbyggnad 

Avståndet till närmsta möjliga anslutningspunkt är ca 1 km. Tomterna är relativt stora och glest 

belägna. De anläggningstekniska förutsättningarna bedöms vara måttliga. En kulturhistorisk 

lämning (L1954:8434) finns dokumenterad i utkanten av Skrämbohult, strax söder om väg 821, 

som kan öka kostnaden för VA-utbyggnad i området. 

Motiv till klassning: 

VA-försörjning fungerar relativt bra idag och förutsättningarna för att kunna anlägga nya 

godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara goda. Området kan fortsätta 

ha enskild VA-försörjning. Det finns ingen indikation på att bebyggelsen kommer att utökas så 

att behovet förändras. 
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2. Vida

Området är beläget söder om Västersjön och väster om Ljudersjön och omfattar 19 bostadshus, 

varav 15 är registrerade som permanent boende. Det finns inga detaljplaner eller 

exploateringsplaner som berör området. 

Vattenförsörjning och avloppshantering idag 

Idag har alla fastigheter i området enskilda avlopp och enskild dricksvattenförsörjning. 

Avloppen utgörs av infiltrationsanläggningar. Jordarten består av morän och till viss del berg i 

dagen. Hälften av områdets avloppsanläggningar uppfyller inte gällande krav. 

De flesta dricksvattenbrunnarna är borrade. Det finns ingen information om tillgång och kvalitet 

på dricksvattnet i området. 

Möjligheter till VA-utbyggnad 

Avståndet till närmsta möjliga anslutningspunkt är ca 3 km. Tomterna är medelstora och ligger 

relativt utspritt. De anläggningstekniska förutsättningarna bedöms vara dåliga. En historisk 

boplats (L1952:8798) och två bytomter (L1954:3014 och L1954:2151) finns dokumenterade i 

västra delen av Vida som måste tas i beaktande vid eventuell VA-utbyggnad. Området ligger 

relativt nära andra VA-planområden, medförande att om utbyggnad av VA utförs inom dessa 

områden kan möjligheten att anlägga VA i detta område ändras till bra. 

Motiv till klassning: 

VA-försörjning fungerar relativt bra idag och förutsättningarna för att kunna anlägga nya 

godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara goda. Området kan fortsätta 

ha enskild VA-försörjning. Det finns ingen indikation på att bebyggelsen kommer att utökas så 

att behovet förändras. 
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3. Ålebäcksås

Området är beläget nordväst om Ljudersjön och omfattar 22 bostadshus, varav 10 är 

registrerade som permanent boende. Det finns inga detaljplaner eller exploateringsplaner som 

berör området. 

Vattenförsörjning och avloppshantering idag 

Idag har alla fastigheter i området enskilda avlopp och enskild dricksvattenförsörjning. 

Avloppen utgörs till största delen av infiltrationsanläggningar. Jordarten består av morän med 

drumlin som ett stråk genom området och berg i dagen finns i precis angränsning till området. 

De flesta av områdets avloppsanläggningar uppfyller gällande krav. Recipienten för området är 

Lyckebyån, förutom för en liten del som avrinner till Ronnebyån. 

Dricksvattenbrunnarna i området är till hälften borrade respektive grävda. Det finns ingen 

information om tillgång och kvalitet på dricksvattnet i området. 

Möjligheter till VA-utbyggnad 

Avståndet till närmsta möjliga anslutningspunkt är ca 3 km. Tomterna är relativt stora ca 800–

7000 m2 och ligger utspridda. De anläggningstekniska förutsättningarna bedöms vara måttliga. 

En historisk boplats (L1954:3149) och två bytomter (L1954:2530 och L1954:2467) finns 

dokumenterade i östra Ålebäcksås som måste tas i beaktande vid eventuell VA-utbyggnad. 

Området ligger relativt nära andra VA-planområden, medförande att om utbyggnad av VA utförs 

inom dessa områden kan möjligheten att anlägga VA i detta område ändras till bra. 

Motiv till klassning: 

VA-försörjning fungerar relativt bra idag och förutsättningarna för att kunna anlägga nya 

godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara goda. Området kan fortsätta 

ha enskild VA-försörjning. Det finns ingen indikation på att bebyggelsen kommer att utökas så 

att behovet förändras. 
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4. Tjugosjö södra

Området är beläget mellan Västersjön och Östersjön strax söder om samhället Tjugosjö och 

omfattar 12 bostadshus, varav endast två är registrerade som permanent boende. Det finns 

inga detaljplaner eller exploateringsplaner som berör området. 

Vattenförsörjning och avloppshantering idag 

Idag har alla fastigheter i området enskilda avlopp och enskild dricksvattenförsörjning. 

Majoriteten av avloppen är idag ej godkända alternativt saknas. Endast 5 fastigheter har 

godkända avlopp. Jordarten består av morän med närhet till torv. Avloppen utgörs av 

infiltrationsanläggningar. Recipienten för området är Ronnebyån. 

Dricksvattenbrunnarna i området är till hälften borrade respektive grävda. Det finns ingen 

information om tillgång och kvalitet på dricksvattnet i området. 

Möjligheter till VA-utbyggnad 

Avståndet till närmsta möjliga anslutningspunkt är stort (>3 km). Tomterna är relativt små och 

ligger tätt ihop längs med vägen. De anläggningstekniska förutsättningarna bedöms vara 

måttliga. Inga kända skyddsvärden som kan öka kostnaden för VA-utbyggnad finns i området. 

Området ligger relativt nära andra VA-planområden, medförande att om utbyggnad av VA utförs 

inom dessa områden kan möjligheten att anlägga VA i detta område ändras till ännu bättre.  

Motiv till klassning: 

VA-försörjning fungerar relativt bra idag och förutsättningarna för att kunna anlägga nya 

godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara goda. Området kan fortsätta 

ha enskild VA-försörjning. Det finns ingen indikation på att bebyggelsen kommer att utökas så 

att behovet förändras. 
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5. Tjugosjö norra

Området är beläget mellan Västersjön och Östersjön och omfattar 15 bostadshus, varav endast 

tre är registrerade som permanent boende. Det finns inga detaljplaner eller exploateringsplaner 

som berör området. 

Vattenförsörjning och avloppshantering idag 

Idag har alla fastigheter i området enskilda avlopp och enskild dricksvattenförsörjning. 

Majoriteten av avloppen utgörs av infiltrationsanläggningar. Jordarten består av morän med 

närhet till torv. De flesta av områdets avloppsanläggningar uppfyller gällande krav. Recipienten 

för området är Ronnebyån. 

Majoriteten av dricksvattenbrunnarna i området är grävda men det finns även flertalet borrade. 

Det finns ingen information om tillgång och kvalitet på dricksvattnet i området. 

Möjligheter till VA-utbyggnad 

Avståndet till närmsta möjliga anslutningspunkt är stort (>3 km). Tomterna är relativt stora och 

ligger utspritt. Två historiska bytomter (L1954:3222 och L1954:3223) finns dokumenterade i 

Tjugosjö som måste tas i beaktande vid eventuell VA-utbyggnad. De anläggningstekniska 

förutsättningarna bedöms vara måttliga. Området ligger relativt nära andra VA-planområden, 

medförande att om utbyggnad av VA utförs inom dessa områden kan möjligheten att anlägga 

VA i detta område ändras till bra. 

Motiv till klassning: 

VA-försörjning fungerar relativt bra idag och förutsättningarna för att kunna anlägga nya 

godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara goda. Området kan fortsätta 

ha enskild VA-försörjning. Det finns ingen indikation på att bebyggelsen kommer att utökas så 

att behovet förändras. 
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6. Skruvby

Området är beläget norr om Skruv och sydöst om Lessebo och omfattar 13 bostadshus, varav 7 

är registrerade som permanent boende. Det finns inga detaljplaner eller exploateringsplaner 

som berör området. 

Vattenförsörjning och avloppshantering idag 

Idag har alla fastigheter i området enskilda avlopp och enskild dricksvattenförsörjning. 

Avloppen utgörs till största delen av infiltrationsanläggningar. Jordarten består av morän. De 

flesta av områdets avloppsanläggningar uppfyller gällande krav. Recipient för området är 

Lyckeby ån.  

De flesta dricksvattenbrunnarna är borrade men det finns enstaka grävda. Det finns ingen 

information om tillgång och kvalitet på dricksvattnet i området. 

Möjligheter till VA-utbyggnad 

Avståndet till närmsta möjliga anslutningspunkt är lite drygt 2 km. Tomterna är relativt stora (ca 

1000 – 3000 m2) och ligger utspridda. Det finns flertalet fornlämningar dokumenterade i Skruvby 

som måste tas i beaktande vid eventuell VA-utbyggnad. De anläggningstekniska 

förutsättningarna bedöms vara måttliga. En del av området befinner sig inom ett 

vattenskyddsområde, vilket ger ett ökat krav på ett bra fungerande VA.    

Motiv till klassning: 

VA-försörjning fungerar relativt bra idag och förutsättningarna för att kunna anlägga nya 

godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara goda. Området kan fortsätta 

ha enskild VA-försörjning så länge inte bebyggelsen utökas eller liknade och därmed orsakar ett 

högre tryck på vattenskyddsområdet. Det finns dock ingen indikation på att bebyggelsen 

kommer att utökas så att behovet förändras. 
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7. Videslund 

 

Området är beläget strax söder om Lessebo och omfattar 12 bostadshus, varav endast två är 

registrerade som permanent boende. Det finns inga detaljplaner eller exploateringsplaner som 

berör området. 

Vattenförsörjning och avloppshantering idag 

Idag har alla fastigheter i området enskilda avlopp och enskild dricksvattenförsörjning.  

Avloppen utgörs till största delen av infiltrationsanläggningar. Jordarten består av morän och 

berg i dagen. De flesta av områdets avloppsanläggningar uppfyller gällande krav. 

De flesta dricksvattenbrunnarna är borrade men det finns enstaka grävda. Det finns ingen 

information om tillgång och kvalitet på dricksvattnet i området. 

Möjligheter till VA-utbyggnad 

Avståndet till närmsta möjliga anslutningspunkt är drygt 1 km. Tomterna är relativt stora och 

gränsar till varandra men längs flera olika anslutningsvägar. De anläggningstekniska 

förutsättningarna bedöms vara dåliga. Inga kända skyddsvärden som kan öka kostnaden för 

VA-utbyggnad finns i området. 

Motiv till klassning: 

VA-försörjning fungerar relativt bra idag och förutsättningarna för att kunna anlägga nya 

godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara goda. Området kan fortsätta 

ha enskild VA-försörjning. Det finns ingen indikation på att bebyggelsen kommer att utökas så 

att behovet förändras. 
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8. Ormeshaga

Området är beläget strax söder om samhället Hovmantorp och omfattar 26 bostadshus, varav 

alla är registrerade som fritidsboende. Det finns pågående detaljplan och exploateringsplaner 

som berör området. 

Vattenförsörjning och avloppshantering idag 

Idag har alla fastigheter i området enskilda avlopp och majoriteten kommunal 

dricksvattenförsörjning på sommaren.  

Avloppen utgörs till största delen av infiltrationsanläggningar. Jordarten består av morän vilket 

har en medelgod genomsläpplighet. De flesta av områdets avloppsanläggningar uppfyller 

gällande krav. Recipient för området är Ronnebyån.  

Det finns ingen information om tillgång och kvalitet på dricksvattnet i området utanför det 

kommunala.  

Möjligheter till VA-utbyggnad 

Avståndet till närmsta möjliga anslutningspunkt är ca 800 m. Tomterna är medelstora och ligger 

utspridda längs med vägen. De anläggningstekniska förutsättningarna bedöms vara måttliga. 

Området befinner sig inom ett vattenskyddsområde, vilket ger ett ökat krav på ett bra 

fungerande VA. 

Motiv till klassning: 

VA-försörjning fungerar relativt bra idag och förutsättningarna för att kunna anlägga nya 

godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara måttliga. Området ligger 

inom ett vattenskyddsområde. Det finns indikationer på att bebyggelsen kommer att utökas så 

att behovet förändras. 
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9. Hässle 

 

Området är beläget vid Backagöl strax norr om Lessebo och omfattar 14 bostadshus, varav 6 är 

registrerade som permanent boende. Det finns inga detaljplaner eller exploateringsplaner som 

berör området. 

Vattenförsörjning och avloppshantering idag 

Idag har alla fastigheter i området enskilda avlopp och enskild dricksvattenförsörjning.  

Avloppen utgörs till största delen av infiltrationsanläggningar. Jordarten består av morän vilket 

har en medelgod genomsläpplighet. Endast hälften av områdets avloppsanläggningar uppfyller 

gällande krav. Recipient för området är Ronnebyån. 

Dricksvattenbrunnarna i området är till hälften borrade respektive grävda. Det finns ingen 

information om tillgång och kvalitet på dricksvattnet i området. 

Möjligheter till VA-utbyggnad 

Avståndet till närmsta möjliga anslutningspunkt är drygt 1 km. Tomterna är relativt stora och 

ligger utspridda längs med vägen. De anläggningstekniska förutsättningarna bedöms vara 

måttliga. Inga kända skyddsvärden som kan öka kostnaden för VA-utbyggnad finns i området. 

Motiv till klassning: 

VA-försörjning fungerar relativt bra idag och förutsättningarna för att kunna anlägga nya 

godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara goda. Området kan fortsätta 

ha enskild VA-försörjning. Det finns ingen indikation på att bebyggelsen kommer att utökas så 

att behovet förändras. 
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10. Transjö 

 

Området är beläget vid sjön Transjön strax söder om Kosta och omfattar 25 bostadshus, varav 

12 är registrerade som permanent boende. Det finns inga detaljplaner eller exploateringsplaner 

som berör området. 

Vattenförsörjning och avloppshantering idag 

Idag har alla fastigheter i området enskilda avlopp och enskild dricksvattenförsörjning.  

Avloppen utgörs till största delen av infiltrationsanläggningar och förutsättningarna för infiltration 

av avloppsvatten i området är dåliga. Recipienten för området är Lyckebyån och Transjön, 

vilken har en måttlig ekologisk status. Jordarten består av isälvssediment, grus och lite morän, 

vilket ger en hög genomsläpplighet. Endast 13 av fastigheternas avloppsanläggningar uppfyller 

gällande krav. 

De flesta dricksvattenbrunnarna är grävda men det finns enstaka borrade. Det finns ingen 

information om tillgång och kvalitet på dricksvattnet i området. 

Möjligheter till VA-utbyggnad 

Det är drygt 4 km till närmsta möjliga anslutningspunkt. Tomterna är relativt små och ligger 

utspritt. De anläggningstekniska förutsättningarna bedöms vara goda. Det finns flertalet 

fornlämningar dokumenterade i Transjö som måste tas i beaktande vid eventuell VA-utbyggnad. 

Motiv till klassning: 

VA-försörjning fungerar relativt dåligt idag och förutsättningarna för att kunna anlägga nya 

godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara begränsade. Recipienten i 

området är känslig. Det finns ingen indikation på att bebyggelsen kommer att utökas så att 

behovet förändras.  
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11. Fagerhult

Området är beläget mellan Lessebo och Kosta och omfattar 18 bostadshus, varav 7 är 

registrerade som permanent boende. Det finns inga detaljplaner eller exploateringsplaner som 

berör området. 

Vattenförsörjning och avloppshantering idag 

Idag har alla fastigheter i området enskilda avlopp och enskild dricksvattenförsörjning. 

Avloppen utgörs till största delen av infiltrationsanläggningar. Jordarten består av morän och 

torv. De flesta av områdets avloppsanläggningar uppfyller gällande krav. Recipienten för 

området är Ronnebyån.  

Majoriteten av dricksvattenbrunnarna är borrade. Det finns ingen information om tillgång och 

kvalitet på dricksvattnet i området. 

Möjligheter till VA-utbyggnad 

Det är drygt 4 km till närmsta möjliga anslutningspunkt. Tomterna är relativt stora och ligger 

glest. De anläggningstekniska förutsättningarna bedöms vara måttliga. En historisk bytomt 

(L1955:7671) finns dokumenterad i östra Fagerhult och måste tas i beaktande vid eventuell VA-

utbyggnad. 

Motiv till klassning: 

VA-försörjning fungerar relativt bra idag och förutsättningarna för att kunna anlägga nya 

godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara goda. Området kan fortsätta 

ha enskild VA-försörjning. Det finns ingen indikation på att bebyggelsen kommer att utökas så 

att behovet förändras. 
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12. Källeskruv

Området är beläget strax söder om Kosta och omfattar 10 bostadshus, varav 4 är registrerade 

som permanent boende. Det finns inga detaljplaner eller exploateringsplaner som berör 

området.  

Vattenförsörjning och avloppshantering idag 

Idag har alla fastigheter i området enskilda avlopp och enskild dricksvattenförsörjning. 

Avloppen utgörs till största delen av stenkistor och endast tre uppfyller gällande krav. Jordarten 

består av morän vilket har en medelgod genomsläpplighet. Recipienten för området är 

Lyckebyån. 

Dricksvattenbrunnarna i området är till hälften borrade respektive grävda. Det finns ingen 

information om tillgång och kvalitet på dricksvattnet i området. 

Möjligheter till VA-utbyggnad 

Det är 600 m till närmsta möjliga anslutningspunkt, vilket är reningsverket i Kosta. Tomterna är 

medelstora men ligger glest. De anläggningstekniska förutsättningarna bedöms vara måttliga. 

Ett historiskt minnesmärke (L1955:8424) finns dokumenterat i västra delen av området och 

måste tas i beaktande vid eventuell VA-utbyggnad. 

Motiv till klassning: 

VA-försörjning fungerar relativt bra idag och förutsättningarna för att kunna anlägga nya 

godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara goda. Området kan fortsätta 

ha enskild VA-försörjning. Det finns ingen indikation på att bebyggelsen kommer att utökas så 

att behovet förändras. 
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§ 186 Dnr 2022/216-1.3.1 
 

Revidering av lokala ordningsföreskrifter 
för Lessebo kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta nya 
lokala ordningsföreskrifter för Lessebo kommun enligt förslag daterat 
2022-09-09. Dokumentet ersätter lokala ordningsföreskrifter 
antagna 2022-06-20 § 63.  
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen beslutade att upphäva 3 § a och c i 
kommunfullmäktiges antagna lokala ordningsföreskrifter 2022-06-
20 § 63 med motiveringen att det finns en otydlighet i fråga om 
definition och gränsdragning av vissa områden. De menar att 
allmänheten kan ha olika uppfattningar om vad som till exempel 
utgör ett motionsspår samt att det uppstår geografiska 
gränsdragningsproblem. Anläggningar som är till för lek och idrott 
kan på platsen vara otydligt avgränsade mot sin omgivning och 
allmänheten kan därför ha svårt att veta var den offentliga platsen 
börjar och slutar. I det nya förslaget har alla platser tydligare angetts 
via lista, namn och kartbild för att undvika gränsdragningsproblem 
och för att det ska vara möjligt för allmänheten att följa 
föreskrifterna.  
 
Länsstyrelsen beslutade även att upphäva 14 § ”Sprängning och 
skjutning med eldvapen med mera” i kommunfullmäktiges antagna 
lokala ordningsföreskrifter 2022-06-20 § 63.  med motiveringen att 
paragrafen både sakligt och geografiskt innebär ett onödigt tvång för 
allmänheten och utgör en obefogad inskränkning i den enskildes 
frihet. I det nya förslaget till ordningsföreskrifter är 14 § med 
rubriken ”Sprängning och skjutning med eldvapen med mera” 
borttaget.  

Länsstyrelsen beslutade att upphäva 18 § första stycket c i 
kommunfullmäktiges antagna lokala ordningsföreskrifter 2022-06-
20 § 63 med samma motivering som tidigare angående definitionen 
av motionsspår. Ett motionsspår menar de kan, vid en vidsträckt 
tolkning hos allmänheten, omfatta olika typer av stigar, leder och 
liknande i hela kommunen. Länsstyrelsen menar att kan i sådant fall 
bli fråga om ett kopplingstvång som geografiskt blir alltför 
långtgående för allmänheten. I det nya förslaget har därför alla 
motionsspår som avses falla inom ramen för 17 § första stycket c 
angetts via lista, namn och kartbild. I det nya förslaget har dessutom 
punkt e lagts till för att inkludera skolgårdar.  

Länsstyrelsen beslutade att upphäva 20 § i kommunfullmäktiges 
antagna lokala ordningsföreskrifter 2022-06-20 § 63.  Länsstyrelsen 
menar att det för allmänheten och Polismyndigheten kan bli svårt att 
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tillämpa föreskriften. De anser att det inte är tillräckligt tydligt vad 
systematisk matning innebär. Den bristande otydligheten gäller både 
i fråga om antal tillfällen och hur nära dessa tillfällen ska infalla efter 
varandra tidsmässigt. Enligt länsstyrelsen går det även att ifrågasätta 
på vilket sätt föreskriften bidrar till att upprätthålla den allmänna 
ordningen. De menar dessutom att det är fråga om en föreskrift som 
lägger ett onödigt tvång på allmänheten. 19 § är till för att få bukt med 
den matning utav änder och andra vilda djur som sker i tätorterna, 
särskilt i park- och strandområden. Enligt HFD 2018:75 kan 
kommuner meddela lokala ordningsföreskrifter som utformas utifrån 
den enskilda kommunens särskilda behov i ordningshänseende. Detta 
ger kommuner en nödvändig flexibilitet avseende såväl hänsyn till 
lokala förhållanden som möjligt att anpassa reglerna utifrån 
samhällsutvecklingen. I det nya förslaget har ordet ”systematiskt” 
tagits bort för att undvika de tolkningsproblem som kan uppstå. 
Under det senaste året har flertalet klagomål inkommit till 
tillsynsmyndighet och Lessebo kommun som fastighetsägare 
angående sanitära olägenheter. Lessebo kommun anser att 
kommuner bäst känner till de lokala förhållandena och bör kunna 
göra bedömningen av vad som är visade störningar och därmed 
kunna reglera vilka föreskrifter som behöver införas för att 
upprätthålla den allmänna ordningen.  

Länsstyrelsen beslutade att upphäva 21 § a-d § i kommunfullmäktiges 
antagna lokala ordningsföreskrifter 2022-06-20 § 63 med 
motiveringen att förbudet har får ett för stort geografiskt 
tillämpningsområde. Enligt länsstyrelsens bedömning innebär 
förbudet ett onödigt tvång för allmänheten och utgör en obefogad 
inskränkning i den enskildes frihet. Kommunen anser dock att 
anläggningar för lek eller idrott och skolgårdar utgör direkt olämpliga 
områden för alkoholförtäring på grund av att de som ofta befinner sig 
på dessa områden är barn och ungdomar under 18 år. Kommunen 
anser att ett sådant förbud skulle kunna bidra till att minska 
minderårig alkoholförtäring, bidra till att öka tryggheten och minska 
skadegörelsen. Kommunen anser dessutom att ett järnvägsområde, 
inklusive perronger bör utgöra en sådan offentlig plats som kan vara 
livligt trafikerad och där många människor rör sig. Det är dessutom 
områden där frekvent skadegörelse förekommer. Vi anser att 
alkoholförtäring på dessa områden utgör en fara för omgivningen. Ett 
förbud skulle kunna bidra till ökad säkerhet och trygghet för 
exempelvis resenärer. I det nya förslaget är väntsalarna borttagna och 
det som tidigare var d ”Kyrkogårdar och begravningsplatser”.   

Länsstyrelsen beslutade att upphäva 22 § i kommunfullmäktiges 
antagna lokala ordningsföreskrifter 2022-06-20 § 63 med 
motiveringen att det inte framgår på vilket sätt spåren ska vara 
markerade. I det nya förslaget har det förtydligats med att markering 
sker via skyltar som kommunen sätter upp.  
I övrigt har redaktionella anpassningar gjorts utifrån de ändringar 
som gjorts ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KF 2022-06-20 § 63 
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Revidering av lokala ordningsföreskrifter för 
Lessebo kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
nya lokala ordningsföreskrifter för Lessebo kommun enligt förslag 
daterat 2022-09-09. Dokumentet ersätter lokala 
ordningsföreskrifter antagna 2022-06-20 § 63.  
 
Ärendebeskrivning 
Förslag på revidering av lokala ordningsföreskrifter för Lessebo 
kommun 
 
Länsstyrelsen beslutade att upphäva 3 § a och c i 
kommunfullmäktiges antagna lokala ordningsföreskrifter 2022-
06-20 § 63 med motiveringen att det finns en otydlighet i fråga om 
definition och gränsdragning av vissa områden. De menar att 
allmänheten kan ha olika uppfattningar om vad som till exempel 
utgör ett motionsspår samt att det uppstår geografiska 
gränsdragningsproblem. Anläggningar som är till för lek och idrott 
kan på platsen vara otydligt avgränsade mot sin omgivning och 
allmänheten kan därför ha svårt att veta var den offentliga platsen 
börjar och slutar. I det nya förslaget har alla platser tydligare 
angetts via lista, namn och kartbild för att undvika 
gränsdragningsproblem och för att det ska vara möjligt för 
allmänheten att följa föreskrifterna.  

Länsstyrelsen beslutade även att upphäva 14 § ”Sprängning och 
skjutning med eldvapen med mera” i kommunfullmäktiges 
antagna lokala ordningsföreskrifter 2022-06-20 § 63.  med 
motiveringen att paragrafen både sakligt och geografiskt innebär 
ett onödigt tvång för allmänheten och utgör en obefogad 
inskränkning i den enskildes frihet. I det nya förslaget till 
ordningsföreskrifter är 14 § med rubriken ”Sprängning och 
skjutning med eldvapen med mera” borttaget.  
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Länsstyrelsen beslutade att upphäva 18 § första stycket c i 
kommunfullmäktiges antagna lokala ordningsföreskrifter 2022-
06-20 § 63 med samma motivering som tidigare angående 
definitionen av motionsspår. Ett motionsspår menar de kan, vid en 
vidsträckt tolkning hos allmänheten, omfatta olika typer av stigar, 
leder och liknande i hela kommunen. Länsstyrelsen menar att kan 
i sådant fall bli fråga om ett kopplingstvång som geografiskt blir 
alltför långtgående för allmänheten. I det nya förslaget har därför 
alla motionsspår som avses falla inom ramen för 17 § första stycket 
c angetts via lista, namn och kartbild. I det nya förslaget har 
dessutom punkt e lagts till för att inkludera skolgårdar.  

Länsstyrelsen beslutade att upphäva 20 § i kommunfullmäktiges 
antagna lokala ordningsföreskrifter 2022-06-20 § 63.  
Länsstyrelsen menar att det för allmänheten och Polismyndigheten 
kan bli svårt att tillämpa föreskriften. De anser att det inte är 
tillräckligt tydligt vad systematisk matning innebär. Den bristande 
otydligheten gäller både i fråga om antal tillfällen och hur nära 
dessa tillfällen ska infalla efter varandra tidsmässigt. Enligt 
länsstyrelsen går det även att ifrågasätta på vilket sätt föreskriften 
bidrar till att upprätthålla den allmänna ordningen. De menar 
dessutom att det är fråga om en föreskrift som lägger ett onödigt 
tvång på allmänheten. 19 § är till för att få bukt med den matning 
utav änder och andra vilda djur som sker i tätorterna, särskilt i 
park- och strandområden. Enligt HFD 2018:75 kan kommuner 
meddela lokala ordningsföreskrifter som utformas utifrån den 
enskilda kommunens särskilda behov i ordningshänseende. Detta 
ger kommuner en nödvändig flexibilitet avseende såväl hänsyn till 
lokala förhållanden som möjligt att anpassa reglerna utifrån 
samhällsutvecklingen. I det nya förslaget har ordet ”systematiskt” 
tagits bort för att undvika de tolkningsproblem som kan uppstå. 
Under det senaste året har flertalet klagomål inkommit till 
tillsynsmyndighet och Lessebo kommun som fastighetsägare 
angående sanitära olägenheter. Lessebo kommun anser att 
kommuner bäst känner till de lokala förhållandena och bör kunna 
göra bedömningen av vad som är visade störningar och därmed 
kunna reglera vilka föreskrifter som behöver införas för att 
upprätthålla den allmänna ordningen.  

Länsstyrelsen beslutade att upphäva 21 § a-d § i 
kommunfullmäktiges antagna lokala ordningsföreskrifter 2022-
06-20 § 63 med motiveringen att förbudet har får ett för stort 
geografiskt tillämpningsområde. Enligt länsstyrelsens bedömning 
innebär förbudet ett onödigt tvång för allmänheten och utgör en 
obefogad inskränkning i den enskildes frihet. Kommunen anser 
dock att anläggningar för lek eller idrott och skolgårdar utgör 
direkt olämpliga områden för alkoholförtäring på grund av att de 
som ofta befinner sig på dessa områden är barn och ungdomar 
under 18 år. Kommunen anser att ett sådant förbud skulle kunna 
bidra till att minska minderårig alkoholförtäring, bidra till att öka 
tryggheten och minska skadegörelsen. Kommunen anser dessutom 
att ett järnvägsområde, inklusive perronger bör utgöra en sådan 
offentlig plats som kan vara livligt trafikerad och där många 
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människor rör sig. Det är dessutom områden där frekvent 
skadegörelse förekommer. Vi anser att alkoholförtäring på dessa 
områden utgör en fara för omgivningen. Ett förbud skulle kunna 
bidra till ökad säkerhet och trygghet för exempelvis resenärer. I det 
nya förslaget är väntsalarna borttagna och det som tidigare var d 
”Kyrkogårdar och begravningsplatser”.   

Länsstyrelsen beslutade att upphäva 22 § i kommunfullmäktiges 
antagna lokala ordningsföreskrifter 2022-06-20 § 63 med 
motiveringen att det inte framgår på vilket sätt spåren ska vara 
markerade. I det nya förslaget har det förtydligats med att 
markering sker via skyltar som kommunen sätter upp.  

I övrigt har redaktionella anpassningar gjorts utifrån de ändringar 
som gjorts ovan.  

Bakgrund 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog 2022-04-19 
samhällsbyggnadsförvaltningen att arbeta fram ett förslag på nya 
lokala ordningsföreskrifter där ett förbud om matning av fåglar 
inkluderas. Eftersom de tidigare föreskrifter enligt riktlinje bör ses 
över en gång per mandatperiod, har förvaltningen i samband med 
uppdraget ifrån nämnden tagit fram ett förslag på hur övriga delar 
av ordningsföreskrifterna skulle kunna uppdateras.  
 
Enligt riktlinje för styrande dokument antagen av 
kommunstyrelsen 2018-09-11 § 158 ska lokala föreskrifter 
uppdateras en gång i mandatperioden. De senaste lokala 
ordningsföreskrifterna antogs 2016-09-26 § 71.  
 
Det är kommunfullmäktige som ska besluta om att anta, ändra 
eller upphäva lokala ordningsföreskrifter. Kommunfullmäktiges 
antagna ordningsföreskrifter ska sedan anmälas till Länsstyrelsen 
för godkännande. Länsstyrelsen har möjligheten att upphäva delar 
av ordningsföreskriften.  
 
Lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen. 
De ska hjälpa till att skapa ordning på offentliga platser och se till 
att människors hälsa eller egendom inte kommer till skada. Det är 
polisen som övervakar att föreskrifterna följs. Den som bryter mot 
föreskrifterna kan dömas till böter.  
 
Kommunfullmäktige beslutade att anta nya lokala 
ordningsföreskrifter 2022-06-20. Kommunen skickade 2022-06-
23 över kommunfullmäktiges antagna lokala ordningsföreskrifter 
för godkännande.  
 
Länsstyrelsen beslutade 2022-08-23 att upphäva delar utav de 
antagna föreskrifterna. Handläggare gjorde då bedömningen att 
det var så pass mycket som upphävdes att den bästa lösningen var 
att åter igen bereda ärendet om nya lokala ordningsföreskrifter 
med förslag på ändringar utifrån Länsstyrelsens beslut.  
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§ 63 Dnr 2022/216-1.3.1 
 

Lokala ordningsföreskrifter för Lessebo 
kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta nya lokala ordningsföreskrifter 
för Lessebo kommun enligt förslag daterat 2022-06-07. Dokumentet 
ersätter lokala ordningsföreskrifter antagna 2016-09-26 § 71.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt riktlinje för styrande dokument antagen av kommunstyrelsen 
2018-09-11 § 158 ska lokala föreskrifter uppdateras en gång i 
mandatperioden. De senaste lokala ordningsföreskrifterna antogs 
2016-09-26 § 71.  
 
Det är kommunfullmäktige som ska besluta om att anta, ändra eller 
upphäva lokala ordningsföreskrifter. Kommunfullmäktiges antagna 
ordningsföreskrifter ska sedan anmälas till Länsstyrelsen för 
godkännande. Länsstyrelsen har möjligheten att upphäva delar av 
ordningsföreskriften.  
 
Lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen. De 
ska hjälpa till att skapa ordning på offentliga platser och se till att 
människors hälsa eller egendom inte kommer till skada. Det är 
polisen som övervakar att föreskrifterna följs. Den som bryter mot 
föreskrifterna kan dömas till böter.  
 
Förslag på nya lokala ordningsföreskrifter för Lessebo kommun 
Paragraferna nedan avser de som anges i förslaget till nya lokala 
ordningsföreskrifter, de tidigare paragraferna om ändrade anges i 
parentes. 

En kommun kan i de lokala ordningsföreskrifterna vid behov 
föreskriva att vissa områden som är tillgängliga för allmänheten skall 
jämställas med offentlig plats. 3 § i förslaget till nya lokala 
ordningsföreskrifter har reviderats utifrån kommunens behov. 
Eftersom det är många platser som ska jämställas med offentlig plats 
har de angetts i en bilaga till föreskrifterna.   

I §§ 5–7 har endast redaktionella ändringar gjorts.  

Ett förbud mot camping på vissa offentlig eller därmed jämställda 
platser kan vara motiverat utifrån ordningssynpunkt. 8 § har lagts till 
för att förbjuda camping eller annan övernattning på stranden eller 
ytor som gränsar till stranden och som är avsedda för solning, lek 
eller annan vistelse på de badplatser som anges i bilaga 1.  
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Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

9 § (tidigare 8 §) har reviderats för att, utöver containrar, inkludera 
byggsäckar och andra skrymmande anordningar med liknande 
funktion. Även andra och tredje stycket har lagts till.  

I 10 § (tidigare 9 §) har en ändring gjorts i höjd på markiser, flaggor 
och skyltar som skjuter ut över en körbana. Andra stycket är tillagt.  

I §§ 11–12 (tidigare §§ 10–11) har inga ändringar gjorts.  

I 13 § (tidigare 12 §) har andra stycket lagts till. 

14 § har lagts till i förslaget till nya lokala ordningsföreskrifter och har 
inte funnits i de tidigare föreskrifterna. I 3 kap. 6 § ordningslagen 
finns grundläggande bestämmelser om bland annat när polisens 
tillstånd behövs för språngning och skjutning med eldvapen och för 
användning av luft- eller fjädervapen. Paragraferna gäller dock bara 
inom detaljplanelagda områden. Genom de lokala föreskrifterna kan 
tillståndskravet utökas till områden som inte omfattas av detaljplan 
men där människor rör sig och där det finns näraliggande tät 
bebyggelse.  

I 15 § (tidigare 13 §) har inga ändringar gjorts.  

I 16 § (tidigare 14 §) har, efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden, 
den sista meningen i stycket ändrats för att inkludera jakthundar som 
används i löshundsjakt. 17 § har lagts till och reviderats efter 
samhällsbyggnadsnämndens beslut och 18 § har gjorts om (tidigare 15 
§) i förslaget till nya lokala ordningsföreskrifter och reviderats efter 
kommunstyrelsens beslut.  

Enligt lag om tillsyn över hundar och katter ska de hållas under sådan 
tillsyn att de inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter. För att 
förhindra ordningsstörningar kan man därutöver införa lokala 
föreskrifter om kopplingstvång, upplockningstvång och förbud mot 
att låta hundar vistas på vissa platser. I 17 § föreslås ett förbud mot att 
låta hundar vistas på badplatser mellan 1 maj och 15 september enligt 
bilaga 1, kommunens inhängande områden för bassängbad enligt 
bilaga 2 S samt i preparerade skidspår. I 18 § föreslås koppeltvång. I 
19 § (tidigare 16 §) är innebörden densamma som i tidigare förskrift 
även om ändringar skett i text.  

20 § har lagts till för att få bukt med den systematiska matning utav 
änder och andra vilda djur som sker i tätorterna, särskilt i park- och 
strandområden. Enligt HFD 2018:75 kan kommuner meddela lokala 
ordningsföreskrifter som utformas utifrån den enskilda kommunens 
särskilda behov i ordningshänseende. Detta ger kommuner en 
nödvändig flexibilitet avseende såväl hänsyn till lokala förhållanden 
som möjligt att anpassa reglerna utifrån samhällsutvecklingen. 
Kommunerna känner bäst till de lokala förhållandena och kan göra 
bedömningar av vad som är visade störningar och därmed behöver 
regleras samt vad som behövs införas i de lokala föreskrifterna i 
förebyggande syfte.  
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21 § har lagts till i förslaget på nya lokala ordningsföreskrifter. Varje 
kommun bestämmer själv i vilka område, och eventuellt under vilka 
tider, det är förbud mot alkoholförtäring på offentlig plats. Lokala 
föreskrifter om förbud mot alkoholförtäring bör inte meddelas annat 
än för sådana särskilt angivna platser där det finns starka skäl för det. 
Dessa platser anges i förslaget på nya lokala ordningsföreskrifter och 
bilaga 2 L. Efter beslut i kommunstyrelsen har ett förtydligande gjorts 
om att innergården på den privatägda fastigheten Bergsrådet 15 inte 
är inkluderat i alkoholförbudet då allmänheten inte har tillträde dit.  

Det finns inte något hinder mot att vid behov förbjuda ridning i 
motions- eller skidspår. 22 § har därför, efter visade störningar samt i 
förebyggande syfte, lagts till i förslaget.  

§§ 23–24 (tidigare §§ 17–18) har enbart ändrats redaktionellt.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag på lokala ordningsföreskrifter för Lessebo kommun: 
revidering efter kommunstyrelsen 2022-06-07 
Beslut KS 2022-06-07 § 138 
Beslut SBN 2022-05-16 § 48 
Förslag på lokala ordningsföreskrifter reviderad efter SBN 2022-05-
10 
Lokala ordningsföreskrifter för Lessebo kommun antagna 2016-09-
26 § 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beslutsexpediering 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Lessebo kommun
Storgatan 78
365 80 Lessebo

Anmälan av nya lokala ordningsföreskrifter i Lessebo 
kommun 

Beslut
Länsstyrelsen upphäver följande föreskrifter i Lessebo kommuns nya 
lokala ordningsföreskrifter:

 3 § a och c, 

 14 §, 

 18 § första stycket c, 

 20 §, 

 21 § a, b, c och d, samt

 22 §.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Lessebo kommun (kommunen) beslutade den 20 
juni 2022, § 63, att anta nya lokala ordningsföreskrifter i kommunen. 
Kommunen har i beslutet anfört i huvudsak det som följer nedan.

En kommun kan i de lokala ordningsföreskrifterna vid behov föreskriva 
att vissa områden som är tillgängliga för allmänheten ska jämställas med 
offentlig plats. 3 § i förslaget till nya lokala ordningsföreskrifter har 
reviderats utifrån kommunens behov. Eftersom det är många platser som 
ska jämställas med offentlig plats har de angetts i en bilaga till 
föreskrifterna.

I §§ 5–7 har endast redaktionella ändringar gjorts.

Ett förbud mot camping på vissa offentlig eller därmed jämställda platser 
kan vara motiverat utifrån ordningssynpunkt. 8 § har lagts till för att 
förbjuda camping eller annan övernattning på stranden eller ytor som 

Beslut 

Datum
2022-08-23 

 

Ärendebeteckning 
213-3886-2022 
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gränsar till stranden och som är avsedda för solning, lek eller annan 
vistelse på de badplatser som anges i bilaga 1.

9 § (tidigare 8 §) har reviderats för att, utöver containrar, inkludera 
byggsäckar och andra skrymmande anordningar med liknande funktion. 
Även andra och tredje stycket har lagts till.

I 10 § (tidigare 9 §) har en ändring gjorts i höjd på markiser, flaggor och 
skyltar som skjuter ut över en körbana. Andra stycket är tillagt.

I §§ 11–12 (tidigare §§ 10–11) har inga ändringar gjorts.

I 13 § (tidigare 12 §) har andra stycket lagts till.

14 § har lagts till i förslaget till nya lokala ordningsföreskrifter och har 
inte funnits i de tidigare föreskrifterna. I 3 kap. 6 § ordningslagen finns 
grundläggande bestämmelser om bland annat när polisens tillstånd 
behövs för sprängning och skjutning med eldvapen och för användning 
av luft- eller fjädervapen. Paragraferna gäller dock bara inom 
detaljplanelagda områden. Genom de lokala föreskrifterna kan 
tillståndskravet utökas till områden som inte omfattas av detaljplan men 
där människor rör sig och där det finns näraliggande tät bebyggelse.

I 15 § (tidigare 13 §) har inga ändringar gjorts.

I 16 § (tidigare 14 §) har, efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden, den 
sista meningen i stycket ändrats för att inkludera jakthundar som 
används i löshundsjakt. 17 § har lagts till och reviderats efter 
samhällsbyggnadsnämndens beslut och 18 § har gjorts om (tidigare 15 §) 
i förslaget till nya lokala ordningsföreskrifter och reviderats efter 
kommunstyrelsens beslut.

Enligt lag om tillsyn över hundar och katter ska de hållas under sådan 
tillsyn att de inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter. För att 
förhindra ordningsstörningar kan man därutöver införa lokala 
föreskrifter om kopplingstvång, upplockningstvång och förbud mot att 
låta hundar vistas på vissa platser. I 17 § föreslås ett förbud mot att låta 
hundar vistas på badplatser mellan 1 maj och 15 september enligt bilaga 
1, kommunens inhängande områden för bassängbad enligt bilaga 2 S 
samt i preparerade skidspår. I 18 § föreslås koppeltvång. I 19 § (tidigare 
16 §) är innebörden densamma som i tidigare förskrift även om 
ändringar skett i text.

20 § har lagts till för att få bukt med den systematiska matning utav 
änder och andra vilda djur som sker i tätorterna, särskilt i park- och 
strandområden. Enligt HFD 2018:75 kan kommuner meddela lokala 
ordningsföreskrifter som utformas utifrån den enskilda kommunens 
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särskilda behov i ordningshänseende. Detta ger kommuner en nödvändig 
flexibilitet avseende såväl hänsyn till lokala förhållanden som möjligt att 
anpassa reglerna utifrån samhällsutvecklingen. Kommunerna känner 
bäst till de lokala förhållandena och kan göra bedömningar av vad som 
är visade störningar och därmed behöver regleras samt vad som behövs 
införas i de lokala föreskrifterna i förebyggande syfte.

21 § har lagts till i förslaget på nya lokala ordningsföreskrifter. Varje 
kommun bestämmer själv i vilka område, och eventuellt under vilka 
tider, det är förbud mot alkoholförtäring på offentlig plats. Lokala 
föreskrifter om förbud mot alkoholförtäring bör inte meddelas annat än 
för sådana särskilt angivna platser där det finns starka skäl för det. Dessa 
platser anges i förslaget på nya lokala ordningsföreskrifter och bilaga 2 
L. Efter beslut i kommunstyrelsen har ett förtydligande gjorts om att 
innergården på den privatägda fastigheten Bergsrådet 15 inte är 
inkluderat i alkoholförbudet då allmänheten inte har tillträde dit.

Det finns inte något hinder mot att vid behov förbjuda ridning i motions- 
eller skidspår. 22 § har därför, efter visade störningar samt i 
förebyggande syfte, lagts till i förslaget.

§§ 23–24 (tidigare §§ 17–18) har enbart ändrats redaktionellt.

Bestämmelser som beslutet grundas på
En kommun får enligt 3 kap. 8 § ordningslagen (1993:1617), OL, efter 
regeringens bemyndigande, meddela de ytterligare föreskrifter för 
kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den 
allmänna ordningen på offentlig plats. 

Enligt 3 kap. 12 § OL får föreskrifterna inte angå förhållanden som är 
reglerade i OL eller annan författning eller som enligt OL eller annan 
författning kan regleras på något annat sätt. Föreskrifterna får inte lägga 
onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade 
inskränkningar i den enskildes frihet.

Enligt 1 kap. 2 § OL avses med offentlig plats enligt OL 

1. allmänna vägar,

2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan 
redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt 
ändamål,

3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för 
hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är 
tillgängliga för allmänheten, samt
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4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande 
används för allmän trafik.

I 1 kap. 2 § andra stycket OL stadgas att regeringen eller, efter 
regeringens bemyndigande, en kommun får föreskriva att anläggningar 
för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, 
begravningsplatser och andra sådana områden, om de inte omfattas av 
bestämmelserna i första stycket, ska jämställas med offentliga platser vid 
tillämpning av 3 kap. och av lokala föreskrifter, under förutsättning att 
områdena är tillgängliga för allmänheten.

Om ett område eller utrymme som avses i 1 kap 2 § första stycket OL är 
tillgängligt för allmänheten endast under vissa tider, är det enligt 1 kap. 
2 § tredje stycket offentlig plats under dessa. Detsamma gäller områden 
som omfattas av en föreskrift enligt andra stycket.

Enligt 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner 
och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen 
(1993:1617), får kommunerna meddela föreskrifter enligt 1 kap. 2 § 
andra stycket samt 3 kap. 8 och 9 §§ och 10 § första stycket andra 
meningen OL.

Av 3 kap. 13 § OL följer bland annat att en kommuns beslut att anta, 
ändra eller upphäva föreskrifter som avses i 1 kap. 2 § andra stycket eller 
3 kap. 8 § omedelbart ska anmälas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska 
enligt bestämmelsens andra stycke upphäva en föreskrift som strider mot 
ordningslagen. 

Enligt 3 kap. 6 § första stycket OL får sprängning och skjutning med 
eldvapen inte utan tillstånd av Polismyndigheten äga rum inom område 
som omfattas av detaljplan. Enligt andra stycket får den som är under 18 
år inte utan tillstånd av Polismyndigheten inom område som omfattas av 
detaljplan utomhus använda luft- eller fjädervapen med vilka kulor, 
hagel eller andra projektiler kan skjutas ut. Detsamma gäller utanför 
sådant område, om inte vapnet används under uppsikt av någon som har 
fyllt 20 år.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsens beslut och prövning omfattar endast de nya 
föreskrifternas förenlighet med OL. Om någon av de nya föreskrifterna 
strider mot ordningslagen ska länsstyrelsen upphäva den. Prövningen 
omfattar inte föreskrifterna i sina tidigare lydelser. 
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Allmänt om gränserna för lokala ordningsföreskrifter 
Föreskrifter enligt 3 kap. 8 § OL måste ha till syfte att upprätthålla 
ordningen i kommunen eller delar av denna. Avgörande är alltså att 
regeln ska ha till syfte att komma till rätta med eller förebygga någon typ 
av störning i det offentliga rummet.

Kommunerna är oförhindrade att i förebyggande syfte besluta olika 
ordningsföreskrifter avseende sådant som typiskt sett kan innebära 
störningar, t.ex. lastning av varor, schaktning och grävning, 
högtalarutsändningar, förtäring av alkohol osv. Av det sagda följer att 
det inte heller kan krävas av en kommun att den presenterar någon 
utredning till stöd för att föreskriften behövs (HFD 2018:75).

En ordningsföreskrift får inte vara för långtgående för att kunna 
accepteras. Den får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars 
innebära obefogade inskränkningar i den enskildes frihet (3 kap. 12 § 
OL). Förarbetena till bestämmelsen saknar vägledning i hur den 
bedömningen ska göras. Av praxis följer att lokala ordningsföreskrifter 
inte får vara för långtgående avseende geografiskt tillämpningsområde, 
tidsmässig giltighet och sakligt innehåll.

Lokala ordningsföreskrifter får inte ges ett större geografiskt 
tillämpningsområde än vad som är påkallat i det enskilda fallet. 
Tillämpningsområdet måste alltså begränsas till de områden där 
störningen faktiskt utgör eller kan antas utgöra ett problem. Exempelvis 
har ett förbud mot förtäring av spritdrycker, vin eller starköl på samtliga 
offentliga platser i en kommun ansetts för långtgående (se HFD 2018:75 
med refererade domar). 

Vidare måste lokala bestämmelser, i den mån detta är relevant, 
begränsas till sådana tidpunkter då en reglering är påkallad (RÅ 1965 I 
11). 

Det sakliga innehållet i en ordningsföreskrift får inte lägga onödigt tvång 
på allmänheten eller annars innebära obefogade inskränkningar i den 
enskildes frihet. Det är därför angeläget att kommunerna noga prövar om 
föreskrifterna verkligen behövs liksom deras geografiska tillämpnings-
område (prop. 1992/93:210 s. 142). Allmänt sett gäller således att ju mer 
avgränsat en ordningsföreskrifts tillämpningsområde är, desto mer 
ingripande kan föreskriften tillåtas vara (HFD 2018:75).

Slutligen måste lokala föreskrifter ha ett sådant innehåll och vara 
utformade med sådan exakthet att möjlighet finns att tillämpa dem och 
övervaka efterlevnaden av dem (RÅ 1992 ref. 75).
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Lessebo kommuns nya ordningsföreskrifter
I det följande motiverar länsstyrelsen varför vissa av Lessebo kommuns 
nya lokala ordningsföreskrifter strider mot OL. 

3 § - Offentlig plats
Den 3 § i de lokala ordningsföreskrifterna innehåller områden som 
kommunen anser ska jämställas med offentlig plats vid tillämpningen av 
3 kap. OL och av lokala föreskrifter (se 1 kap. 2 § andra stycket OL 
ovan).

Den tidigare lydelsen av 3 § innehöll ett uppräknande av flertalet 
fastighetsbeteckningar. Den nya lydelsen är i stället följande:

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter 
skall, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande 
områden jämställas med offentlig plats:

a) Anläggningar för lek, idrott och camping,

b) Järnvägsområde, inklusive perronger och väntsalar

c) Motionsspår och elljusspår i Lessebo, Hovmantorp, 
Kosta, Skruv och Strömbergshyttan

d) Skolgårdar

e) Kyrkogårdar och begravningsplatser

f) Badplatser enligt bilaga 1

g) Övrig plats enligt bilaga 2

Enligt praxis gäller att lokala föreskrifter måste ha ett sådant innehåll 
och vara utformade med sådan exakthet att möjlighet finns att tillämpa 
dem och övervaka efterlevnaden av dem (RÅ 1992 ref. 75). De områden 
som kommunen anser ska vara jämställda med offentlig plats måste 
därför vara väldigt tydligt definierade och avgränsade i föreskrifterna. 
Allmänheten ska utan närmare tolkning kunna förstå vad som är en 
offentlig plats och var gränserna för densamma går. För att uppnå 
tillräcklig tydlighet kan kommunen ange områdena vid namn eller peka 
ut dem i en bilaga. I sådana fall undviker kommunen eventuella 
missförstånd och gränsdragningsproblem hos allmänheten.

Kommunen har i 3 § f och g tydligt pekat ut och avgränsat offentliga 
platser. Platserna i 3 § b, d och e är varken namngivna eller utpekade. 
Länsstyrelsen anser dock att dessa områden, dvs. järnvägsområden, 
skolgårdar och kyrkogårdar, får anses vara tillräckligt tydligt definierade 
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för allmänheten. De är därutöver mestadels avgränsade mot 
omgivningen med staket, stängsel eller murar. Det bör därför inte uppstå 
några geografiska gränsdragningsproblem för allmänheten. 

Enligt länsstyrelsens bedömning finns det en otydlighet i fråga om 
definitionen och gränsdragningen av vissa områden i 3 § a och c. 
Allmänheten kan ha olika uppfattningar om vad som till exempel utgör 
ett motionsspår i föreskriftens mening. 3 § a och c kan även innebära 
geografiska gränsdragningsproblem. Anläggningar som är till för lek och 
idrott kan på platsen vara otydligt avgränsade mot sin omgivning. 
Allmänheten får i sådana fall svårigheter att veta var den offentliga 
platsen börjar och slutar. 

Enligt länsstyrelsens mening är vissa områden i 3 § a och c inte 
definierade eller angivna med tillräcklig noggrannhet. Länsstyrelsen 
upphäver därför dessa punkter i föreskriften. 

14 § - Sprängning och skjutning med eldvapen med mera
Enligt 14 § krävs det tillstånd av Polismyndigheten för sprängning och 
skjutning med eldvapen samt kolsyre-, luft-, fjädervapen eller 
motsvarande som avses i 2 kap. 1 § 2 stycket vapenlagen inom offentlig 
plats eller områden som jämställts med offentlig plats.

Enligt 3 kap. 6 § första stycket OL får sprängning och skjutning med 
eldvapen inte utan tillstånd av Polismyndigheten äga rum inom område 
som omfattas av detaljplan. Enligt andra stycket får den som är under 18 
år inte utan tillstånd av Polismyndigheten inom område som omfattas av 
detaljplan utomhus använda luft- eller fjädervapen med vilka kulor, 
hagel eller andra projektiler kan skjutas ut.

Den 14 § ändrar tillståndskravet i 3 kap. 6 § OL på två sätt. Genom 
föreskriften utökar kommunen det geografiska tillämpningsområdet. 
Tillstånd krävs inom samtliga offentliga platser enligt 1 kap. 2 § första 
stycket OL och 3 § i de lokala ordningsföreskrifterna. Dessutom skärper 
den 14 §, enligt länsstyrelsens tolkning, det sakliga innehållet i 3 kap. 6 
andra stycket § OL. Tillstånd för användning av andra vapen än 
eldvapen, t.ex. luftgevär, krävs i alla åldrar. 

Enligt kommunen kommer tillståndskravet utökas till områden där 
människor rör sig och där det finns näraliggande tät bebyggelse.

Enligt förarbetena till 3 kap. 6 § OL får behovet av att genom lokala 
föreskrifter kunna utsträcka tillståndskravet vid sprängning och 
skjutning med eldvapen till ytterligare områden anses vara mycket 
begränsat. Områden som inte omfattas av detaljplan men där mycket 
människor rör sig, och där den befintliga eller närliggande bebyggelsen 
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är tät, är områden där det bör vara möjligt att kunna utsträcka det 
aktuella tillståndskravet (prop. 1992/93:210 s. 127).

Länsstyrelsen bedömer att kommunens utvidgning av det geografiska 
tillämpningsområdet i 3 kap. 6 § första stycket OL är för långtgående. 14 
§ omfattar alla offentliga platser i kommunen. Samtliga offentliga platser 
kan inte anses vara frekventerade av människor i någon större 
utsträckning eller anses ligga nära tät bebyggelse. 14 § strider därför 
enligt länsstyrelsen mot ordningslagen. I denna bedömning har 
länsstyrelsen särskilt tagit hänsyn till uttalandet i förarbetet att 
möjligheten att utsträcka tillståndskravet till ytterligare områden är 
mycket begränsat.

Kommunens utvidgning av kravet på tillstånd enligt 3 kap. 6 § OL är 
inte enbart geografisk. 14 § ställer även ett tillståndskrav på vuxna vid 
användning av bland annat luft- eller fjädervapen. Denna utvidgning kan 
i sig enligt länsstyrelsen också anses lägga ett onödigt tvång på 
allmänheten.  

Länsstyrelsen bedömer sammanfattningsvis att 14 §, både geografiskt 
och sakligt, innebär ett onödigt tvång för allmänheten och utgör en 
obefogad inskränkning i den enskildes frihet. Föreskriften strider 
följaktligen mot OL och länsstyrelsen upphäver därför den 14 §.

18 § - Hundar
18 § första stycket är nytt. Enligt detta stycke ska hundar alltid hållas 
kopplade:

a) på gång- och cykelbanor, vägar, gator och torg inom områden 
som omfattas av detaljplan

b) på allmänna lekplatser,

c) på idrottsplatser, motionsspår eller i elljusspår

d) på kyrkogårdar och begravningsplatser

Enligt länsstyrelsens bedömning finns det, liksom i 3 § c, en otydlighet i 
fråga om definitionen av motionsspår i 18 § första stycket c. Ett 
motionsspår kan, vid en vidsträckt tolkning hos allmänheten, omfatta 
olika typer av stigar, leder och liknande i hela kommunen. Det kan i 
sådant fall bli fråga om ett kopplingstvång som geografiskt blir alltför 
långtgående för allmänheten. Länsstyrelsen upphäver därför 18 § första 
stycket c.

127



Länsstyrelsen i Kronobergs län Beslut 

2022-08-23 

9 (12)

213-3886-2022 

20 § - Matningsförbud
Enligt 20 § är systematisk matning av fåglar och andra vilda djur inte 
tillåten inom frekventerade park- och strandområden enligt bilaga 1 och 
bilaga 2 C-H.  

Enligt kommunen har paragrafen lagts till för att få bukt med den 
systematiska matning av änder och andra vilda djur som sker i tätorterna, 
särskilt i park- och strandområden. 

Lokala föreskrifter måste ha ett sådant innehåll och vara utformade med 
sådan exakthet att möjlighet finns att tillämpa dem och övervaka 
efterlevnaden av dem (RÅ 1992 ref. 75).

Enligt länsstyrelsens mening kan det för allmänheten och 
Polismyndigheten bli svårt att tillämpa 20 §. Det kan inte med tillräcklig 
tydlighet anses stå klart vad systematisk matning innebär. Den bristande 
tydligheten gäller både i fråga om antal tillfällen och hur nära dessa 
tillfällen ska infalla efter varandra tidsmässigt. Enligt länsstyrelsen går 
det även att ifrågasätta på vilket sätt föreskriften bidrar till att 
upprätthålla den allmänna ordningen. 

Även om definitionen av systematisk matning skulle vara tydlig kan 
bestämmelsen träffa enskilda som enbart matar fåglar i begränsad 
omfattning. Det kan därför också vara fråga om en föreskrift som lägger 
ett onödigt tvång på allmänheten enligt 3 kap. 12 § OL. Länsstyrelsen 
anser därför att det finns tillräckliga skäl att upphäva den 20 §.

21 § - Förtäring av alkohol
Den 21 § förbjuder förtäring av alkohol. Paragrafen har följande lydelse:

Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får inte, 
annat än i samband med tillåten servering av sådana drycker enligt 
alkohollagen, förtäras inom följande områden i Lessebo, 
Hovmantorp, Kosta och Skruvs tätort samt Strömbergshyttan:

a) anläggningar för lek eller idrott,

b) järnvägsområde, inklusive perronger och väntsalar,

c) skolgårdar och skolfastigheter

d) kyrkogårdar och begravningsplatser

e) övrig plats enligt bilaga 2 L.

Av förarbetena till ordningslagen framgår att ett förbud mot 
alkoholförtäring inte bör meddelas annat än för sådana särskilt angivna 

128



Länsstyrelsen i Kronobergs län Beslut 

2022-08-23 

10 (12)

213-3886-2022 

platser i en kommun där det finns starka skäl för det. Ett sådant förbud 
bör därmed t.ex. inte omfatta samtliga offentliga platser inom en 
kommun utan endast de platser där ett sådant förbud är särskilt motiverat 
från ordningssynpunkt, t.ex. området kring ett torg eller någon annan 
offentlig plats som är livligt trafikerad (prop. 1992/93:210 s. 142 och 
144). Det framgår också av praxis att ett förbud mot förtäring av 
spritdrycker, vin eller starköl på samtliga offentliga platser i en kommun 
måste bedömas vara en för långtgående ordningsföreskrift (RÅ 1997 ref. 
41).

Enligt länsstyrelsens mening har förbudet genom 21 § a, b, c och d ett 
relativt stort geografiskt tillämpningsområde. I förarbetena nämns att 
förbud kan komma i fråga t.ex. i området kring ett torg eller någon 
annan offentlig plats som är livligt trafikerad. Enligt länsstyrelsen kan 
flertalet av de platser som omfattas av kommunens förbud inte anses 
vara sådana livligt trafikerade platser. Kommunen har inte heller i sin 
motivering närmare utvecklat varför det föreligger starka skäl att införa 
ett förbud på samtliga platser. Enligt länsstyrelsens bedömning innebär 
förbudet ett onödigt tvång för allmänheten och utgör en obefogad 
inskränkning i den enskildes frihet. Föreskriften strider därför mot OL. 
Länsstyrelsen anser därmed att det föreligger skäl att upphäva 21 § a, b, 
c och d.

Övrig plats enligt bilaga 2 L, som 21 § e hänvisar till, är däremot tydligt 
avgränsad. Det rör sig om de centrala delarna i Lessebo centrum. Dessa 
platser är enligt länsstyrelsens mening sådana områden som är utpekade 
i förarbetena. 

22 § - Motions- och skidspår
Enligt 22 § gäller följande:

Ridning eller ledande av häst och framförande av motorfordon, till 
exempel motorcykel eller moped, är inte tillåtet inom markerade 
elljus- och motionsspår eller preparerade skidspår (gäller även i 
avvaktan på preparering). Det är inte heller tillåtet att använda det 
preparerade skidspåret till annat än skidåkning.

Enligt länsstyrelsen framgår inte av 22 § på vilket sätt spåren ska vara 
markerade. Allmänheten kan därför ha olika uppfattning om vad som är 
ett markerat elljus- och motionsspår. Föreskriften är med andra ord inte 
tillräckligt tydlig i sin utformning. Länsstyrelsen upphäver därför 22 §.

24 § - Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
Med hänsyn till länsstyrelsens upphävanden kan kommunen behöva se 
över vilka föreskrifter som 24 § hänvisar till. Länsstyrelsen vill även 
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framhålla att överträdelser av lokala ordningsföreskrifter enligt 3 kap. 8 
§ alltid är förenade med straff enligt 3 kap. 22 § OL.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis bedömer länsstyrelsen att 3 § a och c, 14 §, 18 § 
första stycket c, 20 §, 21 § a, b, c och d samt 22 § i de nya lokala 
ordningsföreskrifterna strider mot OL. Länsstyrelsen upphäver därför 
dessa föreskrifter. 

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chefsjurist Louise Jeppsson med länsjurist Anders 
Pyrell som föredragande.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
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Ni kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet 
hos förvaltningsrätten.

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen i Kronobergs län antingen via e-
post; kronoberg@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen i Kronobergs län, 
351 86 Växjö.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. 
I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och 
skälen till att ni överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som beslutar om tiden 
kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ert överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur ni vill att beslutet ska ändras.
 Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Skriv också följande uppgifter, om ni inte tidigare lämnat dem:
 Person- eller organisationsnummer.
 Telefonnummer där ni kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett 

hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det).
 E-postadress.
 Annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå er.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på 
dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 
15 MB via e-post.

Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress 
och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
kronoberg@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 70 00. Ange 
diarienummer 3886-2022. 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
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Lokala ordningsföreskrifter för 
Lessebo kommun 
 
Lessebo kommun förskriver följande med stöd av 1 § förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) 

Föreskrifternas innehåll och 
tillämpningsområde 
1 §   

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på 
offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). 

 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser 
om hur den allmänna ordningen i Lessebo kommun skall 
upprätthållas. Bestämmelserna i 15 § har till syfte att hindra att 
människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av 
pyrotekniska varor. 

 
2 §  

Föreskriften är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1–4 ordningslagen om 
inte annat anges. 

 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också 
kommunens föreskrifter om torghandel. 
 
 3 §  

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, 
med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden 
jämställas med offentlig plats: 
 

a) Anläggningar för lek och idrott enligt bilaga 3  
b) Järnvägsområde, inklusive perronger  
c) Motionsspår och elljusspår i Lessebo, Hovmantorp, Kosta, 

Skruv enligt bilaga 4 
d) Skolgårdar  
e) Kyrkogårdar och begravningsplatser 
f) Badplatser enligt bilaga 1 
g) Övrig plats enligt bilaga 2 

 
4 §  

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 11 § 
första stycket, §§ 12–14, bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.  
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Lastning av varor med mera 
5 §   

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är 
ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att 
allmänheten utsättes för tillfälliga olägenheter genom damm, spill, 
dålig lukt eller buller.  
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att 
räddningstjänstens arbete hindras. 

Schaktning, grävning med mera 
6 §  

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning 
av fyllnadsmassor, schaktning, grävning, eller annat liknande arbete 
skall se till det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för 
minsta möjliga olägenhet. 

Störande buller 
7 §  

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, 
till exempel stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan 
polismyndighetens tillstånd. 

Camping 
8 § 

Camping eller annan övernattning, får inte ske på stranden eller på 
ytor som gränsar till stranden och som är avsedda för solning, lek 
eller annan vistelse på de badplatser som anges i bilaga 1. Med 
camping avses övernattning i tält, husvagn, husbil, bil eller liknande.  

Containrar, byggsäckar och andra 
skrymmande anordningar med liknande 
funktion 
9 § 

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, byggsäck eller 
annan skrymmande anordning med liknande funktion, som skall 
ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka 
anordningen med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress 
och telefonnummer.  

Container, byggsäck eller annan skrymmande anordning som 
placeras på gata, väg eller annan plats där trafik förekommer ska 
placeras på sådant sätt att problem inte uppkommer för trafik samt 

135



 

  5 Lokala ordningsföreskrifter   

 

vara försedda med reflexer. Container ska vara täckta och/eller vara 
placerade på sådant avstånd från intilliggande byggnader att en i 
containern uppkommen brand, inte hotar sprida sig till någon 
byggnad. 

Skrymmande anordningar får inte placeras så att räddningsvägar, 
uppställningsplatser, brandposter, brandsläckningsutrustningar, 
rökluckor och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens 
arbete hindras. 

Markiser, flaggor och skyltar 
10 §  

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut 
över en gångbana på lägre höjd än 2,50 meter eller över en körbana 
på en lägre höjd än 4,50 meter. 

Markiser, flaggor och skyltar får inte placeras så att räddningsvägar, 
uppställningsplatser, brandposter, brandsläckningsutrustningar, 
rökluckor och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens 
arbete hindras. 

Affischering, annonser och liknande 
anslag 
11 §  
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av 
polismyndigheten sättas upp på yta som vetter mot offentlig plats. 
 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller 
andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte 
heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och 
andra tillkännagivande som avser näringsidkarens rörelse på byggnad 
där rörelsen finns.  

Högtalarutsändning 
12 §  

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig 
till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller 
liknande utan tillstånd av polismyndigheten. 

Insamling av pengar 
13 §  

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor 
eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig 
allmän sammankomst eller offentlig tillställning. 
 
Polismyndighetens tillstånd krävs ej när skolklasser samlar in pengar 
till hjälporganisationer med mera.  
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När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik 
krävs inte tillstånd. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
14 §  

Användning av pyrotekniska varor tillåts bara från kl. 12.00 
påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande 
dag till kl. 03.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd av 
polismyndigheten. 

Hundar  
15 §  

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller 
nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att 
följa bestämmelserna i 17 och 18 §§. Det som sägs i dess paragrafer 
gäller inte för ledhund för synskadad person, service- och signalhund 
för funktionshindrad person, för polishund i tjänst eller jakthundar 
som används i löshundsjakt. 

 
16 § Hundar får inte vistas 

a) på kommunens inhägnade områden för bassängbad enligt 
bilaga 2 S. 

b) I preparerade skidspår. 

 
Hundar får passera i koppel men inte uppehålla sig vid de badplatser 
som anges i bilaga 1 under tiden från och med den 1 maj till och med 
den 15 september. 

17 § Hundar ska alltid hållas kopplade  

a) på gång- och cykelbanor, vägar, gator och torg inom 
områden som omfattas av detaljplan 

b) på allmänna lekplatser enligt bilaga 3 A-C, E-F, H-I, K-L 

c) på idrottsplatser, motionsspår eller i elljusspår enligt bilaga 
3 D, G, J-K, M och bilaga 4  

d) på kyrkogårdar och begravningsplatser 

e) på skolgårdar 

Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock 
inte inom inhägnade områden. 

18 §  

Hundens ägare eller vårdare ska plocka upp avföring som hunden 
lämnar efter sig. Avföringen ska förslutas och placeras i därför avsedd 
behållare.  
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  7 Lokala ordningsföreskrifter   

 

Matningsförbud 
19 § 
Matning av fåglar och andra vilda djur är inte tillåten inom 
frekventerade park- och strandområden enligt bilaga 1 och bilaga 2 C-
H.  

Förtäring av alkohol 
20 §  

Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får inte, 
annat än i samband med tillåten servering av sådana drycker enligt 
alkohollagen, förtäras inom följande områden i Lessebo, 
Hovmantorp, Kosta och Skruvs tätort samt Strömbergshyttan:  
 

a) anläggningar för lek eller idrott enligt bilaga 3,  

b) järnvägsområde, inklusive perronger  

c) skolgårdar  

d) övrig plats enligt bilaga 2 L.  

Motions- och skidspår 
21 §  

Ridning eller ledande av häst och framförande av motorfordon, till 
exempel motorcykel eller moped, är inte tillåtet inom elljus- och 
motionsspår som är markerade med skyltar uppsatta av Lessebo 
kommun enligt bilaga 3 eller preparerade skidspår (gäller även i 
avvaktan på preparering). Det är inte heller tillåtet att använda det 
preparerade skidspåret till annat än skidåkning.  

Avgift för att använda offentlig plats 
22 §  

För användning av offentlig plats och område som kommunen 
jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt 
de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
23 §  

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–9 §§, 
10 § första stycket, 11 § första stycket, 12 §, 13 § första stycket, 14 §, 
16–21 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket 
ordningslagen.  

I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och 
förverkande.  
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Bilaga 1

Badplats Fastighetsbeteckning 

A) Gökaskratts badplats LESSEBO HOVMANTORP 7:1 

B) Skruvs badplats LESSEBO SKRUV 15:13 

C) Djurhult LESSEBO DJURHULT 1:31 

D) Tanden och tungan badplats LESSEBO HOVMANTORP 5:1 
LESSEBO HOVMANTORP 3:1 

E) Hyllsjöns badplats LESSEBO LINNESKRUV 1:56 
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A) Gökaskratts badplats

1:1 428,94

o

50 0 50 [m]
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B) Skruvs badplats

1:1 091,25

o

50 0 50 [m]
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C) Djurhult

1:2 613,85

o

50 0 50 100 150 200 [m]
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D) Tanden och tungan badplats

1:1 107,35

o

50 0 50 [m]
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E) Hyllsjöns badplats

1:1 150,8

o

50 0 50 [m]
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Bilaga 2 Övrig plats

Plats Fastighetsbeteckning 
A) Hovmantorp folkets hus med

parkeringsplatser
LESSEBO HOVMANTORP 8:1 
LESSEBO HOVMANTORP 10:1 

B) Allhallen i Hovmantorp LESSEBO HOVMANTORP 10:2 

C) Strandpromenaden i Hovmantorp LESSEBO HOVMANTORP 7:1 
LESSEBO HOVMANTORP 5:1 
LESSEBO TIMRET 1 

D) Hembygdsparken i Hovmantorp LESSEBO HOVMANTORP 6:1 

E) Del av Udden i Hovmantorp LESSEBO HOVMANTORP 5:1 

F) Centrala Hovmantorp LESSEBO HOVMANTORP 8:1 

G) Oxnabbens båtplats LESSEBO HOVMANTORP 3:1 
LESSEBO HOVMANTORP 5:1 

H) Kvarndammen i Hovmantorp LESSEBO HOVMANTORP 6:1 
LESSEBO HOVMANTORP 10:1 

I) Parkeringsplatser Hovmantorps IP LESSEBO HOVMANTORP 5:1 
LESSEBO HOVMANTORP 13:1 

J) Parkeringsplatser Högehall
Strömbergshyttan

LESSEBO LINNESKRUV 1:56 

K) Lessebo kulturhus LESSEBO LESSEBO 9:1 

L) Lessebo centrum (kommunhus,
parkeringsplatser, torg, och grönytor)

Innergården på den privatägda
fastigheten Bergsrådet 15 är inte
tillgänglig för allmänhet och undantas.

LESSEBO LESSEBO 9:1 
LESSEBO BERGSRÅDET 14 
Delar av LESSEBO BERGSRÅDET 15 
LESSEBO HÄRDEN 4 
LESSEBO HÄRDEN 8 
LESSEBO SMEDJAN 12 
LESSEBO SALEM 18 

M) Intaget (parkområde med scen) LESSEBO 9:1 

N) Bergdala glasbruk LESSEBO HOVMANTORPS-HÄSTEBÄCK 1:41 
LESSEBO HOVMANTORPS-HÄSTEBÄCK 1:21 

O) Skruv folkets hus med
parkeringsplatser

LESSEBO SKRUV 13:11 
LESSEBO SKRUV 39:2 
LESSEBO SKRUV 39:1 

P) Skruvs idrottsplats (parkeringsplatser) LESSEBO SKRUV 15:13 

Q) Skruvs marknadsplats LESSEBO SKRUV 1:137 

R) Skruvs glasbruksparkering LESSEBO SKRUV 1:137 

S) Kosta bassängbad LESSEBO KOSTA 36:102 

T) Kosta folkets hus med
parkeringsplatser

LESSEBO KOSTA 21:1 
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A) Hovmantorp folkets hus med parkering

1:1 094,47

o

50 0 50 [m]
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B) Allhallen i Hovmantorp

1:1 168,51

o

50 0 50 [m]
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C) Strandpromenaden i Hovmantorp

1:4 376,33

o

50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 [m]
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D) Hembygdsparken i Hovmantorp

1:1 879,91

o

50 0 50 100 [m]
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e) Udden i Hovmantorp

1:1 541,91

o

50 0 50 100 [m]
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F) Centrala Hovmantorp

1:1 097,18

o

50 0 50 [m]
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G) Oxnabbens båtplats

1:1 232,89

o

50 0 50 [m]
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H) Kvarndammen i Hovmantorp

1:1 036,53

o

50 0 50 [m]
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I) Parkeringsplatser Hovmantorps IP

1:1 173,34

o

50 0 50 [m]
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J) Parkeringsplatser Högehall

1:1 530,51

o

50 0 50 100 [m]
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K) Lessebo kulturhus

1:1 263,47

o

50 0 50 [m]
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L) Lessebo centrum

1:1 525,82

o

50 0 50 100 [m]
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M) Intaget (parkområde med scen)

1:1 636,87

o

50 0 50 100 [m]
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N) Bergdala Glasbruk

1:1 155,63

o

50 0 50 [m]
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O) Skruv folkets hus med parkeringsplatser

1:1 242,54

o

50 0 50 [m]
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P) Skruvs idrottsplats (parkeringsplatser)

1:1 128,27

o

50 0 50 [m]
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Q) Skruvs marknadsplats

1:1 333,39

o

50 0 50 [m]
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R) Skruvs glasbruksparkering

1:1 323,92

o

50 0 50 [m]
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S) Kosta bassängbad

1:1 447,87

o

50 0 50 [m]
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T) Kosta folkets hus med parkering

1:1 334,25

o

50 0 50 [m]
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Bilaga 3 Anläggningar för lek och idrott

Plats Fastighetsbeteckning 
A) Lekplats triangelvägen LESSEBO HOVMANTORP 6:1 

B) Gökaskratts lekplats LESSEBO HOVMANTORP 7:1 

C) Aktivitetspark i Hovmantorp LESSEBO TIMRET 1 

D) Hovmantorp IP LESSEBO HOVMANTORP 13:1 

E) Utegym LESSEBO HOVMANTORP 5:1 

F) Lekplats parkgatan LESSEBO LESSEBO 9:1 

G) IP Hackebackeskolan LESSEBO TRUMMAN 1 

H) Hinderbana LESSEBO LESSEBO 12:16 

I) Djurhults lekplats LESSEBO LESSEBO 9:1 
LESSEBO DJURHULT 1:31 

J) Lessebo IP LESSEBO LESSEBO 9:1 

K) Skruvs IP och lekplats LESSEBO SKRUV 15:13 
LESSEBO SKRUV 15:6 

L) Campingen Kosta lekplats LESSEBO KOSTA 36:103 

M) Kosta IP LESSEBO KOSTA 36:7 
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A)Törnrosa lekplats

5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 [m]

1:535,97

o
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B) Gökaskratts lekplats

5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 [m]

1:612,42

o
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C) Aktivitetspark i Hovmantorp

5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 [m]

1:749,23

o
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F)Hovmantorp IP

1:2 555,91

o

50 0 50 100 150 200 [m]
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E) Utegym

5 0 5 10 15 20 25 30 35 [m]

1:420,08

o
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F)Lekplats parkgatan

5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 [m]

1:646,22

o
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G) IP Hackebackeskolan

1:1 163,68

o

50 0 50 [m]
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H) Hinderbana

5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 [m]

1:632,54

o
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M) I) Djurhults lekplats lats

5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 [m]

1:657,49

o
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J) Lessebo IP

1:3 013,01

o

50 0 50 100 150 200 250 [m]
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O) S K) Skruvs IP och lekplats lats

1:2 114,9

o

50 0 50 100 150 [m]
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L) Campingen Kosta lekplats

1:1 043,87

o

50 0 50 [m]
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M) Kosta IP

1:1 426,03

o

50 0 50 [m]
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Bilaga 4 Motions- och elljusspår  

Plats 
A) Hovmantorp  

B) Lessebo  

C) Kosta 

D) Skruv 
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A) Hovmantorp 

Rosa slinga: Fibbeleåleden - C cirka 6 km 

Mörkblå slinga: Fibbleåleden – A cirka 5 km 

Orange slinga: Fibbleåleden – B cirka 5 km 

Ljusblå slinga: Elljusspår Hovmantorp 2,3 km 
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B) Lessebo 
 
Mörkrosa slinga: Motionsspår Lessebo 10 km 
 
Gula slinga: Motionsspår Lessebo 5 km 
 
Blå slinga: Elljusspår Lessebo 2 km 
 
Mörkgrön slinga: Elljusspår 1.3 km 
 
Ljusgrön slinga: Lessebo kulturstig cirka 7 km 
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C) Kosta  
 

Blå slinga: Elljusspår Kosta 2,8 km 
 
Gul slinga: Motionsspår Kosta 5 km 
 
Mörkrosa slinga: Kosta 8 km 
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D) Skruv 
 
Orange slinga: Utvandrarleden (Lessebo kommuns del i kartan av utvandrarleden är orange, Rosa 
färg tillhör Tingsryds kommun. Varje kommun ansvarar för sin egen del.) 
 
Blå slinga: Elljusspår Skruv 2,5 km 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2022-09-13 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 179 Dnr 2022/273-1.4.3 
 

Begäran från barn- och 
utbildningsnämnden gällande 
omfördelning av del av 
investeringsbudgeten 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
omfördelning i investeringsbudgeten av 200tkr från 
vuxenutbildningen till Björkskolans lekplats.  
 
Ärendebeskrivning 
Under besiktning av Björkskolans lekplats den 10 maj 2022 
upptäcktes det omfattande brister i och på samtliga lekredskap. Tre 
dagar senare genomförde Arbetsmiljöverket en granskning och när 
rektor den 30 maj fick besiktningsprotokollet av fastighetschefen 
beslutade rektor att omgående stänga av lekplatsen. Fastighetschef 
fattade sedan beslut den 3 juni om att ta bort hela lekplatsen.  
 
Inom investeringsbudgeten på 500tkr finns möjlighet att omfördela 
ca 75tkr till lekredskap. Dessa pengar räcker inte till för att täcka hela 
kostnaden för nya lekredskap. 
 
I dagsläget finns det 200tkr i investeringsbudgeten som är riktad till 
vuxenutbildningen. Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det 
är möjligt att omfördela dessa 200tkr till lekplatsen på Björkskolan då 
vuxenutbildningens investering istället täcks av statsbidrag, och har 
därmed föreslagit att fullmäktige fattar beslut i enlighet med 
nämndens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-30 § 163 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-06-28 § 62 
Tjänsteskrivelse, Omfördelning av del av investeringsbudget, 2022-
06-23 
Besiktningsprotokoll Björkskolans lekplats 2022-05-10 
Skrivelse Rektor Vuxenutbildningen 2022-06-22 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-08-30 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 163 Dnr 2022/273-1.4.3 
 

Begäran från barn- och 
utbildningsnämnden gällande 
omfördelning av del av 
investeringsbudgeten 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
omfördelning i investeringsbudgeten av 200tkr från 
vuxenutbildningen till Björkskolans lekplats.  
 
Ärendebeskrivning 
Under besiktning av Björkskolans lekplats den 10 maj 2022 
upptäcktes det omfattande brister i och på samtliga lekredskap. Tre 
dagar senare genomförde Arbetsmiljöverket en granskning och när 
rektor den 30 maj fick besiktningsprotokollet av fastighetschefen 
beslutade rektor att omgående stänga av lekplatsen. Fastighetschef 
fattade sedan beslut den 3 juni om att ta bort hela lekplatsen.  
 
Inom investeringsbudgeten på 500tkr finns möjlighet att omfördela 
ca 75tkr till lekredskap. Dessa pengar räcker inte till för att täcka hela 
kostnaden för nya lekredskap. 
 
I dagsläget finns det 200tkr i investeringsbudgeten som är riktad till 
vuxenutbildningen. Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det 
är möjligt att omfördela dessa 200tkr till lekplatsen på Björkskolan då 
vuxenutbildningens investering istället täcks av statsbidrag, och har 
därmed föreslagit att fullmäktige fattar beslut i enlighet med 
nämndens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-06-28 § 62 
Tjänsteskrivelse, Omfördelning av del av investeringsbudget, 2022-
06-23 
Besiktningsprotokoll Björkskolans lekplats 2022-05-10 
Skrivelse Rektor Vuxenutbildningen 2022-06-22 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-06-28 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 62 Dnr 2022/127-1.4.1 
 

Omfördelning av del av 
investeringsbudgeten 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå 
Kommunfullmäktige att godkänna omfördelningen i 
investeringsbudgeten av 200tkr från vuxenutbildningen till 
Björkskolans lekplats. 
 
Samt att det upprättas fungerande rutiner där information delges 
mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
 

 
Ärendebeskrivning 
Under besiktning av Björkskolans lekplats den 10 maj 2022 
upptäcktes det omfattande brister i och på samtliga lekredskap. Tre 
dagar senare genomförde Arbetsmiljöverket en granskning och när 
rektor den 30 maj fick besiktningsprotokollet av fastighetschefen 
beslutade rektor att omgående stänga av lekplatsen. Fastighetschef 
fattade sedan beslut den 3 juni om att ta bort hela lekplatsen.  
Inom investeringsbudgeten på 500tkr finns möjlighet att omfördela 
ca 75tkr till lekredskap. Dessa pengar räcker inte till för att täcka hela 
kostnaden för nya lekredskap. 
I dagsläget finns det 200tkr i investeringsbudgeten som är riktad till 
vuxenutbildningen, Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det 
är möjligt att omfördela dessa 200tkr till lekplatsen på Björkskolan då 
vuxenutbildningens investering istället täcks av statsbidrag.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-06-28 § 23 
Tjänsteskrivelse, Omfördelning av del av investeringsbudget, 2022-
06-23 
Besiktningsprotokoll Björkskolans lekplats 2022-05-10 
Skrivelse Rektor Vuxenutbildningen 2022-06-22 
 
 
 

 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Barn och utbildningsnämnd 

2022-06-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfördelning av del av 
investeringsbudgeten 
 
Förslag till beslut 
Att arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden att 
föreslå Kommunfullmäktige att godkänna omfördelningen i 
investeringsbudgeten av 200tkr från vuxenutbildningen till 
Björkskolans lekplats. 
 
Ärendebeskrivning 
Under besiktning av Björkskolans lekplats den 10 maj 2022 
upptäcktes det omfattande brister i och på samtliga lekredskap. 
Tre dagar senare genomförde Arbetsmiljöverket en granskning och 
när rektor den 30 maj fick besiktningsprotokollet av 
fastighetschefen beslutade rektor att omgående stänga av 
lekplatsen. Fastighetschef fattade sedan beslut den 3 juni om att ta 
bort hela lekplatsen.  

Inom investeringsbudgeten på 500tkr finns möjlighet att 
omfördela ca 75tkr till lekredskap. Dessa pengar räcker inte till för 
att täcka hela kostnaden för nya lekredskap. 

I dagsläget finns det 200tkr i investeringsbudgeten som är riktad 
till vuxenutbildningen, Barn- och utbildningsförvaltningen anser 
att det är möjligt att omfördela dessa 200tkr till lekplatsen på 
Björkskolan då vuxenutbildningens investering istället täcks av 
statsbidrag.  

 

Beslutsunderlag 
Besiktningsprotokoll Björkskolans lekplats 2022-05-10 
Skrivelse Rektor Vuxenutbildningen 2022-06-22 
 

 
Tommy Gravéus  
Biträdande utbildningschef  
 
Carin Beijer 
Ekonom 
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2022-06-23 

Skrivelse från rektor på Vuxenutbildningen kring statsbidrag och investeringsbudgeten 

Inom vuxenutbildningen finansieras en stor del av yrkesvuxkurser med statsbidrag. Hur stor del som 
finansieras är svårt att budgetera eftersom staten varje år ändrar regelverket och ibland sker detta under 
innevarande år. Inom vuxenutbildningen använder vi hela tiden de statsbidrag vi fått godkända från 
föregående år för att betala de yrkesutbildningar som genomförs innevarande år. 

I juli 2021 införde staten oväntat en ny utbildningsform som kallas Kombinationsutbildning, som inte 
funnits tidigare, och som genererade större summor i statsbidrag än den tidigare formen ”Yrkesvux i 
kombination med SFI”. Dessutom införde man ett extra bidrag för ”språkstödjande insatser” som inte 
funnits tidigare. Tack vare att Komvux i Lessebo väldigt snabbt kunde ställa om och använda denna 
nya utbildnings- och finansieringsform, så kommer vuxenutbildningen under 2022 att göra ett 
prognostiserat överskott. 

Enligt det besked som lämnats av Skolverket 22 juni 2022 har vuxenutbildningens redovisning för 
yrkesvux 2021 godkänts, och bl a har 955 000 tilldelats Lessebo för språkstödjande insatser som 
genomförts under 2021. 

Under innevarande år kommer Komvux att kunna genomföra språkstödjande insatser inom ramen för 
de övriga statsbidrag som tilldelats. Detta gör att 955 000 istället kan användas till att finansiera den 
renovering av Kulturskolans gamla lokaler som budgeterats i den ursprungliga investeringsbudgeten 
till vuxenutbildningen, och att de budgeterade investeringsmedeln för vux istället kan användas för 
andra investeringar i kommunen. 

 

Anette Weidenmark  

Rektor Vuxenutbildningen  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2022-09-13 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 181 Dnr 2022/35-1.1.4 
 

Redovisning av lokalt partistöd 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisning av erhållet lokalt partistöd 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-16 om fördelning av lokalt 
partistöd för 2021 och beslutade 2020-02-24 om regler för partistöd. 
 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd för 2021 har inkommit från 
samtliga berörda partier. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-30 § 164 
Tjänsteskrivelse 2022-08-23 
Redovisning från partierna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-08-30 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 164 Dnr 2022/35-1.1.4 
 

Redovisning av lokalt partistöd 2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisning av erhållet lokalt partistöd 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-16 om fördelning av lokalt 
partistöd för 2021 och beslutade 2020-02-24 om regler för partistöd. 
 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd för 2021 har inkommit från 
samtliga berörda partier. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-23 
Redovisning från samtliga partier i kommunfullmäktige 
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§ 182 Dnr 2022/284-1.4.1 
 

Årsredovisning Kosta köpmanshus AB 
2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera 
information om årsredovisning 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Det av Lessebo kommun delägda bolaget Kosta köpmanhus AB har 
överlämnat årsredovisning för 2021 för kännedom.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-30 § 165 
Årsredovisning 2021 
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§ 165 Dnr 2022/284-1.4.1 
 

Årsredovisning Kosta köpmanshus AB 
2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera 
information om årsredovisning 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Det av Lessebo kommun delägda bolaget Kosta köpmanhus AB har 
överlämnat årsredovisning för 2021 för kännedom.  
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
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Årsredovisning 2021 för Kosta köpmanhus 
AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera 
information om årsredovisning 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Det av Lessebo kommun delägda bolaget Kosta köpmanhus AB har 
överlämnat årsredovisning för 2021 för kännedom.  
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
 
 
 

 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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 2022-09-13 
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§ 180 Dnr 2022/277-1.6.3 
 

Förslag till Egenandelsprogram i 
Kommunassurans inför planerad extra 
bolagsstämma 2022-11-16 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
1. att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt 

Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, 
tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 
(Egenandelsprogrammet) och 

2. att uppdra åt utsett ägarombud Lars Altgård (S) eller dennes 
ersättare att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 
november 2022 rösta för förslaget. 

3. att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och 
4. att uppdra åt utsett ägarombud Lars Altgård (S) eller dennes 

ersättare att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 
november 2022 rösta för förslaget. 

5. att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och 
6. att uppdra åt kommunens firmatecknare Lars Altgård (S) och 

Christina Nyquist att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet 
för Lessebo kommuns räkning. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Lessebo 
kommun är en av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget 
försäkrar enbart riskexponeringar inom ägarkommunernas 
sfär. 
 
Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna 
gemensamt ska fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, 
genom att möjliggöra nyttjande av Kommunassurans mer aktivt även 
utanför bolagets renodlade roll som försäkringsbolag. Kommunala 
egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av kommunens 
mindre skador sker inom Kommunassurans ram samt att 
administration av självförsäkringen sker i samverkan med övriga 
delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig 
kostnadsminskning och administrationssamverkan medför 
effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra 
fördelar för ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att 
avropa även ytterligare tjänster och att internförsäkra även 
försäkringsformer som tidigare inte har kunnat hanterats internt i 
kommunsektorn. 
 
För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som 
förslaget till Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och 
vad Egenandelsprogrammet mer konkret innebär hänvisas till 
sidorna 3-4 i bifogad skrivelse Riskhantering i Lessebo kommun 
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 2022-09-13 
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genom Egenandelsprogram i Kommunassurans från den 13 juli 2022 
samt för den som önskar djupare förståelse hela skrivelsen. 
 
Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga 
ändringar i ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra 
bolagsstämma en 16 november 2022 samt att ett nytt ägaravtal 
mellan kommunerna ingås samma dag. 
 
Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den 
extra bolagsstämman. Kommunens firmatecknare kommer efter den 
extra bolagsstämman den 16 november 2022 att motta 
länk för digital signering av nytt aktieägaravtal, under förutsättning 
att den extra bolagsstämman dessförinnan har beslutat att tillstyrka 
det nya aktieägaravtalet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-30 § 166 
Tjänsteskrivelse 2022-08-24 
Skrivelsen Riskhantering i Lessebo kommun genom 
Egenandelsprogram i Kommunassurans från den 13 juli 2022 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv i version 
med markering av ändringar samt med kommentarer 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal  
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal i 
version med markering av ändringar samt med kommentarer 
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§ 166 Dnr 2022/277-1.6.3 
 

Förslag till Egenandelsprogram i 
Kommunassurans inför planerad extra 
bolagsstämma 2022-11-16 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
1. att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt 

Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, 
tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 
(Egenandelsprogrammet) och 

2. att uppdra åt utsett ägarombud Lars Altgård (S) eller dennes 
ersättare att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 
november 2022 rösta för förslaget. 

3. att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och 
4. att uppdra åt utsett ägarombud Lars Altgård (S) eller dennes 

ersättare att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 
november 2022 rösta för förslaget. 

5. att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och 
6. att uppdra åt kommunens firmatecknare Lars Altgård (S) och 

Christina Nyquist att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet 
för Lessebo kommuns räkning. 

 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Lessebo 
kommun är en av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget 
försäkrar enbart riskexponeringar inom ägarkommunernas 
sfär. 
 
Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna 
gemensamt ska fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, 
genom att möjliggöra nyttjande av Kommunassurans mer aktivt även 
utanför bolagets renodlade roll som försäkringsbolag. Kommunala 
egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av kommunens 
mindre skador sker inom Kommunassurans ram samt att 
administration av självförsäkringen sker i samverkan med övriga 
delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig 
kostnadsminskning och administrationssamverkan medför 
effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra 
fördelar för ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att 
avropa även ytterligare tjänster och att internförsäkra även 
försäkringsformer som tidigare inte har kunnat hanterats internt i 
kommunsektorn. 
 
För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som 
förslaget till Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och 

228



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-08-30 
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vad Egenandelsprogrammet mer konkret innebär hänvisas till 
sidorna 3-4 i bifogad skrivelse Riskhantering i Lessebo kommun 
genom Egenandelsprogram i Kommunassurans från den 13 juli 2022 
samt för den som önskar djupare förståelse hela skrivelsen. 
 
Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga 
ändringar i ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra 
bolagsstämma en 16 november 2022 samt att ett nytt ägaravtal 
mellan kommunerna ingås samma dag. 
 
Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den 
extra bolagsstämman. Kommunens firmatecknare kommer efter den 
extra bolagsstämman den 16 november 2022 att motta 
länk för digital signering av nytt aktieägaravtal, under förutsättning 
att den extra bolagsstämman dessförinnan har beslutat att tillstyrka 
det nya aktieägaravtalet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-24 
Skrivelsen Riskhantering i Lessebo kommun genom 
Egenandelsprogram i Kommunassurans från den 13 juli 2022 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv i version 
med markering av ändringar samt med kommentarer 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal  
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal i 
version med markering av ändringar samt med kommentarer 
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Uppdrag till Kommunassurans att 
tillhandahålla Egenandelsprogram, justerat 
aktieägaravtal gällande Kommunassurans 
samt justerat ägardirektiv till 
Kommunassurans 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
1. att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt 

Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att 
delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans 
ram 
(Egenandelsprogrammet) och 

2. att uppdra åt utsett ägarombud Lars Altgård (S) eller dennes 
ersättare att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 
16 november 2022 rösta för förslaget. 

3. att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och 
4. att uppdra åt utsett ägarombud Lars Altgård (S) eller dennes 

ersättare att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 
16 november 2022 rösta för förslaget. 

5. att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans 
och 

6. att uppdra åt kommunens firmatecknare Lars Altgård (S) och 
Christina Nyquist att den 16 november 2022 ingå 
aktieägaravtalet för Lessebo kommuns räkning. 

 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Lessebo 
kommun är en av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget 
försäkrar enbart riskexponeringar inom ägarkommunernas 
sfär. 
 
Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna 
gemensamt ska fördjupa samverkan om risk- och 
försäkringsfrågor, genom att möjliggöra nyttjande av 
Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll 
som försäkringsbolag. Kommunala egenandelar innebär kortfattat 
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att självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom 
Kommunassurans ram samt att administration 
av självförsäkringen sker i samverkan med övriga delägar-
kommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig 
kostnadsminskning och administrations-samverkan medför 
effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra 
fördelar för ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att 
avropa även ytterligare tjänster och att internförsäkra även 
försäkringsformer som tidigare inte har kunnat hanterats internt i 
kommunsektorn. 
 
För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som 
förslaget till Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och 
vad Egenandelsprogrammet mer konkret innebär hänvisas till 
sidorna 3-4 i bifogad skrivelse Riskhantering i Lessebo kommun 
genom Egenandelsprogram i Kommunassurans från den 13 juli 
2022 samt för den som önskar djupare förståelse hela skrivelsen. 
 
Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga 
ändringar i ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra 
bolagsstämma en 16 november 2022 samt att ett nytt ägaravtal 
mellan kommunerna ingås samma dag. 
 
Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den 
extra bolagsstämman. Kommunens firmatecknare kommer efter 
den extra bolagsstämman den 16 november 2022 att motta 
länk för digital signering av nytt aktieägaravtal, under 
förutsättning att den extra bolagsstämman dessförinnan har 
beslutat att tillstyrka det nya aktieägaravtalet. 

 
Konsekvenser 
Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla 
möjlighet till Egenandelsprogrammet innebär för Lessebo 
kommun nya möjligheter till effektivisering av riskhanteringen i 
kommunen och långsiktigt även kostnadsminskning. 
 
Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande 
till nu gällande avtal respektive direktiv av begränsad omfattning. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelsen Riskhantering i Lessebo kommun genom 
Egenandelsprogram i Kommunassurans från den 13 juli 2022 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv i 
version med markering av ändringar samt med kommentarer 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal  
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal i 
version med markering av ändringar samt med kommentarer 
 

Beslutet skickas till 
Ägarombud 
Firmatecknare 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
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Maria Trulsson 
Ekonomichef  
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Riskhantering i Lessebo kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans  
 

Denna handling utgör underlag till Lessebo kommun i enlighet med § 16 i Kommunassurans 

bolagsordning1, enligt vilken Kommunassurans ska informera delägarkommunerna om frågor av större 

vikt senast två månader innan en bolagsstämma där frågan ska behandlas.  

 

Frågan om införande av kommunala egenandelar i Kommunassurans – vilket kortfattat innebär 

självförsäkring inom Kommunassurans ram av kommunens mindre skador och administration av 

kommunens skador i samverkan med övriga delägarkommuner – föreslås av Kommunassurans styrelse 

behandlas vid en extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022. Enligt 

bolagsordningen får kallelse till bolagsstämma inte skickas ut tidigare än sex veckor innan stämman, 

men i avsnitt 7.2 nedan finns en redogörelse för vad den kallelse som kommer att skickas ut den 

6 oktober 2022 kommer att innehålla.  

 

Denna handling utgör även underlag för Lessebo kommuns beslut om egenandelsnivå för kommunen. 

 

 

Innehåll 

 

1. Sammanfattning 3 

 

2. Inledning 5 

2.1. Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans 5 

2.2. Kommuner bör inte köpa mer försäkring än vad som behövs 6 

2.3. Kommunernas gemensamma inköp av återförsäkring kan effektiviseras 7 

 

3. Varför det är svårt och dyrt för svenska kommuner att köpa försäkring 8 

 
 

 

 
1 I den bolagsordning som antogs vid årsstämman den 12 maj 2022 (först gällande efter Finansinspektionens godkännande) 

finns bestämmelsen i 18 §. 
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Riskhantering i Lessebo kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans  
 
1. Sammanfattning 
 

Avsnitt 1 i denna skrivelse (sidorna 3-4) är en sammanfattning av skrivelsen. Sammanfattningen är mer 

avsedd att fungera som en introduktion till frågan om Egenandelsprogrammet i Kommunassurans än att 

ge djupare kunskap. Avsnitt 1 kan användas separat som underlag för tjänstepersoner och politiker inom 

respektive kommun som behöver en introduktion utan att behöva sätta sig in i alla detaljer. 

 

1.1. Förslag 
 

Kommunassurans styrelse föreslår att ägarkommunerna gemensamt ska ta nästa steg gällande samverkan 

om risk- och försäkringsfrågor, genom att nyttja Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets 

renodlade roll som försäkringsbolag. Egenandelsprogrammet innebär kortfattat att självförsäkring av 

kommunens frekvensskador och andra skador inom angivna nivåer görs av kommunen, men inom 

Kommunassurans ram, samt att administration av självförsäkringen sker i samverkan med övriga 

delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig kostnadsminskning och 

administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra 

fördelar för ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att 

internförsäkra även försäkringsformer som inte tidigare har kunnat hanterats internt i kommunsektorn. 

 

1.2. Behov som förslaget hanterar 
 

De behov hos kommunerna/kommunkoncernerna som har föranlett förslaget och som avhjälps genom 

Egenandelsprogrammet är följande. 

 

• Det blir gradvis allt dyrare och svårare att försäkra svenska kommuner. Även vissa andra 

försäkringsskydd som köps av kommuner/kommunkoncerner (exv. elevolycksfall, försäkring för 

kommunala bostadsbolag och försäkring för kommunal energiproduktion) är numera dyrt.   

• Många kommuner köper i dagsläget alldeles för mycket försäkring, framför allt försäkringsskydd 

på för låga nivåer men ibland även rent onödiga försäkringar. 

• Få kommuner har resurser att på egen hand hantera skador som har inträffat, speciellt inte vid 

skadeståndskrav och personskador. Detta gör att kommuner ofta väljer att köpa en traditionell 

försäkring enbart i syfte att få biträde med administration, trots att det rent riskmässigt inte är 

motiverat att köpa försäkringsskydd. Detta är ett både dyrt och ineffektivt sätt att lösa en 

administrativ utmaning. 

• Många kommuner har behov av stöd i riskfrågor även utanför det kärnområde som typiskt sett 

omfattas av kommunförsäkringen eller koncernbolagens försäkringar. Sådant stöd efterfrågas 

oftast med det kommunala perspektivet som utgångspunkt. 

• En stor andel av kommunsektorns kostnader för risk- och försäkring lämnar i dagsläget 

kommunsektorn i onödan. Dessa medel skulle istället kunna återinvesteras som exempelvis 

skadeförebyggande åtgärder eller premiesänkning. 
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1.3. Egenandelsprogrammet 
 

Förslaget till Egenandelsprogram innebär i korthet följande. 

 

• Försäkring tecknas som utgångspunkt på samma sätt som i dag. Tjänstepersoner hos 

förvaltningar och kommunala bolag upplever ofta ingen skillnad och i den mån de märker 

skillnad så är det i form av ökad servicegrad. Kommunens eventuella samarbete med 

försäkringsförmedlare kan fortsätta som tidigare. 

• Rent finansiellt ansvarar kommunen (centralt) själv för frekvensskador och lägre nivåer av större 

skador i kommunen och kommunkoncernen upp till en fastställd årlig nivå som kallas 

kommunens egenandel. Riskpremien i egenandelen öronmärks inom Kommunassurans för 

respektive kommun, inkl. kommunkoncern, och kan användas för kommunens egna skador, 

skadeförebyggande arbete och när egenandelen innehåller tillräckligt med medel även för 

framtida premiesänkning så att försäkringskostnaden över tid reduceras väsentligt. 

• Kommunen får fortlöpande rapport om hur kostnaden respektive år bör allokeras mellan 

förvaltningar och bolag. Särskild rapport kan lämnas inför budgetarbetet hos kommunen och 

koncernen. 

• Kommunassurans analyserar och lämnar förslag till rationell nivå på egenandel, baserat på 

respektive kommuns – eller i förekommande fall kommunkoncerns – förutsättningar. Förnyad 

analys kan göras närhelst kommunens behov förändras, exempelvis om kommunen beslutar att 

ytterligare kommunalt bolag ska ingå i kommunens egenandel. 

• Kommunerna får möjlighet att – med utgångspunkt i sin egenandel – analysera, försäkra och 

hantera även andra försäkringsbehov än kommunförsäkringen, exempelvis elevolycksfall och 

riskexponering för kommunalt bostadsbolag. 

1.4. Lämplig egenandelsnivå för Lessebo kommun 
 

Resultatet av analysen visar avseende Lessebo kommun att det är riskstatistiskt rationellt för kommunen 

att i egenandel hålla ett belopp upp till 1,5 mkr per år. 

 

1.5. Praktiska frågor 
 

Praktisk hantering av förslaget föreslås ske enligt följande. 

 

• Varje kommun kan boka in ett möte med Kommunassurans under perioden mitten av juli – 

inledningen av oktober 2022 för diskussion om vad förslaget innebär för just den kommunen. Det 

föreslås att ekonomichefen ansvarar för att organisera mötestidpunkt och boka mötet. 

• Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirektiv till 

Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma den 16 november 2022 och att det i 

anslutning till bolagsstämman ingås ett nytt ägaravtal mellan kommunerna. 

• Respektive kommuns egenandelsnivå fastställs snarast efter fattat bolagsstämmobeslut. 

• Egenandelsprogrammet är i kraft från 1 januari 2023, men sannolikt kommer inte alla 

delägarkommuner att hinna nyttja det redan från första året. 

• För att Egenandelsprogrammet ska få full effekt för både respektive kommun och för 

ägarkommunerna som grupp behöver en stor andel av kommunerna delta – såklart helst alla 

kommuner. Det är inte nödvändigt att varje enskild delägarkommun deltar redan inledningsvis, 

men de fördelar som programmet medför kommer endast att vara tillgängligt för deltagande 

ägarkommuner.   
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2. Inledning 
 
2.1. Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans 
 

Kommunassurans har under mer än 17 år varit delägarkommunernas försäkringsbolag för att i 

samverkan hantera risk- och försäkringsfrågor. Den rättsliga situationen har över åren skiftat, vilket har 

medfört att ägarkommunerna har nyttjat det egna försäkringsbolaget på olika sätt i olika faser. Styrelsen 

föreslår nu att delägarkommunernas samverkan genom Kommunassurans ska fördjupas och blir mer 

proaktiv. 

 

Åren 2005 – 2007, garant för kommunförsäkring skulle kunna tecknas samt konkurrensfrämjande  

När bolaget bildades år 2005 visade det sig att det inte förelåg möjlighet att internupphandla 

försäkringsskydd från det egna försäkringsbolaget, så som ursprungligen var tänkt. De tidiga 

styrdokumenten för Kommunassurans kom därför att fokusera på den konkurrensfrämjande och 

premiesänkande uppgiften samt säkerställande av att kommunerna inte skulle stå utan 

kommunförsäkring. Dessa var under några inledande år Kommunassurans huvudsakliga uppgifter. 

 

Åren 2007 – 2018, ökad andel samverkan om försäkring genom Kommunförsäkring 

När möjligheten till internupphandling uppkom – först genom Teckal-domen m fl domar från EU-

domstolen, sedan med tillfällig lagstiftning i LOU och till sist genom ett permanent undantag i LOU 

(numera i 3 kap. LOU) – började fler och fler ägarkommuner att internupphandla försäkringsskydd för 

kommunen och kommunkoncernen hos Kommunassurans. Speciellt i den senare delen av perioden 

kunde Kommunassurans, tack vare att resurser frigjordes från arbetet med att lämna LOU-anbud, 

fokusera mer på service till ägarkommunerna inom näraliggande områden. Under perioden infördes 

också ett premieåterbäringsprogram, genom vilket stora delar av icke utnyttjad premie har återbetalats 

till försäkrade ägarkommuner över åren. 

 

Åren 2018 -2022, samverkan om risk och försäkring 

Omkring år 2018 var situationen sådan att nästan alla kommuner hade valt att till självkostnadspris 

internupphandla försäkringsskydd för själva kommunen (kommunförsäkringen) och även för ett stort 

antal av kommunernas organisationer såsom kommunfastighetsbolag (dock ej kommunala bostadsbolag), 

kommunalförbund och VA-bolag. I dagsläget är det av de 72 ägarkommunerna hela 66 kommuner som 

har internupphandlat sitt försäkringsskydd och endast en som har LOU-upphandlat försäkringsskyddet 

hos Kommunassurans. Övriga fem delägarkommuner har valt att inte alls avropa tjänster från 

Kommunassurans. Dessa få delägarkommuner får sägas fortfarande nyttja bolaget enbart 

konkurrensfrämjande. Under denna period har bolaget bland annat utvecklat verktyg för 

skadeförebyggande internkontroll hos kommunerna och ökat riskbesiktningarna i skadeförebyggande 

syfte.  

 

Åren från 2023 och framåt, fördjupad samverkan om risk- och försäkringsfrågor (Egenandelsprogram) 

Styrelsen i Kommunassurans föreslår att ägarkommunerna nu tar nästa gemensamma steg i samverkan 

gällande risk- och försäkringsfrågor, genom att bolaget till ägarkommunerna tillhandahåller konkret och 

genomanalyserad information om lämplig nivå för varje kommun där försäkring inte behöver köpas. I 

spannet under den nivå där respektive kommun inte bör köpa försäkring föreslås istället att 

Kommunassurans administrerar kommunens skador (även det till självkostnadspris) och att icke 

utnyttjad riskpremie hos Kommunassurans ackumuleras öronmärkt för respektive kommun för 
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användande när lite större skador inträffar. I praktiken innebär förändringen att kommunerna inom valda 

nivåer behåller all icke utnyttjad riskpremie för framtida premiekostnader och för att ha kapital 

tillgängligt hos Kommunassurans de år då större skador inträffar. Förutom att denna förändring innebär 

en långsiktig kostnadssänkning för kommunerna (när det i egenandelen har ackumulerats tillräckligt 

kapital för kommunens behov) så möjliggör det även för kommunerna att nyttja Kommunassurans för 

andra risk- och försäkringsändamål än själva kommunförsäkringen (inkluderande exempelvis 

skadereglering utanför försäkrat område som nederbördsskador, möjlighet att lägga till 

elevolycksfallsförsäkring, möjlighet att lägga till kommunala bostadsbolag samt rätt att nyttja bolaget för 

risk- och försäkringsadministrativa uppgifter i den utsträckning som respektive kommun önskar). 

Egenandelsprogrammet är tänkt att på sikt byggas ut så att kommunkoncernernas hela risk- och 

försäkringsbehov (utom motorfordonsförsäkring) kan administreras genom Kommunassurans för 

kommuner som så önskar. Förändringen föreslås av styrelsen vara frivillig för kommunerna, men för att 

en förändring som denna ska få avsedd kostnadssänkande och effektiviserande verkan även för 

delägarkommunerna som grupp i relationen mot den externa återförsäkringsmarknaden så krävs att de 

flesta av delägarkommunerna deltar. På grund av att många av de kommunala bolag som i dag inte är 

skyddade genom Kommunassurans (främst kommunala bostadsbolag) har gällande fleråriga 

försäkringsavtal kommer förändringen att genomföras gradvis från och med 2023. 

 

 

2.2. Kommuner bör inte köpa mer försäkring än vad som behövs 
 

Svenska kommuners inköp av försäkringstjänster i allmänhet liknar mer hur småföretag och 

privatpersoner köper försäkring än hur stora verksamheter tecknar försäkringsskydd. Småföretag och 

privatpersoner samt även många kommuner köper ofta färdigpaketerade försäkringslösningar med låga 

självrisker och dessutom tyvärr alldeles för mycket försäkringskapacitet.  

 

Stora verksamheter som industrikoncerner och även mellanstora företag börjar ofta i en annan ända, 

nämligen genom att se på vilka risker som förekommer i verksamheten, vilka av dessa som kan hanteras 

internt och vilka som måste försäkras. Den historiska bakgrunden till att kommunsektorn allmänt sett 

överförsäkrar sig, både vad gäller köp av försäkring med alltför låga självrisker och vad gäller 

försäkringar som kommunen inte har behov av, är sannolikt att det inte har legat i försäkringsbolagens 

intresse att erbjuda försäkringslösningar med högre riskandel hos kommunerna själva.2 Inte heller när 

kommunerna började anlita från försäkringsbolagen fristående försäkringsförmedlare3 har några mer 

genomarbetade analyser för att kunna minska kommunernas försäkringsinköp till mer rationella nivåer 

presenterats, varför kommunsektorns sätt att köpa försäkring väsentligen inte har ändrats under åtskilliga 

decennier. 

 

Lessebo kommun och övriga kommuner som är delägare i Kommunassurans eller annat 

kommunsektorinternt försäkringsbolag (ofta kallade kommuncaptive) har såklart tagit det första viktiga 

steget mot en mer aktiv hantering av sin risksituation, genom att man har säkerställt möjligheten att 

teckna försäkringsskydd inom kommunsektorn till självkostnadspris och med möjlighet till återbäring på 

icke utnyttjad premie. Som tidigare har beskrivits under ägarsamråd i Kommunassurans så föreslår 

bolagets styrelse att delägarkommunerna gemensamt tar nästa stora steg i en effektiv kommunal 

hantering av kommunernas risker. Eftersom Kommunassurans är Lessebo kommuns och övriga 

 
2 För några decennier sedan förekom det att försäkringbolag resonerade i termer av ”ju mer som försäkras, desto mer 

premiekronor till försäkringsbolaget och desto högre provision till den som har sålt försäkringen”. Även om 

försäkringsbranschen inte längre fungerar på detta sätt så har upphandlingspraxis avseende kommunförsäkring satt sig. 
3 Konsultgruppen försäkringsförmedlare kallades tidigare försäkringsmäklare. 
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delägarkommuners egna försäkringsbolag finns förutsättningar för kommunerna att kombinera 

traditionellt inköp av försäkring med standardiserade nivåer i det vanliga löpande försäkringsavtalet (för 

att säkerställa effektiv administration i förvaltningarna) med aktiv analys av vilka risknivåer på årsbasis 

som det är rationellt för den enskilda kommunen att behålla i sin egenandel (ur ett rent 

riskhanteringsperspektiv, som administreras av Kommunassurans och frekvent återredovisas till 

kommunen centralt). Kommunernas risk- och försäkringsadministration och risköverföring till försäkring 

kommer därmed att i betydligt högre grad likna hur stora företag arbetar med frågorna, t ex de 

industrikoncerner som har egna koncerninterna försäkringsbolag (s.k. captive). 

 

Kommunassurans bedömning är att samtliga svenska kommuner är tillräckligt stora för att en aktiv 

bedömning av lämplig nivå för försäkring bör genomföras. Även de mindre kommunerna är nämligen att 

betrakta som relativt stora försäkringsköpare, om man jämför med företagsförsäkringsmarknaden i 

allmänhet.  

 

Utmaningarna för kommunerna består av dels att hitta vilken nivå som är rationell och dels av hur 

administrationen ska lösas. Vår uppfattning är att vi genom Egenandelsprogrammet kan presentera en 

hållbar lösning för ägarkommunerna vad gäller båda dessa utmaningar. 

 

 

2.3. Kommunernas gemensamma inköp av återförsäkring kan effektiviseras  
 

Ett annat skäl till att det är lämpligt för delägarkommunerna i Kommunassurans att ta ett kliv framåt när 

det gäller riskhanteringen är att svårigheterna för svenska kommuner att köpa försäkring kvarstår och att 

det fortfarande är ganska dyrt. När de grundande kommunerna bildade Kommunassurans år 2005 var 

anledningen att priserna för svenska kommuner under många år hade rakat i höjden och att det även hade 

blivit svårt för kommunerna att ens få anbud vid upphandling av försäkring. 

 

Kommunassurans har under drygt 17 år bidragit till att kommunernas pris för försäkring har hållits nere 

jämfört med vad situationen hade varit utan Kommunassurans, men de nivåer som kommunerna köper 

försäkring på gör att det även fortsatt krävs ett relativt stort premieuttag. De mekanismer som från början 

föranledde att det var dyrt och svårt för svenska kommuner att köpa försäkring har heller inte hanterats, 

utan kvarstår i relativt oförändrad form. I dagsläget är det fortfarande svårt och dyrt för kommuner att 

köpa försäkring och även köp av återförsäkring4 på en internationell marknad är dyrt, när det är svenska 

kommuner som har den underliggande risken som återförsäkras. Genom en mer aktiv 

riskhanteringsprocess, där rationella nivåer för respektive kommun analyseras och bestäms samt när 

samma process genomförs för de risker som delägarkommunerna bär gemensamt genom 

Kommunassurans, så uppnås totalt sett en mycket mer hållbar risksituation för sektorn. Mindre 

försäkringspremier och återförsäkringspremier kommer att lämna sektorn, när både varje kommun och 

delägarkommunerna som grupp/Kommunassurans köper mindre försäkringskapacitet.  

 

Mer försäkringstekniskt uttryckt kan relationen mellan ägarkommunerna som grupp och 

återförsäkringsmarknaden (via Kommunassurans) beskrivas som att den så kallade riskkapaciteten som i 

dagsläget köps av återförsäkrare istället nyttjas så nära kommunerna som möjligt inom de nivåer där det 

går att analysmässigt konstatera att det handlar om ”byte av pengar” och som därför ändå inte bör 

 
4 Återförsäkring kallas ett försäkringsbolags köp av försäkring som skydd för mycket stora skador. Alla försäkringsbolag 

köper återförsäkring i någon mån för att lagstadgad solvenskvot ska uppnås. Eftersom Kommunassurans är ett 

kommuncaptive kan Kommunassurans köp av återförsäkring ses som ett samordnat inköp av försäkring för mycket stora 

skador för hela delägarkommunkollektivet gemensamt. 
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försäkras externt. Nyttjandet av riskkapacitet flyttas inom dessa nivåer både från ägarkommunerna som 

grupp /Kommunassurans till enskild kommun och från externa återförsäkrare till ägarkommunerna som 

grupp/Kommunassurans, dvs i båda fallen närmare ägarkommunerna.  

 

Det ska åter understrykas att flytt av nyttjande av riskkapacitet närmare kommunerna enbart sker inom 

de nivåer där genomförda analyser visar att det är rationellt för respektive kommun respektive rationellt 

för kommunerna som grupp/Kommunassurans.  

 

 
3. Varför det är svårt och dyrt för svenska kommuner att köpa försäkring 
 

Svenska kommuner äger egendom som är utsatt för annan typ av riskexponering än andra organisationer, 

nämligen skolor. Svenska skolor utsätts för betydligt mer skador än skolor i andra jämförbara länder och 

även för betydligt mer skador än byggnader av liknande värde i andra sektorer i Sverige. Anledningen är 

att förekomsten av uppsåtliga skador på svenska skolor (anlagda bränder och vattenskador till följd av 

”pluggade” avlopp) som saknar motstycke i andra länder och andra delar av samhället. Problematiken 

med uppsåtliga skador på skolor i Sverige har inte kunnat reduceras markant under de senaste 

decennierna.  

 

Förutom skador på skolor förekommer andra typer av skador som är frekvent förekommande specifikt i 

kommunkoncerner, exempelvis är vattenskador inom de kommunala bostadsbolagen en tydligt 

överrepresenterad skadetyp.  

 

En annan förklaring till att det är dyrt och svårt för svenska kommuner att köpa försäkring är att 

kommunernas riskaptit5 har varit mycket begränsad i förhållande till de frekvent återkommande skador 

som sektorn uppvisar.  

 

 
4. Riskhantering i kommuner 
 

Alla verksamheter är utsatta för olika typer av risker som måste hanteras. Risker som hör till de områden 

som inte går att försäkra (exv. risken att medarbetare slutar eller risken att kommuninvånarna tappar 

förtroendet för kommunens administration) hanteras inte här, utan enbart de risker som det är möjligt för 

kommunerna att samverka om genom Kommunassurans.  

 

4.1. Identifiera risker och beslut om hur risken ska hanteras 
 

För att en risk ska kunna hanteras måste den förstås först identifieras. Risksituationen hos kommuner är 

relativt lika och de flesta kommuner har god insikt i sina riskexponeringar. När nya risker uppstår så 

följer såväl kommunerna själva, Kommunassurans och kommunernas försäkringsförmedlare 

utvecklingen och vidtar lämpliga åtgärder, inklusive försäkring när det är motiverat. 

 

  

 
5 Med riskaptit förstås i detta sammanhang kommunens vilja att ta risk (vilken typ av risk det är rationellt för kommunen att ta 

och hur mycket risk av den typ som kommunen bör ta). 
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Typiskt sett hanteras en identifierad risk genom att den förebyggs/undviks/reduceras, förs över på någon 

annan eller att den accepteras. 

 

   
Förebygga/undvika eller reducera risken Överföra risken till annan Acceptera risken 

 

 

 

4.2. Förebygga, undvika och reducera risk 
 

Det bästa sättet att minska kostnaden för risk är förstås att se till att risken förebyggs/reduceras eller 

undviks. I samma utsträckning som risken minskas eller elimineras så minskar eller upphör kostnaden 

för risken. Att helt förlita sig på att en risk kan undvikas anses ofta inte tillräckligt, utan oftast 

kombinerar en kvalificerad risk management-aktör riskreducerande arbete med köp av försäkring för 

kvarstående osäkerhetsfaktorer. 

 

Att det aktiva riskreducerande arbetet, ofta kallat skadeförebyggande, har hög prioritet är en 

förutsättning för att kostnaden för risk inte ska bli allt för stor, oavsett om det handlar om en familjs 

hemförsäkring, en fordonstillverkares riskhanteringsprogram eller en kommuns riskhantering. 

 

Redan i dag ingår det i ägarkommunernas uppdrag till Kommunassurans att främja kommunernas 

skadeförebyggande arbete. Kommunassurans önskar dock att genom Egenandelsprogrammet möjliggöra 

för de kommuner som önskar att samverka med aktivt och konkret arbete från skadeingenjörstjänster 

från Kommunassurans (till självkostnadspris, där dessutom kommunens kostnadsställe inom Egenandels-

programmet kan svara för delar av kostnaden). 

 

 

4.3. Överföra risk till annan 
 

4.3.1. Ansvarsbegränsning i upphandling och avtal 
 

Ett sätt att överföra risk till annan är att i upphandlingar och avtal fördela vilken risk som ska bäras av 

kommunen och vilken risk som ska bäras av leverantörer och andra samarbetspartners till kommunen.  

 

Tyvärr återstår det ganska mycket för kommunsektorn att utveckla när det gäller avtalad 

ansvarsfördelning och ansvarsbegränsning. Ett tydligt exempel är upphandling av IT-tjänster, där många 

kommuner accepterar ansvarsbegränsning motsvarande tjänsteleveransens värde, vilket innebär att 

leverantören bär ett mycket begränsat ansvar för skador som orsakas genom tjänsten och kommunen 

istället ett omfattande ansvar. 
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Att samverka i frågor som gäller ansvarsbegränsning och avtalad ansvarsfördelning omfattas inte av 

förslaget till Egenandelsprogram, men när arbetet gällande risk- och försäkringsfrågor framöver sker i 

närmare samarbete mellan kommunerna och Kommunassurans kommer det att vara naturligt att 

erfarenheterna även från detta område överförs mellan kommunerna genom Kommunassurans. Redan i 

dag deltar Kommunassurans i mindre omfattning i vissa kommuners arbete med ansvarsbegräsningar.    

 

4.3.2. Försäkring 
 

Ett annat sätt att överföra risk till annan är att genom ett försäkringsavtal överföra risken till ett 

försäkringsbolag, vilket innebär att risken sprids ut på en större grupp försäkrade. I Kommunassurans 

utgörs denna grupp av försäkrade av nästan alla de 72 delägarkommunerna och deras koncerner. 

 

En kommun som tecknar försäkring kan aldrig på förhand räkna med att försäkringen ska ge ett positivt 

netto. Sett över tid kan den totala premien för ett försäkringskollektivs försäkringar aldrig vara lägre än 

försäkringskollektivets samlade skador (eftersom skadorna ska betalas med premie). Ju större en 

försäkringsköpare är och ju mer avgränsat kollektiv som försäkringsköparen tillhör, desto större 

sannolikhet att kostnaderna för skador allokeras till varje enskild försäkringsköpares premie. Ett mer 

tydligt avgränsat riskkollektiv än svenska kommuner är svårt att tänka sig, så kommuner måste räkna 

med att själv få betala alla frekvent förekommande skador, oavsett om det sker direkt i resultaträkningen, 

via en traditionell försäkringspremie eller genom en annan process. Det viktiga i sammanhanget för 

kommuner är att kunna fastställa den mest rationella metoden för att hållbart kunna hantera sina 

riskexponeringar. 

 

Att betala för sina egna frekvensskador genom en vanlig försäkringspremie är inte ekonomiskt lönsamt, 

utan innebär bara ett sätt att byta pengar fram och tillbaka mellan försäkringsköparen och 

försäkringsbolaget, vilket medför transaktionsförluster och i förekommande fall externa vinstuttag. Egna 

analyserbara frekvensskador är det ur en strikt ekonomisk synvinkel bättre att hantera direkt i 

resultaträkningen eller på annat likvärdigt sätt. 

 

Försäkring bör köpas på en nivå så att enbart konsekvenserna av verkligt oförutsedda skador överförs till 

försäkringsbolaget och sprids ut på försäkringskollektivet. De blå staplarna nedan illustrerar ett antal 

skador som inträffar i en hypotetisk kommun över ett antal år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skador som det är ekonomiskt rationellt att försäkra 

 

 
Skador som bara innebär ”byte av pengar med transaktionsförluster” om de försäkras 
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Ett problem för de flesta kommuner är att det inte går att inskränka beslutet om vilka skador som ska tas 

i resultatet till att enbart handla om den strikt ekonomiska frågan. De flesta kommuner saknar nämligen 

egna resurser i form av skadereglerare och annan försäkringskunnig personal för att kunna administrera 

och reglera inträffade skador i en traditionell självförsäkringslösning. Speciellt tydligt är avsaknaden av 

skaderegleringspersonal hos kommunerna när det handlar om skadeståndskrav/ansvarsskador och 

olycksfallsskador där personskadeutredningar behöver genomföras. 

 

Om ägarkommunerna beslutar att samverka om risk- och försäkringsfrågor i mer avancerad form 

kommer både möjligheten att enbart köpa traditionell försäkring överstigande de nivåer som analyserna 

visar är rationellt och möjligheten att nyttja skadeadministrativa tjänster inom egenandelen att föreligga 

för kommunerna. Att ha möjligheten till båda dessa samtidigt är det nästan bara organisationer som äger 

ett eget försäkringsbolag som kan ha. Ägarkommunerna i Kommunassurans har hitintills inte nyttjat 

denna fördel av att äga ett eget försäkringsbolag. 

 

 

4.4. Acceptera risk 
 

Att acceptera en risk utan att vidta några åtgärder är oftast en sista utväg när det inte föreligger någon 

möjlighet att reducera risken eller att överföra den på annan. Mindre risker kan vara godtagbart att 

acceptera, men för större risker bör insatser vidtas för att de ska kunna hanteras. Vid mer aktiv 

kommunal samverkan finns förutsättningar att utveckla även nya försäkringsformer när större 

riskområden som inte kan accepteras uppstår eller identifieras för kommunsektorn. Här är fördjupad 

samverkan genom det egna försäkringsbolaget lämpligt, eftersom det sannolikt är få kommuner som har 

egna resurser för att analysera uppkommande riskområden. 

 

 

5. Kommunernas egenandelsprogram 
 

Kommunassurans har under en tid arbetat med projektet Egenandelsprogram, där syftet är att möjliggöra 

för ägarkommunerna att nyttja sin betydande risktolerans6 till att anta en riskaptit där man avstår från att 

köpa externt försäkringsskydd inom rationella nivåer, för att undvika att pengar byts fram och tillbaka 

mellan kommunsektorn och försäkringsbranschen. Vid långsiktigt pengabyte mellan kommunsektorn 

och försäkringsbranschen är kommunerna den tydliga förloraren, pga. transaktionskostnader och uttag av 

vinst som inte kommer kommunerna till nytta. 

 

Den lösning för delägarkommunerna som Kommunassurans har tagit fram innebär att kommunerna, om 

så önskas inklusive även kommunkoncernen, har möjlighet att i en avgränsad egenandel inom 

försäkringsbolaget avsätta den del som statistiskt sett inte bör försäkras, medan administrationen och 

skaderegleringen hanteras som hittills genom samverkan i Kommunassurans. Riskpremien för den 

ekonomiskt rationella nivån hålls på detta sätt avgränsad inom Kommunassurans för respektive kommun 

(centralt), medan kommunens tjänstepersoner i de olika förvaltningarna och bolagen inte kommer att 

uppleva annat än att de anmäler en försäkringsskada ”som vanligt”. En snarlik lösning tillämpar Malmö 

stad redan i samarbete med Kommunassurans sedan åtskilliga år, även om Malmö stad i kraft av sin 

storlek även har egna resurser för frekvensskadeadministration. Strängt taget innebär 

Egenandelsprogrammet att en möjlighet som i allt väsentligt liknar Malmö stads lösning görs tillgänglig 

 
6 Med risktolerans förstås i detta sammanhang kommunens förmåga att ta risk (vad balansräkningen tål innan kommunen 

skadas allvarligt). 
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för alla delägarkommuner på den nivå som är rationell för respektive kommun. Eftersom 

Kommunassurans har delägarkommuner av alla storlekar har programmet utvecklats så att det passar alla 

kommuners behov. 

 

Positiva följdeffekter av Egenandelsprogrammet är att det möjliggör för kommunerna att nyttja sitt egna 

försäkringsbolag för ytterligare försäkringsbehov än i dag (t ex elevolycksfallsförsäkring och försäkring 

för kommunala bostadsbolag), vilket ytterligare minskar behovet av extern upphandling av försäkrings-

skydd. De 72 delägarkommunerna i Kommunassurans (nästan en fjärdedel av Sveriges kommuner) är 

tillsammans en kraftfull aktör som genom Egenandelprogrammet kan samverka för alla kommuners 

bästa, inte enbart gällande rena kommunförsäkringsfrågor utan även riskhantering och köpkraft gällande 

återförsäkring. Denna möjlighet bör ägarkommunerna nyttja maximalt. 

 

 
5.1. Vad som bör försäkras och vad som inte bör försäkras 
 

En central utgångspunkt för risk management är att varje enskild organisation som är utsatt för en 

riskexponering själv måste betala för de egna risker som inträffar återkommande (frekvensskador). 

Betalningen kan ske antingen genom att den som är utsatt för riskexponeringen själv betalar för skadan 

efter att den har inträffat eller genom försäkringspremie för att försäkra risken innan skadan har inträffat.  

 

Över en längre period kommer det alltid att vara dyrare att försäkra en frekvensskadeexponering än att 

själv betala för inträffade frekvensskador. När det gäller skador av katastrofkaraktär är förhållandena 

normalt de omvända – det är i längden mer rationellt att dela på risken med andra genom den 

riskspridning som en försäkringslösning kan erbjuda. 

 

Kommunassurans har ägarkommunernas uppdrag att på bästa sätt bistå kommunerna med riskhantering. 

Ett viktigt led i detta arbete är att bistå kommunerna med analys och bedömning av vilka risk-

exponeringar hos respektive kommun som bör försäkras och vilka riskexponeringar som det är mer 

rationellt att kommunen själv svarar för.  

 

 

5.2. Administration 
 

Den teoretiska risk management-bedömningen har en stor brist, nämligen att det för många 

organisationer inte är praktiskt möjligt att administrera de skador som inträffar under den nivå som enligt 

en strikt ekonomisk utgångpunkt bör bäras själv utan försäkring. Sådan administration (skadereglering 

under självrisk) är ofta ganska svårt eller dyrt att köpa från försäkringsbolag verksamma på den allmänna 

marknaden, men är helt okomplicerad när kommunerna instruerar sitt egna försäkringsbolag att sköta 

den. En viktig del av förslaget till Egenandelsprogram i Kommunassurans är att kommunernas 

skadeadministration inte ska öka, utan tvärtom underlättas betydligt. 

 

 

5.3. Kommunkoncernen 
 

Om kommunen önskar att även bolag med flera organisationer i kommunkoncernen ska ingå tar 

kommunen ansvar för risksituationen i dess helhet. Om kommunen önskar att kommunkoncernen ska 

ingå i Egenandelsprogrammet så sker det således inom ramen för kommunens egenandel. Nivån för 

kommunens egenandel anpassas efter vilka riskexponeringar som kommunen vill ska ingå. Analys av 
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rationell nivå sker då med bolagen och andra organisationer i koncernen inkluderat. Det som i denna 

skrivelse beskrivs gälla för en kommun gäller då istället för kommunen inklusive kommunkoncern, även 

om det är kommunen som sådan som ansvarar för egenandelen hos Kommunassurans. Administrationen 

enligt avsnitt 5.2 omfattar således i så fall även koncernen. 

 

Under projektets gång har representanter från ägarkommuner framfört att det är önskvärt att 

Kommunassurans tillhandahåller underlag för vilka instruktioner som ska lämnas till kommunala bolag 

m fl i ägardirektiv efter ett införande av Egenandelsprogrammet. Kommunassurans kommer därför att 

lämna ett generellt underlag i denna del samt även bistå med konkret rådgivning, även om det inte kan 

garanteras att sådan individuell rådgivning hinns med under hösten 2022. 

 

Senast från år 2024 avser Kommunassurans även tillhandahålla rapporter där resultatet för respektive 

bolag/organisation i varje kommunens egenandel presenteras. En sådan rapport utgör ett bra underlag för 

varje kommuns ägarstyrning avseende riskfrågor. 

 
 
6. Egenandel för Lessebo kommun 
 

6.1. Analys och rekommenderad nivå för egenandel 
 

6.1.1. Genomförda analyser 
 

Kommunassurans har för var och en av delägarkommunerna låtit analysera vilken nivå av risk som är 

rationellt för respektive kommun att behålla i en egenandel i Kommunassurans, utifrån ett rent 

riskstatistiskt perspektiv. Analyserna har utförts av aktuariekonsultföretaget Nordisk Aktuarservice ApS 

i Köpenhamn.  

 

Den genomförda analysen avseende rationell riskaptit beaktar 

• antalet invånare i Lessebo kommun, 

• det totala värdet av den egendom som Lessebo kommun försäkrar 

• alla 72 delägarkommuners gemensamma skaderesultat sedan år 2014 och 

• Lessebo kommuns skadeutveckling, speciellt gällande frekvensskador, de senaste åren i 

förhållande till övriga kommuners skadeutveckling. 

 

Analysen beaktar inte kommunens risktolerans. Kommunassurans uppfattning är dock att de nivåer av 

egenandelar som föreslås (storleksordningen 1,5 mkr – 15 mkr per år) inte riskerar att någon kommuns 

balansräkning allvarligt kan skadas, utan beslut bör tas med utgångspunkt i vilken nivå som är förenlig 

med riskaptitanalysen och bör baseras på analysen av vad som är en rationell nivå. 

 

Den genomförda analysen har gjorts nivåvis för varje kommun. Här redovisas enbart de delar som ingår i 

egenandelen, dvs ren förväntad årlig riskkostnad/riskpremie utan tillägg för andra delar som ingår vid 

beräkning av en försäkringspremie, t ex overheadkostnader, kostnad för återförsäkring eller 

riskbedömningar som baserats på annan grund än rena analysdata. Detta gör att analysen som 

genomförts för Lessebo kommun och som visas nedan inte är direkt jämförbar med kommunens 

nuvarande premie och heller inte kommunens skadeutfall, eftersom analysen tar sikte enbart på 

förväntningar av förändrad riskprofil när Egenandelsprogrammet tillämpas. 
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Analysresultat per nivå, Lessebo kommun 

Egenandelsnivå 

Förväntad årlig 
riskkostnad/ 
riskpremie 

(SEK) 

Antal år för att fylla 
egenandelen med 

beräknad icke utnyttjad 
riskpremie 

 

25 msek+ 572 981 N/A  

25 msek 571 490 314,37  

15 msek 539 680 145,00  

10 msek 505 197 57,53  

5 msek 418 293 33,19  

3 msek 358 026 30,95  

1,5 msek 309 559 5,74  

PBB 48 300 0,00  

 

 

 

• Egenandelsnivå anger de potentiella alternativ som föreligger för kommunen att själv hålla de årliga 

riskkostnaderna inom en egenandel. Analyser har gjorts för varje kommun inom varje nivå och i 

tabellen ovan redovisas analysresultatet för Lessebo kommun. 

 

• Förväntad årlig riskkostnad/riskpremie anger den förväntade genomsnittliga skadekostnaden för 

Lessebo kommuns risker ett visst framtida år (normalår), understigande den angivna 

egenandelsnivån. Exempelvis visar analyserna att Lessebo kommun ett normalår kan förvänta 

skadekostnader om drygt 300 tkr när nivån upp till 1,5 mkr analyseras. Den förväntade årliga 

riskkostnaden är en av de komponenter som ett försäkringsbolag använder för att fastställa en 

försäkringsköpares årspremie för försäkringen. Den förväntande årliga riskkostnaden kallas ofta i 

sådan premieberäkning istället riskpremie. 

 

• Antal år för att fylla egenandelen med beräknad icke utnyttjad riskpremie anger hur många år 

kommunen kan förvänta att det tar innan kommunen har fyllt upp sin egenandel med icke utnyttjad 

riskpremie upp till den givna nivån, om enbart normalår inträffar under perioden. Exempelvis tar det 

kommunen cirka sex år att fylla upp egenandelsnivån om 1,5 mkr, om inget oförutsett inträffar. När 

egenandelen är fylld kan kommunen åtnjuta väsentlig reducerad försäkringskostnad. 

Att det de flesta år kommer att förekomma icke utnyttjad riskpremie beror på att riskpremien dels består 

av förväntad kostnad för skador som med stor säkerhet kommer att inträffa ett visst år (frekvensskador) 

och dels genomsnittlig kostnad för stora skador som statistiskt sett inte kommer att inträffa under ett 

enskilt år men som kommer att inträffa någon gång. 

 

För många kommuner bedöms nivåer där egenandelen kan fylla av kommunen med beräknad icke 

utnyttjad riskpremie på cirka 10-12 år som lämpligt att hålla som egenandel, under förutsättning att 

kommunens analysresultat visar att återkomsttiden för stora skador inte gör att nivån bör sättas 

annorlunda. Även om tidsspannet om ett drygt decennium är relativt lång tid innan de fulla positiva 

Rekommenderad egenandelsnivå för 
Lessebo kommun 
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effekterna uppnås i strikt ekonomisk mening så uppnår kommunen redan från början andra fördelar som 

gör att Kommunassurans rekommenderar att en relativt lång tidshorisont i det strikt ekonomiska 

hänseendet bör kunna godtas. Till detta kommer att om alla delägarkommuner väljer en egenandel i den 

övre nivån av det rationella spannet så kommer den samlade effekten gentemot återförsäkrings-

marknaden att bli mer kraftfull. 

 

Resultatet av analysen visar avseende Lessebo kommun att det är riskstatistiskt rationellt för kommunen 

att i egenandel hålla ett belopp upp till 1,5 mkr per år (de gröna rutorna). Kommunen skulle även kunna 

överväga nivå om upp till 3 mkr per år.  

 

Motsatsvis visar analysen också att kommunen avrådes från att som egenandel hålla en nivå överstigande 

3 mkr per år (rödmarkerade rutor) eller understigande 1,5 mkr per år. 

 

Även om skillnaden i beräknad årlig riskkostnad mellan de gul- och grönmarkerade nivåerna och de 

rödmarkerade nivåerna är relativt begränsad så är risken för kommunen betydligt större i de röda 

nivåerna, om en mycket stor skada skulle inträffa. I de röda nivåerna är risken för kommunen så pass stor 

att riskexponeringen enligt Kommunassurans bedömning passar bättre som försäkring än som egenandel.  

 

Följande tabell visar risken för Lessebo kommun avseende de olika nivåerna, vid en återkomsttid om 10 

år, 50 år, 100 år respektive 200 år. Med återkomsttid avses hur ofta en viss situation beskriven situation 

kan förväntas inträffa (jfr exempelvis begreppet hundraårsregn).7 

 

 
 

 

Som framgår i tabellen ökar risken för kommunen kraftigt vid de översta nivåerna. Det betyder att det är 

rationellt för kommunen att välja en egenandel där risken inte i allt för stor utsträckning överstiger 

förväntad årlig riskkostnad/riskpremien och att istället köpa försäkring för överskjutande nivåer. 

 

  

 
7 Att återkomsttiden anges som 10 visar att händelsen statistiskt sätt kan förväntas inträffa en gång vart tionde år och om den 

anges som 100 visar det att händelsen statistiskt sett inträffar en gång vart hundrade år. Det betyder förstås inte att händelsen 

inte kan inträffa under innevarande år eller nästkommande år. 

Risköversikt
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I tabellen till höger framgår kostnaderna 

för respektive återkomsttid istället angivet 

med belopp. 

 

Tabellen visar att Lessebo kommun under 

ett år vart hundrade år kan förvänta att 

den totala skadekostnaden uppgår till 

cirka 10,2 mkr. Om Lessebo kommun 

väjer en egenandel om 25 mkr+ (så att det 

inte finns någon försäkring) måste 

kommunen då betala hela skadekostnaden 

själv. Beloppet är uttryck för den 

genomsnittliga riskexponeringen och är 

inte en beskrivning av den maximala 

skada som kan inträffa. 

 

Om kommunen väljer en egenandel om 1,5 mkr så står kommunens egenandel i Kommunassurans det 

året en mycket stor skada inträffar för 1,5 mkr (om egenandelen då är fylld) och försäkringen i 

traditionell mening för överskjutande del. Övriga år avsätts icke utnyttjad del av riskpremien inom nivån 

till kommunens egenandel. 

 

Analyserna ovan är som nämnts enbart baserade på de delar av premien som kommer att omfattas av 

kommunens egenandel (dvs ren riskpremie motsvarande beräknad genomsnittlig årlig skadekostnad) och 

innefattar inte kostnader för overhead eller återförsäkring.  

 

Analysen omfattar för närvarande enbart kommunförsäkringen och behöver kompletteras för sådant fall 

Lessebo kommun även önskar att ytterligare större riskexponeringar ska omfattas av egenandelen, 

exempelvis kommunens behov av försäkring för ett kommunalt bostadsbolag eller kommunens behov av 

försäkring för elevolycksfall. 

 

6.1.2. Rekommenderad egenandelsnivå för Lessebo kommun 
 

Mot bakgrund av de genomförda analyser som beskrivs i avsnitt 6.1.1 rekommenderar Kommunassurans 

Lessebo kommun att som egenandel hålla upp till 1,5 mkr per år. Nivån om 3 mkr kan övervägas om 

kommunen så önskar. 

 

Lessebo kommun rekommenderas att teckna traditionell försäkring för de nivåer som är högre än 

rekommenderad egenandelsnivå. 

 

Som jämförelse ska nämnas att rekommendation om egenandelsnivå lämnas till delägarkommunerna i 

spannet från 1,5 mkr per år för de minsta kommunerna upp till 15 mkr per år för de största (förutom 

storstadskommuner, som rekommenderas ännu högre egenandel). 

 

  

ÅF andel -                -                  -                    -                     

25 msek+ 789 010       6 667 543      10 178 960      15 114 932       

25 msek 789 010       6 667 543      10 178 960      15 114 932       

15 msek 789 010       6 667 543      10 178 960      15 047 600       

10 msek 789 010       6 667 543      10 047 600      10 047 600       

5 msek 789 010       5 047 600      5 047 600        5 047 600         

3 msek 789 010       3 047 600      3 047 600        3 047 600         

1,5 msek 789 010       1 547 600      1 547 600        1 547 600         

PBB 47 600          47 600            47 600              47 600               

200 år100 årEgenandelsnivå 10 år

Riskkostnad i förhållande till återkomstid

50 år
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6.1.3. Minsta egenandel för att fullt ut kunna delta i Egenandelsprogrammet 
 

För att Lessebo kommun ska kunna delta i Egenandelsprogrammet fullt ut med de fördelar som det 

innebär för kommunen krävs att kommunen väljer en egenandel om minst 1,5 mkr per år. 

 

Det finns möjlighet för kommunen att välja en lägre egenandelsnivå, men kommunen kommer då inte att 

ha möjlighet att delta med exempelvis kommunalt fastighetsbolag, att internupphandla 

olycksfallsförsäkring eller att avropa näraliggande riskhanteringstjänster till självkostnadspris, eftersom 

Kommunassurans åtagande gentemot övriga kommuner inte medger att mer avancerade tjänster än de 

sedvanliga erbjuds till kommuner som väljer en lägre nivå än den som analysresultatet visar är rationell. 

Även en lägre nivå än 1,5 mkr per år medför dock långsiktigt kostnadsfördelar för kommunen. 

 

Kommunassurans avråder mot denna bakgrund Lessebo kommun att hålla en lägre egenandel än 1,5 mkr 

per år. 

 

 

6.2. Övriga fördelar 
 

6.2.1. Möjlighet att hantera hela kommunens koncerns risker samlat 
 

I dagsläget omfattar delägarkommuneras uppdrag till Kommunassurans att hantera kommunernas behov 

av försäkringsskydd för själva kommunen (kommunförsäkring för kommunens egendom och 

ansvarsskydd för verksamheten och myndighetsutövningen) samt även motsvarande försäkringsskydd 

för vissa kommunala bolag, kommunalförbund och andra organisationer. Delägarkommunerna har dock 

inte uppdragit åt Kommunassurans att hantera de typer av kommunala bolag som har betydande 

försäkringsbehov vid sidan av kommunens riskexponering (främst kommunala bostadsbolag och 

energiproducerande bolag) och heller inte andra försäkringsgrenar än egendom och ansvar (exempelvis 

olycksfall). 

 

Förslaget till Egenandelsprogram innefattar att delägarkommunernas uppdrag till Kommunassurans 

utökas så att kommunerna kan samverka om hela kommunkoncernens behov och även avseende de 

kommunala bolagen har möjlighet att behålla rationella riskexponeringar inom sin egenandel. Detta 

innebär alltså att de kommuner som har egna egenandelar har möjlighet att låta egenandelen och 

försäkringen omfatta även det kommunala bostadsbolaget och försäkringen för elevolycksfall m.m. På 

sikt är även tanken att energiproducerande verksamhet ska kunna omfattas, men där är tidshorisonten 

något längre, eftersom specialkompetens behövs för att det ska vara rationellt att samverka. 

 

För kommuner som önskar att ytterligare delar av koncernens risker ska hanteras inom kommunens 

egenandel behöver utökade analyser genomföras, vilket relativt enkelt låter sig göras. 

 

 

6.2.2. Effektiv hantering av risk- och försäkringsfrågor genom samverkan 
 

Ovan har de riskekonomiska frågorna varit i huvudsakligt fokus. En viktig del av programmet är dock 

enligt Kommunassurans uppfattning att de riskfrågor som bättre lämpar sig att hanteras i samverkan än 

hos varje enskild kommun ska kunna hanteras av Kommunassurans personal, men kostnadsmässigt inom 

respektive kommuns egenandel. På så sätt behöver inte varje kommun upprätthålla egen kompetens inom 

alla riskområden. 
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Exempel på områden där fördjupad samverkan om risk- och försäkringsfrågor kan hanteras i 

egenandelarna är.  

 

• Skadereglering utanför det försäkrade området, exempelvis hantering av skadeståndskrav efter 

översvämning till följd av nederbörd. 

• Administration av kommunens skadeförebyggande egenkontrollprogram. 

• Konkret skadeförebygganderådgivning om enskilda större objekt som kommunhus och 

gymnasieskolor. 

• Biträde vid upprättande av upphandlingsunderlag avseende försäkring. 

• Allmän rådgivning i riskfrågor. 

• Deltagande i kommunens risk- och säkerhetsorganisation (till och med möjligt att överlämna 

kommunens försäkringsansvarigroll till Kommunassurans, som ett par kommuner redan har 

gjort). 

 
6.3. Risker 
 

Det ska i sammanhanget understrykas att införandet av en egenandel för Lessebo kommun i 

övergångsskedet – under åren från och med 2023 och så lång tid som framgår av tabellen på sidan 14 – 

medför att kommunen exponeras för en risk att själv behöva svara för mellanskillnaden mellan det 

kapital som vid var tid finns i kommunens egenandel och vald egenandelsnivån, för sådant fall att en stor 

skada inträffar i kommunen under dessa år, eller om de samlade skadorna under dessa år överstiger 

nivån.  

 

Risken med att exponera kommunen under övergångsperioden ska bedömas mot den beräknade 

sannolikheten att en mycket stor skada inträffar under dessa år, vilket framgår av tabellen på sidan 15. 

Risken under övergångsperioden är inte hög jämfört med de fördelar som kommunen såväl kort- som 

långsiktigt kan uppnå med att övergå till Egenandelsprogrammet, men att det föreligger en risk under 

denna period är ett faktum.  

 

Det ska dock tilläggas att om mer än en sällan förekommande stor skada skulle inträffa under den 

aktuella perioden så skulle kommunen under alla omständigheter belastas av stora kostnadsökningar, 

eftersom försäkringspremien även vid traditionellt köp av försäkring i så fall sannolikt skulle ha höjts 

väsentligt. 

 

För kommuner som föredrar att ytterligare sänka graden av osäkerhet under övergångsperioden hänvisas 

i första hand till den lösning som ett antal delägarkommuner har föreslagit och som redovisas i 6.5 

nedan. Det finns sannolikt även möjlighet att erbjuda en särskild försäkringslösning för enskilda 

kommuner avseende kommunen riskexponering under övergångstiden om någon kommun absolut 

önskar minska risken till ett minimum, men Kommunassurans rekommenderar inte detta eftersom det 

enligt Kommunassurans bedömning skulle vara dyrare att försäkra än vad riskexponeringen motiverar 

för den enskilda kommunen. 
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6.4. Kostnad 
 

Utgångspunkten är att respektive kommun under de första åren fortsätter att betala försäkringspremie på 

ungefär samma nivå som i dagsläget.8 Det föreligger inget krav om förtida kapitaltillskott eller liknande. 

För Lessebo kommuns del innebär det att premie i nuvarande storleksordning betalas under så många år 

som det enligt tabellen på sidan 14 tar att fylla egenandelen, om inget oförutsett inträffar (se 6.3). 

Därefter har det i kommunens egenandel (kommunens kostnadsställe hos Kommunassurans) 

ackumulerats tillräckligt med kapital för att kunna betala även för en katastrofskada med medel ur 

egenandelen. 

 

Efter övergångsperioden, när Lessebo kommun har upparbetat ett kapital i egenandelen inom 

Kommunassurans, föreligger inte behov för kommunen att ackumulera ytterligare kapital i egenandelen. 

När egenandelen är fylld kan därför kommunens riskpremie för nivån upp till vald egenandelsnivå 

därefter sänkas betydligt. Egenandelen blir på detta sätt ett sparande för kommunen för framtida 

riskbehov.  

 

 

6.5. Eventuell förtid uppfyllnad av egenandelen 
 

Ett antal av delägarkommunerna i Kommunassurans har förutskickat att de önskar på förhand tillskjuta 

det kapital som erfordras för att fylla kommunens egenandel (enligt uppgift för att kunna budgetera och 

kostnadsföra beloppet redan det första året och för att redan från början kunna dra full fördel av 

Egenandelsprogrammet även i finansiellt hänseende).  

 

Från Kommunassurans sida föreligger inte något behov av sådant förtida tillskott av kapital, men om 

önskemålet kvarstår hos delägare så finns hos Kommunassurans beredskap för att innan införandet av 

Egenandelsprogrammet utreda om den önskade förhandslösningen är förenlig med kommunala 

redovisningsprinciper.  

 

Om önskemål om att fylla upp sin egenandel på en gång kvarstår hos någon delägarkommun så emotser 

Kommunassurans tacksamt ett omgående besked, så att vi vet om vi behöver göra denna utredning. 

 

 
7. Redan fattade samt föreslagna/planerade beslut av ägarna och respektive kommun 
 

7.1. Beslut vid årsstämman i maj 2022 
 

Årsstämman i Kommunassurans har den 12 maj 2022 beslutat att bolagets bolagsordning ska ändras, så 

att ägarna tillåter att tillstånd att meddela olycksfallsförsäkring söks hos Finansinspektionen.  

 

Innan det står helt klart att Kommunassurans har möjlighet att teckna olycksfallsförsäkring måste 

Finansinspektionens prövning av ansökan om utvidgning av tillståndet avvaktas. 

  

  

 
8 Årspremien kan komma att anpassas utifrån de analyser av förväntade skador som har genomförts. Analyserna visar att 

denna anpassning av årspremien behövs oavsett införandet av Egenandelsprogrammet.  
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7.2. Beslut vid extra bolagsstämma den 16 november 2022 
 

För att Kommunassurans verksamhet ska inrättas så som beskrivs ovan bör delägarkommunerna 

gemensamt fatta beslut om att Egenandelsprogrammet ska införas. Om ägarkommunerna instämmer i 

förslaget att Egenandelsprogrammet ska införas så medför det även följdändringar i ägaravtalet och 

behov av ett nytt ägardirektiv. Styrelsen i Kommunassurans har därför beslutat att kalla 

delägarkommunerna till extra bolagsstämma den 16 november 2022, där dessa frågor kommer att 

behandlas.9 

 

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman den 16 november 2022 ska fatta följande beslut. 

 

§ 6 Den extra bolagsstämman beslutar att uppdra åt Kommunassurans att, för ägarkommuner 

som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 

(Egenandelsprogrammet). 

 

§ 7 Den extra bolagsstämman beslutar att anta nytt ägardirektiv. 

 

§ 8 Den extra bolagsstämman beslutar att tillstyrka förslag till nytt aktieägaravtal och 

rekommenderar respektive delägarkommun att ingå detsamma. 

 

Beslut om nytt ägaravtal är inte en bolagsstämmofråga i Kommunassurans, utan ett avtal 

delägarkommunerna emellan. Styrelsen i Kommunassurans föreslår dock att firmatecknare för respektive 

kommun samma dag som den extra bolagsstämman avhålls, under förutsättning att den extra 

bolagsstämman tillstyrker förslaget, undertecknar det nya ägaravtalet (genom digital signering). 

 

• Ingående av nytt ägaravtal avseende kommunernas ägande av Kommunassurans. 

Firmatecknare för kommunen bör således avsätta tid för att någon gång under eftermiddagen den 16 

november 2022 digitalt signera det nya aktieägaravtalet. 

 

 

Förslagen till nytt aktieägaravtal och till nytt ägardirektiv kommer att bifogas den formella kallelsen till 

extra bolagsstämma, vilken kommer att tillställas delägarkommunerna den 6 oktober 2022. Förslagen 

kan dock redan nu förhandsgranskas via nedanstående länkar. 

 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv till Kommunassurans. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv till Kommunassurans i version med 

markering av ändringar samt med kommentarer. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans.  

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans i version 

med markering av ändringar samt med kommentarer. 

 

 

 
9 Eftersom bolagsordningen inte medger att kallelse till bolagsstämma skickas tidigare än sex veckor innan bolagsstämman 

kommer den formella kallelsen att skickas ut den 6 oktober 2022. Det går dock redan nu att förhandsgranska den kommande 

kallelsen via denna länk. 
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7.3. Beslut om nivå för Lessebo kommuns egenandel 
 

Beslut om Lessebo kommuns egenandel fattas gemensamt mellan kommunen och Kommunassurans 

efter den extra bolagsstämman i november. Vilken nivå av egenandel som Kommunassurans 

rekommenderar Lessebo kommun att hålla framgår av 6.1.2 ovan. 

 

Kommunassurans kommer inte att ställa krav på högre nivå av egenandel än 1,5 mkr per år, men 

kommunen är välkommen att välja även 3 mkr per år. För att Egenandelsprogrammet ska fungera 

optimalt bör Lessebo kommun inte välja en lägre nivå än 1,5 mkr per år. 

 

Kommuner som likväl även fortsatt enbart önskar bära egen risk på lägre nivåer än vad genomförda 

analyser visar är rationellt måste hänvisas till mer traditionell försäkringslösning med vanlig självrisk, 

vilket Kommunassurans enligt styrelsens beslut även framöver kommer att tillhandahålla för dessa – 

förhoppningsvis fåtal – delägarkommuner.   

 

 
8. Mer information och möjlighet till möte med Kommunassurans 
 

Även om Kommunassurans styrelse, liksom bolagets tjänstepersoner, tycker att Egenandelsprogrammet 

är nästa naturliga steg för delägarkommunerna i en effektivisering av riskprocesserna så har vi full 

förståelse för att förslaget väcker ett antal frågor i kommunerna.  

 

Ni som har att ta ställning till förslaget eller ska författa en tjänsteskrivelse till beslutande instanser är 

självfallet välkomna att hos bolaget söka svar på alla frågor som kan uppkomma. Lämpligast ställs 

frågorna via info@ksfab.se. 

 

Kommunassurans bjuder också möjligheten att boka ett möte för att diskutera förslaget utifrån er 

kommuns förutsättningar. På grund av det stora antalet möten under relativt kort tid kan vi tyvärr enbart 

erbjuda alternativen att mötet hålls på Kommunassurans kontor i Malmö eller att det hålls via Teams. 

 

Lämpliga deltagare från kommunens sida vid mötet kan vara ekonomichefen, kommunens ägarombud i 

Kommunassurans, säkerhetschef/försäkringsansvarig och kommunjurist. Lessebo kommun är dock 

förstås välkommen att bjuda in de politiker och tjänstepersoner som bedöms lämpligt. 

 

Kommunen kan själv välja om huvudsakligt fokus för mötet ska vara ägarfrågorna (beslut om nytt 

aktieägaravtal och nytt ägardirektiv) eller de konkreta frågorna om kommunens egenandel. 

 

Kommunens ekonomichef har fått närmare information om hur mötet bokas. 

 

Som ovan, på styrelsens uppdrag 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

 

 

Anders Ramäng 

VD 

 

Telefon direkt 040-611 24 50 

E-post anders.ramang@ksfab.se 
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Styrelsens i Kommunassurans förslag till 

Ägardirektiv för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Antaget av bolagsstämman den 16 november 2022  
 
 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet med §1 i Aktieägaravtalet för Kommunassurans 

Försäkring AB (i det följande Kommunassurans eller bolaget). Det är i och med att det 

antagits av bolagsstämman enligt aktiebolagsrätten bindande för Kommunassurans styrelse 

och andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det inte strider mot 

försäkringsrörelselagen, annan lag eller bolagsordningen. 

 
 

§1 Bakgrund 
 

Kommunassurans är ett försäkringsbolag som bildats för att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att säkerställa att delägarna kan erhålla bästa 

riskadministration och försäkringsvillkor. Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska personer som helt eller till majoritet ägs av de kommuner 

och regioner som ingår som aktieägare i bolaget och över vilka juridiska personer ägarna kan 

utöva och faktiskt utövar kontroll, motsvarande den kontroll som de utövar över sina egna 

förvaltningar. 

 

 

§2 Ändamålet med bolaget 
 

Kommunassurans ska långsiktigt utgöra en attraktiv och stabil riskadministratör och 

försäkringsgivare för delägarna.  

 

Kommunassurans ska vara den ledande riskadministratören och det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och regioner och aktivt verka för att utveckla bolagets 

verksamhet för att säkerställa en långsiktig relation till sina ägare och försäkringstagare. 

 

Kommunassurans ska aktivt verka för att delägarna utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans ska vidare för delägare som också är försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare förutsättningar härför, aktivt verka för att delägare i egenskap 

av försäkringstagare utvecklar och vidmakthåller förmågan att undvika skador dels att minska 

Kommunassurans skadekostnader och därmed främja Kommunassurans långsiktiga 

verksamhet, dels minska försäkringstagares skador och skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete ska ske i samverkan med delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja och förmåga att förebygga skador ska återspeglas i 

erbjudna försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt affärsmässiga principer med iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 
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Kommunassurans ska – när detta bidrar till att uppfylla bolagets uppdrag – ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans ska engagera sig i branschens utveckling och i framtidsfrågor för att trygga 

bolagets bestånd och utveckling samt delägarnas långsiktiga intresse av få och små skador 

samt ett gott försäkringsskydd. 

 

 

§3 Styrning 
 

Delägarna utövar sin styrning via bolagsstämman där varje ägardirektiv eller annat beslut är 

styrande för Kommunassurans verksamhet. Det åligger vidare Kommunassurans att följa vad 

som finns intaget i mellan delägarna träffat aktieägaravtal, som om Kommunassurans självt 

varit part i avtalet. 

 

Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för Kommunassurans 

ändamål och mål tillgodoses. I detta syfte ska styrelsen anta en arbetsordning för sitt eget 

arbete och en instruktion för verkställande direktören. 

 

Kommunassurans står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av delägarnas 

respektive styrelse. Ägarnas styrelse utövar sin ledningsfunktion över bolaget i enlighet med 

vad som anges i antagna reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt att ta del av Kommunassurans handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna 

styrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med Kommunassurans styrelse. 

 

Kommunassurans erinras om att delägarnas respektive styrelse enligt kommunallagen har att 

fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

Kommunassurans får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala 

kompetensen. 

 

Kommunassurans ansvarar för att kommunfullmäktige i envar delägarkommun får ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i Kommunassurans fattas av bolagsstämman. En 

fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga 

som kräver beslut av bolagsstämman [enligt denna punkt]. Uppstår tveksamhet huruvida 

beslut krävs av bolagsstämman, ska Kommunassurans samråda med ägarkommunens 

representant/ombud. 
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§4 Grundläggande värderingar 
 

Kommunassurans ska vara en god samhällsaktör där verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden ska vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet och säkerhet. God 

etik och professionalism ska vara utmärkande. 

 

Delägare ska i alla frågor som berör delägare i egenskap av endast delägare behandlas lika, 

oavsett om de är försäkringstagare eller ej. 

 

 

§5 Ekonomi 
 

Det är Kommunassurans uppgift att bedriva verksamheten på långsiktigt effektivast möjliga 

vis i syfte att säkerställa en gynnsam verksamhetsutveckling och ge möjligheten att erbjuda 

delägarna  

• god riskadministration, 

• förmånliga försäkringsvillkor och  

• premier,  

samt tillhandhålla  

• budget och  

• verksamhetsplan till delägarna. 

 

Årsredovisning ska presenteras i färdigt skick senast 30 mars varje år. Denna kan också 

översändas till delägarna i elektronisk form. 

 

Kommunassurans ska bedriva verksamheten på sådant sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör en attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring. 

 

 

§6 Information m.m. 
 

Kommunassurans ska hålla delägarna väl informerade om sin verksamhet. Detta ska ske dels 

vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt ägarsamråd, som ska hållas under sista tertialet varje 

år. Kallelse sker på initiativ av och genom bolagets försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd ska styrelsen medverka och jämte Kommunassurans verkställande 

ledning informera om bl.a. ägarkommunernas risksituation, bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt utfall jämte prognos, arbete för att förebygga skador hos 

försäkringstagare och övriga delägare samt affärsmässig utveckling i övrigt. Vid ägarsamrådet 

ska också behandlas de andra frågor som delägare önskar genom anmälan till bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas informerade om Kommunassurans verksamhet. Bolaget ska 

initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar. 

 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål delges 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från styrelsesammanträde 

• Bolagets räkenskaper i årsredovisning med revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport. 
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Kommunassurans styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 

stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna för verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för delägares kommunstyrelses 

uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen samt för lekmannarevisorns granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om 

huruvida Kommunassurans bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angetts i 

bolagsordningen och i ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

 

§ 7 Allmänhetens insyn i verksamhet som bolaget överlämnar 
till privata utförare 

 

Om del av Kommunassurans verksamhet genom avtal lämnas över till en privat utförare, ska 

bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten 

insyn i den verksamhet som lämnas över. 

 

 

§8 Tolkningsordning 
 

I det fall vad som i detta ägardirektiv står i strid med vad som stadgas i lag, bolagsordning 

eller aktieägaravtalet mellan delägarna, gäller vad som stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 

 

* 

 

Antaget vid extra bolagsstämma i Kommunassurans Försäkring AB (516406-0294)  

den 16 november 2022 
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Styrelsens förslag till 

Ägardirektiv för Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0294 
Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Antaget av bolagsstämman den 16 november 2022  
 
Ändringar i förhållande till ägardirektiv 2020 är i den mellersta kolumnen nedan markerade med kursiv text och grön textfärg. Överstruken text 

med röd textfärg innebär att texten tas bort.  

 

Mycket begränsade redaktionella ändringar utan betydelse i sak är inte markerade nedan. Dessutom har ”skall” genomgående ändrats till ”ska”. 
 

Ägardirektiv 2020 
 

Ägardirektiv 2022 Kommentarer till förslagen. 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet 

med §1 i Aktieägaravtalet för 

Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB. Det är i och med att det antagits 

av bolagsstämman enligt 

aktiebolagsrätten bindande för bolagets 

styrelse och andra ställföreträdare som 

har att följa direktivet, såvida det inte 

strider mot försäkringsrörelselagen, 

annan lag eller bolagsordningen. 

 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet 

med §1 i Aktieägaravtalet för 

Kommunassurans Försäkring AB  

(i det följande Kommunassurans eller 

bolaget). Det är i och med att det 

antagits av bolagsstämman enligt 

aktiebolagsrätten bindande för 

Kommunassurans styrelse och andra 

ställföreträdare som har att följa 

direktivet, såvida det inte strider mot 

försäkringsrörelselagen, annan lag 

eller bolagsordningen. 

 

 

 

Följdändring av ändringen av företagsnamn. 
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§1 Bakgrund 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

är ett försäkringsbolag som bildats för 

att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att 

säkerställa att delägarna kan erhålla 

bästa försäkringsvillkor. Bolaget kan 

även erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska 

personer som helt eller till majoritet 

ägs av de kommuner och 

landsting/regioner som ingår som 

aktieägare i bolaget och över vilka 

juridiska personer ägarna kan utöva 

och faktiskt utövar kontroll, 

motsvarande den kontroll som de 

utövar över sina egna förvaltningar. 

 

§1 Bakgrund 

 

Kommunassurans  

är ett försäkringsbolag som bildats för 

att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att 

säkerställa att delägarna kan erhålla 

bästa riskadministration och 

försäkringsvillkor. Bolaget kan även 

erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska 

personer som helt eller till majoritet 

ägs av de kommuner och 

regioner som ingår som aktieägare i 

bolaget och över vilka juridiska 

personer ägarna kan utöva och faktiskt 

utövar kontroll, motsvarande den 

kontroll som de utövar över sina egna 

förvaltningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 

§2 Ändamålet med bolaget 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall långsiktigt utgöra en attraktiv och 

stabil försäkringsgivare för delägarna. 

  

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall vara det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och 

landsting/regioner i Götaland och 

aktivt verka för att utveckla bolagets 

verksamhet för att säkerställa en 

långsiktig relation till sina ägare och 

försäkringstagare. 

§2 Ändamålet med bolaget 

 

Kommunassurans  

ska långsiktigt utgöra en attraktiv och 

stabil riskadministratör och 

försäkringsgivare för delägarna.  

 

Kommunassurans  

ska vara den ledande 

riskadministratören och det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och 

regioner och aktivt verka för att 

utveckla bolagets verksamhet för att 

säkerställa en långsiktig relation till 

sina ägare och försäkringstagare. 

 

 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 

Verksamhetsområdet föreslås styrkas här. Av ägaravtalet framgår att 

beslut av bolagsstämman krävs för att kommun utanför Götaland ska 

kunna erbjudas delägarskap. 
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall aktivt verka för att delägarna 

utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall vidare för delägare som också är 

försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare 

förutsättningar härför, aktivt verka för 

att delägare i egenskap av 

försäkringstagare utvecklar och 

vidmakthåller förmågan att undvika 

skador dels att minska 

Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB´s skadekostnader och därmed 

främja Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB´s långsiktiga 

verksamhet, dels minska 

försäkringstagares skador och 

skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete skall 

ske i samverkan med 

delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja 

och förmåga att förebygga skador skall 

återspeglas i erbjudna 

försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt 

affärsmässiga principer med 

 

Kommunassurans  

ska aktivt verka för att delägarna 

utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans  

ska vidare för delägare som också är 

försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare 

förutsättningar härför, aktivt verka för 

att delägare i egenskap av 

försäkringstagare utvecklar och 

vidmakthåller förmågan att undvika 

skador dels att minska 

Kommunassurans  

skadekostnader och därmed  

främja Kommunassurans  

långsiktiga  

verksamhet, dels minska 

försäkringstagares skador och 

skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete ska  

ske i samverkan med 

delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja 

och förmåga att förebygga skador ska 

återspeglas i erbjudna 

försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt 

affärsmässiga principer med 
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iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall – när detta bidrar till att uppfylla 

bolagets uppdrag - ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom 

försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall engagera sig i branschens 

utveckling och i framtidsfrågor för att 

trygga bolagets bestånd och utveckling 

samt delägarnas långsiktiga intresse av 

få och små skador samt ett gott 

försäkringsskydd. 

iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 

 

Kommunassurans  

ska – när detta bidrar till att uppfylla 

bolagets uppdrag – ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom 

försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans  

ska engagera sig i branschens 

utveckling och i framtidsfrågor för att 

trygga bolagets bestånd och utveckling 

samt delägarnas långsiktiga intresse av 

få och små skador samt ett gott 

försäkringsskydd. 
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§3 Styrning 

 

Delägarna utövar sin styrning via 

bolagsstämman där varje ägardirektiv 

eller annat beslut är styrande för 

bolagets verksamhet. Det  

åligger vidare bolaget att  

följa vad som finns intaget i mellan 

delägarna träffat aktieägaravtal, som 

om bolaget självt varit part i  

avtalet. 

 

Styrelsen skall utforma organisationen 

så att de bästa förutsättningarna för 

bolagets ändamål och mål  

tillgodoses. I detta syfte skall styrelsen 

anta en arbetsordning för sitt eget 

arbete och en instruktion för 

verkställande direktören. 

 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § 

kommunallagen under uppsikt av 

delägarnas respektive styrelse. 

Ägarnas styrelse utövar sin 

ledningsfunktion över bolaget i 

enlighet med vad som anges i antagna 

reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt 

att ta del av bolagets  

handlingar och räkenskaper samt i 

övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet. Bolaget ska lämna 

styrelsen den information om 

verksamheten som den begär. Den 

§3 Styrning 

 

Delägarna utövar sin styrning via 

bolagsstämman där varje ägardirektiv 

eller annat beslut är styrande för 

Kommunassurans verksamhet. Det 

åligger vidare Kommunassurans att 

följa vad som finns intaget i mellan 

delägarna träffat aktieägaravtal, som 

om Kommunassurans självt varit part i 

avtalet. 

 

Styrelsen ska utforma organisationen 

så att de bästa förutsättningarna för 

Kommunassurans ändamål och mål 

tillgodoses. I detta syfte ska styrelsen 

anta en arbetsordning för sitt eget 

arbete och en instruktion för 

verkställande direktören. 

 

Kommunassurans står enligt 6 kap. 1 § 

kommunallagen under uppsikt av 

delägarnas respektive styrelse. 

Ägarnas styrelse utövar sin 

ledningsfunktion över bolaget i 

enlighet med vad som anges i antagna 

reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt 

att ta del av Kommunassurans 

handlingar och räkenskaper samt i 

övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet. Bolaget ska lämna 

styrelsen den information om 

verksamheten som den begär. Den 
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närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med 

bolagets styrelse. 

 

Bolaget erinras om att  

delägarnas respektive styrelse enligt 

kommunallagen har att fatta årliga 

beslut huruvida verksamheten varit 

förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

 

Bolaget får inte bedriva  

verksamhet som inte är förenlig med 

den kommunala kompetensen. 

 

Bolaget ansvarar för att 

kommunfullmäktige i envar 

delägarkommun får ta ställning innan 

sådana beslut i verksamheten som är 

av principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa 

beslut i bolaget fattas av 

bolagsstämman. En fråga som faller 

utanför uppräkningen i 

bolagsordningen kan trots detta vara en 

sådan fråga som kräver beslut av 

bolagsstämman [enligt denna punkt]. 

Uppstår tveksamhet huruvida beslut 

krävs av bolagsstämman, ska  

bolaget samråda med  

ägarkommunens representant/ombud. 

närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med 

Kommunassurans styrelse. 

 

Kommunassurans erinras om att 

delägarnas respektive styrelse enligt 

kommunallagen har att fatta årliga 

beslut huruvida verksamheten varit 

förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

 

Kommunassurans får inte bedriva 

verksamhet som inte är förenlig med 

den kommunala kompetensen. 

 

Kommunassurans ansvarar för att 

kommunfullmäktige i envar 

delägarkommun får ta ställning innan 

sådana beslut i verksamheten som är 

av principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa 

beslut i Kommunassurans fattas av 

bolagsstämman. En fråga som faller 

utanför uppräkningen i 

bolagsordningen kan trots detta vara en 

sådan fråga som kräver beslut av 

bolagsstämman [enligt denna punkt]. 

Uppstår tveksamhet huruvida beslut 

krävs av bolagsstämman, ska 

Kommunassurans samråda med 

ägarkommunens representant/ombud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

263



§4 Grundläggande värderingar 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall vara en god samhällsaktör där 

verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden skall 

vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet 

och säkerhet. God etik och 

professionalism skall vara utmärkande. 

 

Delägare skall i alla frågor som berör 

delägare i egenskap av endast delägare 

behandlas lika, oavsett om de är 

försäkringstagare eller ej. 

§4 Grundläggande värderingar 

 

Kommunassurans  

ska vara en god samhällsaktör där 

verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden ska 

vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet 

och säkerhet. God etik och 

professionalism ska vara utmärkande. 

 

Delägare ska i alla frågor som berör 

delägare i egenskap av endast delägare 

behandlas lika, oavsett om de är 

försäkringstagare eller ej. 

Ingen ändring föreslås. 

§5 Ekonomi 

 

Det är bolagets uppgift att  

bedriva verksamheten på långsiktigt 

effektivast möjliga vis i syfte att 

säkerställa en gynnsam 

verksamhetsutveckling och ge 

möjligheten att erbjuda delägarna 

förmånliga försäkringsvillkor och 

premier, samt tillhandhålla budget och 

verksamhetsplan till delägarna. 

 

 

 

 

Årsredovisning ska presenteras i 

färdigt skick senast 30 mars varje år. 

Denna kan också översändas till 

delägarna i elektronisk form. 

 

§5 Ekonomi 

 

Det är Kommunassurans uppgift att 

bedriva verksamheten på långsiktigt 

effektivast möjliga vis i syfte att 

säkerställa en gynnsam 

verksamhetsutveckling och ge 

möjligheten att erbjuda delägarna  

- god riskadministration, 

- förmånliga försäkringsvillkor och  

- premier,  

samt tillhandhålla  

- budget och  

- verksamhetsplan till delägarna. 

 

Årsredovisning ska presenteras i 

färdigt skick senast 30 mars varje år. 

Denna kan också översändas till 

delägarna i elektronisk form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall bedriva verksamheten på sådant 

sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör 

en attraktiv och stabil upphandlare av 

återförsäkring. 

Kommunassurans  

ska bedriva verksamheten på sådant 

sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör 

en attraktiv och stabil upphandlare av 

återförsäkring. 

§6 Information m.m. 
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall hålla delägarna väl informerade 

om sin verksamhet. Detta skall ske 

dels vid bolagsstämma, dels vid ett 

särskilt ägarsamråd, som skall hållas 

under sista tertialet varje år. Kallelse 

sker på initiativ av och genom 

bolagets försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd skall styrelsen 

medverka och jämte bolagets 

verkställande ledning informera om 

bl.a.  

bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt 

utfall jämte prognos, arbete för att 

förebygga skador hos 

försäkringstagare och övriga delägare 

samt affärsmässig utveckling i övrigt. 

Vid ägarsamrådet skall också 

behandlas de andra frågor som 

delägare önskar genom anmälan till 

bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas 

informerade om bolagets  

verksamhet. Bolaget ska initiera 

§6 Information m.m. 
 

Kommunassurans  

ska hålla delägarna väl informerade 

om sin verksamhet. Detta ska ske dels 

vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt 

ägarsamråd, som ska hållas under sista 

tertialet varje år. Kallelse sker på 

initiativ av och genom bolagets 

försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd ska styrelsen 

medverka och jämte Kommunassurans 

verkställande ledning informera om 

bl.a. ägarkommunernas risksituation, 

bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt 

utfall jämte prognos, arbete för att 

förebygga skador hos 

försäkringstagare och övriga delägare 

samt affärsmässig utveckling i övrigt. 

Vid ägarsamrådet ska också  

behandlas de andra frågor som 

delägare önskar genom anmälan till 

bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas 

informerade om Kommunassurans 

verksamhet. Bolaget ska initiera 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg av utvecklingen av kommunernas risksituation på generell nivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 
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möten med kommunen om 

omständigheterna så påkallar. 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål 

delges 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från 

styrelsesammanträde 

• Bolagets räkenskaper i 

årsredovisning med 

revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas 

granskningsrapport. 

 

Bolagets styrelse ska årligen  

i förvaltningsberättelsen, utöver vad 

aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur 

verksamheten bedrivits och utvecklats 

mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv 

angivna syftet och ramarna för 

verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det 

kan läggas till grund för delägares 

kommunstyrelses uppsikt och beslut 

enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen 

samt för lekmannarevisorns 

granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att 

årligen i sin granskningsrapport 

särskilt yttra sig om huruvida  

bolaget bedrivits på ett  

ändamålsenligt sätt utifrån det syfte 

som angetts i bolagsordningen och i 

möten med kommunen om 

omständigheterna så påkallar. 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål 

delges 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från 

styrelsesammanträde 

• Bolagets räkenskaper i 

årsredovisning med 

revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas 

granskningsrapport. 

 

Kommunassurans styrelse ska årligen 

i förvaltningsberättelsen, utöver vad 

aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur 

verksamheten bedrivits och utvecklats 

mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv 

angivna syftet och ramarna för 

verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det 

kan läggas till grund för delägares 

kommunstyrelses uppsikt och beslut 

enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen 

samt för lekmannarevisorns 

granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att 

årligen i sin granskningsrapport 

särskilt yttra sig om huruvida 

Kommunassurans bedrivits på ett 

ändamålsenligt sätt utifrån det syfte 

som angetts i bolagsordningen och i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 
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ägardirektiv, liksom de kommunala 

befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

ägardirektiv, liksom de kommunala 

befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

§ 7. Allmänhetens insyn i 

verksamhet som bolaget överlämnar 

till 

privata utförare 

 

Om del av bolagets verksamhet genom 

avtal lämnas över till en privat 

utförare, ska bolaget genom avtalet 

tillförsäkra sig information som gör 

det möjligt att ge allmänheten insyn i 

den verksamhet som lämnas över. 

 

§ 7. Allmänhetens insyn i 

verksamhet som bolaget överlämnar 

till 

privata utförare 

 

Om del av Kommunassurans 

verksamhet genom avtal lämnas över 

till en privat utförare, ska bolaget 

genom avtalet tillförsäkra sig 

information som gör det möjligt att ge 

allmänheten insyn i den verksamhet 

som lämnas över. 

 

Ingen ändring föreslås. 

§8. Tolkningsordning 

I det fall vad som i detta ägardirektiv 

står i strid med vad som stadgas i lag, 

bolagsordning eller aktieägaravtalet 

mellan delägarna, gäller vad som 

stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 

§8. Tolkningsordning 

I det fall vad som i detta ägardirektiv 

står i strid med vad som stadgas i lag, 

bolagsordning eller aktieägaravtalet 

mellan delägarna, gäller vad som 

stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 

Ingen ändring föreslås. 

Antaget vid årsstämma i 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

(516406-0294)  

den 7 maj 2020 

 

Antaget vid extra bolagsstämma i 

Kommunassurans Försäkring AB 

(516406-0294)  

den 16 november 2022 
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Styrelsens förslag till 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0294 
Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Ingånget den 16 november 2022  
 
Nytillkommen text i förhållande till aktieägaravtal 2018 är i den mellersta kolumnen nedan markerade med kursiv text och grön textfärg. Överstruken text med 

röd textfärg i den vänstra kolumnen innebär att texten föreslås tas bort eller ersättas. Överstruken text med blå färg i den vänstra kolumnen föreslås få ny 

placering, som då anges med blå text i den mellersta kolumnen. 

 

Mycket begränsade redaktionella ändringar utan betydelse i sak är inte markerade nedan. Dessutom har ”skall” genomgående ändrats till ”ska”. 

 

Aktieägaravtal 2018 
 

Förslag till aktieägaravtal 2022 
 
 

Kommentarer till förslagen. 

Bakgrund 
 

Kommuner i Skåne bildade 2005 ett 

gemensamt aktiebolag benämnt 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Finansinspektionen har 2005-02-24 givit 

bolaget koncession för bedrivande av 

försäkringsrörelse.  

 

 

 

Parterna förbinder sig gentemot varandra 

att ställa sig till efterrättelse de 

bestämmelser som meddelas i detta avtal. 

 

Bakgrund 
 

Det kommunala försäkringsbolaget 

Kommunassurans Försäkring AB, 

organisationsnummer 516406-0294, (i det 

följande Kommunassurans eller bolaget) 

bildades år 2005. Finansinspektionens 

ursprungliga koncession för bedrivande av 

försäkringsrörelse lämnades den 24 

februari 2005.  

 

Parterna förbinder sig gentemot varandra 

att ställa sig till efterrättelse de 

bestämmelser som meddelas i detta avtal. 

 

 

 

Anpassning av företagsnamn till ny bolagsordning och tillägg av 

organisationsnummer. Ingen ändring i sak. 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och 

långsiktigt.  

 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och 

långsiktigt.  
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Bolaget skall verka som ett alternativ till 

den kommersiella marknaden och i 

huvudsak erbjuda försäkringslösningar till 

delägarekommuner på ett 

konkurrenskraftigt och förmånligt vis, 

avseende prissättning och villkor. 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att 

bolaget skall utgöra en attraktiv  

och stabil upphandlare av återförsäkring 

och sträva efter att tillföra det 

gemensamma aktiebolaget ytterligare 

kompetens som återförsäkringskund. 

 

Kommunassurans ska tillhandhålla 

aktieägande kommuner, regioner och 

deras organisationer tjänster inom 

risk- och försäkringsområdet. 

 

 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att 

Kommunassurans ska utgöra en attraktiv 

och stabil upphandlare av återförsäkring 

och sträva efter att tillföra det 

gemensamma aktiebolaget ytterligare 

kompetens som återförsäkringskund. 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 

§ 2 Verksamhet 
 

Bolagets verksamhet skall i första hand 

avse tillhandahållande  

 

 

försäkringsskydd  

och därmed förenliga tjänster till 

delägarkommuner (inkluderande landsting 

och regioner) i Götaland.  

 

Bolaget kan även erbjuda ett  

välanpassat försäkringsskydd till de bolag 

som helt eller till  

majoritet ägs och kontrolleras av  

de kommuner/landsting/regioner som ingår 

som aktieägare i bolaget. Detsamma gäller 

för stiftelser vars styrelser, helt eller till 

majoritet, aktieägare i bolaget utser. 

 

 

§ 2 Verksamhet 
 

Kommunassurans verksamhet ska avse 

tillhandahållande av en lösning inom 

bolaget för administration av 

delägarkommunernas risker, 

tillhandahållande av försäkringsskydd för 

delägarkommuner och därmed förenliga 

tjänster till delägarkommuner.  

 

 

Kommunassurans kan även erbjuda ett 

välanpassat försäkringsskydd till de bolag 

eller annan organisation som helt eller till 

majoritet ägs eller kontrolleras av 

delägarkommuner. Detsamma gäller för 

stiftelser vars styrelser, helt eller till 

majoritet, delägarkommun utser. 

 

 

 

 

 

Möjliggörande av att bolaget tillhandahåller egenandelsprogram för de 

delägarkommuner som så önskar. 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassning avseende benämningen region (tidigare landsting) samt 

förtydligande att det är kontrollerandet av underlydande organisationer 

som avgör vilka organisationer som kan medförsäkras (minskar något 

begränsningen avseende vilka organisationer som delägarkommunerna 

kan välja att medförsäkra). 
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Även andra kommuner och landsting i 

Götaland än nu befintliga delägare kan bli 

delägare i bolaget. 

 

 

 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 90 

procent för aktieägarnas räkning och enligt 

de riktlinjer som framgår av antagen 

bolagsordning och ägardirektiv.  

 

Med delägarkommun avses organisation 

enligt § 12, 4 st. 

 

 

Även andra kommuner och regioner  

än nu befintliga delägare kan bli  

delägare i Kommunassurans. Beslut om att 

erbjuda kommun eller region utanför 

Götaland delägarskap ska fattas av 

bolagsstämma. 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 80 

procent för aktieägarnas räkning och enligt 

de riktlinjer som framgår av antagen 

bolagsordning och ägardirektiv.  

 

Flytt av angivandet av att även regioner kan bli delägare till ett eget 

stycke. Även möjliggörande för vissa samverkande organisationer, 

se § 12. 

 

Eftersom delegation av rätten att anta nya delägarkommuner numera 

sker till styrelsen förtydligas att beslut om delägarkommun utanför 

verksamhetsområdet Götaland ska erbjudas delägarskap så ska det ske 

först efter beslut av bolagsstämma. 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning (och gällande upphandlingsrättsliga 

regler). 

 

 

§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s 

aktiekapital skall uppgå till lägst  

45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna skall ha ett nominellt värde av 

1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 72 568 000 

kronor och följande kommuner är delägare: 

 

§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans  

aktiekapital ska uppgå till lägst  

45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna ska ha ett nominellt värde av 

1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 75 726 000 

kronor och följande kommuner är delägare. 

 

 

 

Brev Antal Belopp Aktieägare Andel Brev Antal Belopp Aktieägare Andel Org nr 

1 662 662000 Bjuvs kommun 0,91% 1 662 662000 Bjuvs kommun 0,87% 212000-1041 

2 574 574000 Bromölla kommun 0,79% 2 574 574000 Bromölla kommun 0,76% 212000-0894 

3 732 732000 Burlövs kommun 1,01% 3 732 732000 Burlövs kommun 0,97% 212000-1025 

4 676 676000 Båstad kommun 0,93% 4 676 676000 Båstad kommun 0,89% 212000-0944 
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5 1386 1386000 Eslövs kommun 1,91% 5 1386 1386000 Eslövs kommun 1,83% 212000-1173 

6 2341 2341000 Hässleholms kommun 3,23% 6 2341 2341000 Hässleholms kommun 3,09% 212000-0985 

7 676 676000 Hörby kommun 0,93% 7 676 676000 Hörby kommun 0,89% 212000-1108 

8 682 682000 Höörs kommun 0,94% 8 682 682000 Höörs kommun 0,90% 212000-1116 

9 761 761000 Klippans kommun 1,05% 9 761 761000 Klippans kommun 1,00% 212000-0928 

10 3615 3615000 Kristianstads kommun 4,98% 10 3615 3615000 Kristianstads kommun 4,77% 212000-0951 

11 1220 1220000 Kävlinge kommun 1,68% 11 1220 1220000 Kävlinge kommun 1,61% 212000-1058 

12 1846 1846000 Landskrona kommun 2,54% 12 1846 1846000 Landskrona stad 2,44% 212000-1140 

13 872 872000 Lomma kommun 1,20% 13 872 872000 Lomma kommun 1,15% 212000-1066 

14 4846 4846000 Lunds kommun 6,68% 14 4846 4846000 Lunds kommun 6,40% 212000-1132 

15 12588 12588000 Malmö stad 17,35% 15 12588 12588000 Malmö stad 16,62% 212000-1124 

16 611 611000 Osby kommun 0,84% 16 611 611000 Osby kommun 0,81% 212000-0902 

17 326 326000 Perstorps kommun 0,45% 17 326 326000 Perstorps kommun 0,43% 212000-0910 

18 937 937000 Simrishamns kommun 1,29% 18 937 937000 Simrishamns kommun 1,24% 212000-0969 

19 826 826000 Sjöbo kommun 1,14% 19 826 826000 Sjöbo kommun 1,09% 212000-1090 

20 676 676000 Skurups kommun 0,93% 20 676 676000 Skurups kommun 0,89% 212000-1082 

21 970 970000 Staffanstorps kommun 1,34% 21 970 970000 Staffanstorps kommun 1,28% 212000-1017 

22 605 605000 Svalövs kommun 0,83% 22 605 605000 Svalövs kommun 0,80% 212000-0993 

23 877 877000 Svedala kommun 1,21% 23 877 877000 Svedala kommun 1,16% 212000-1074 

24 602 602000 Tomelilla kommun 0,83% 24 602 602000 Tomelilla kommun 0,79% 212000-0886 

25 1875 1875000 Trelleborgs kommun 2,58% 25 1875 1875000 Trelleborgs kommun 2,48% 212000-1199 

26 1494 1494000 Vellinge kommun 2,06% 26 1494 1494000 Vellinge kommun 1,97% 212000-1033 

27 1278 1278000 Ystads kommun 1,76% 27 1278 1278000 Ystads kommun 1,69% 212000-1181 

28 639 639000 Åstorps kommun 0,88% 28 639 639000 Åstorps kommun 0,84% 212000-0936 

29 457 457000 Örkelljunga kommun 0,63% 29 457 457000 Örkelljunga kommun 0,60% 212000-0878 

30 672 672000 Östra Göinge kommun 0,93% 30 672 672000 Östra Göinge kommun 0,89% 212000-0860 

31 897 897000 Alvesta kommun 1,24% 31 897 897000 Alvesta kommun 1,18% 212000-0639 

32 390 390000 Lessebo kommun 0,54% 32 390 390000 Lessebo kommun 0,52% 212000-0613 

33 1300 1300000 Ljungby kommun 1,79% 33 1300 1300000 Ljungby kommun 1,72% 212000-0670 

34 459 459000 Markaryds kommun 0,63% 34 459 459000 Markaryds kommun 0,61% 212000-0654 

35 614 614000 Tingsryds kommun 0,85% 35 614 614000 Tingsryds kommun 0,81% 212000-0621 
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36 454 454000 Uppvidinge kommun 0,63% 36 454 454000 Uppvidinge kommun 0,60% 212000-0605 

37 732 732000 Älmhults kommun 1,01% 37 732 732000 Älmhults kommun 0,97% 212000-0647 

38 1111 1111000 Laholms kommun 1,53% 38 1111 1111000 Laholms kommun 1,47% 212000-1223 

39 563 563000 Tranemo Kommun 0,78% 39 563 563000 Tranemo Kommun 0,74% 212000-1462 

40 1259 1259000 Vetlanda kommun 1,73% 40 1259 1259000 Vetlanda kommun 1,66% 212000-0571 

41 533 533000 Sävsjö kommun 0,73% 41 533 533000 Sävsjö kommun 0,70% 212000-0563 

42 1490 1490000 Karlshamns kommun 2,05% 42 1490 1490000 Karlshamns kommun 1,97% 212000-0845 

43 2992 2992000 Karlskrona kommun 4,12% 43 2992 2992000 Karlskrona kommun 3,95% 212000-0829 

44 633 633000 Olofströms kommun 0,87% 44 633 633000 Olofströms kommun 0,84% 212000-0811 

45 1360 1360000 Ronneby kommun 1,87% 45 1360 1360000 Ronneby kommun 1,80% 212000-0837 

46 807 807000 Sölvesborgs kommun 1,11% 46 807 807000 Sölvesborgs kommun 1,07% 212000-0852 

47 339 339000 Hultsfreds kommun 0,47% 47 339 339000 Hultsfreds kommun 0,45% 212000-0712 

48 143 143000 Högsby kommun 0,20% 48 143 143000 Högsby kommun 0,19% 212000-0688 

49 1510 1510000 Varbergs kommun 2,08% 49 1510 1510000 Varbergs kommun 1,99% 212000-1249 

50 327 327000 Mönsterås kommun 0,45% 50 327 327000 Mönsterås kommun 0,43% 212000-0720 

51 1336 1336000 Uddevalla kommun 1,84% 51 1336 1336000 Uddevalla kommun 1,76% 212000-1397 

52 945 945000 Vänersborgs kommun 1,30% 52 945 945000 Vänersborgs kommun 1,25% 212000-1538 

53 411 411000 Eda  0,57% 53 411 411000 Eda kommun 0,54% 212000-1769 

54 270 270000 Essunga  0,37% 54 270 270000 Essunga kommun 0,36% 212000-2916 

55 275 275000 Grästorp 0,38% 55 275 275000 Grästorp kommun 0,36% 212000-1595 

56 244 244000 Jokkmokk 0,34% 56 244 244000 Jokkmokk kommun 0,32% 212000-2676 

57 368 368000 Lekeberg  0,51% 57 368 368000 Lekeberg kommun                                   0,49% 212000-2981 

58 485 485000 Malung/Sälen 0,67% 58 485 485000 Malung/Sälen kommun 0,64% 212000-2148 

59 558 558000 Ovanåker 0,77% 59 558 558000 Ovanåker kommun 0,74% 212000-2304 

60 214 214000 Skinnskatteberg 0,29% 60 214 214000 Skinnskattebergs kommun 0,28% 212000-2023 

61 521 521000 Smedjebacken  0,72% 61 521 521000 Smedjebackens kommun 0,69% 212000-2205 

62 481 481000 Surahammar 0,66% 62 481 481000 Surahammars kommun 0,64% 212000-2031 

63 352 352000 Vadstena 0,49% 63 352 352000 Vadstena kommun 0,46% 212000-2825 

64 377 377000 Valdemarsvik 0,52% 64 377 377000 Valdemarsvik kommun 0,50% 212000-0431 

65 329 329000 Vansbro  0,45% 65 329 329000 Vansbro kommun 0,43% 212000-2130 

66 177 177000 Ydre  0,24% 66 177 177000 Ydre kommun 0,23% 212000-0381 
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67 338 338000 Älvdalen 0,47% 67 338 338000 Älvdalens kommun 0,45% 212000-2197 

68 395 395000 Älvsbyn 0,54% 68 395 395000 Älvsbyns kommun 0,52% 212000-2734 

69 257 257000 Ödeshög  0,35% 69 257 257000 Ödeshögs kommun                                   0,34% 212000-0373 

Summa 72568 72568000   100,00% 70 271 271000 Borgholms kommun 0,36% 212000-0795 

      71 285 285000 Åtvidabergs kommun 0,38% 212000-0415 

      72 2602 2602000 Halmstads kommun 3,44% 212000-1215 

      Summa 75726 75726000   100,00%  
 

 

 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid 

tillkommande eller frånträdande av part 

eller ändring av bolagets  

aktiekapital för uppfyllande av 

försäkringsrättsliga solvenskrav, fattas av 

bolagsstämman.  

 

Parterna deltar i detta konsortium med 

samtliga aktier, som vederbörande har och 

i framtiden kan komma att förvärva i 

bolaget. 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid 

tillkommande eller frånträdande av part 

eller ändring av Kommunassurans 

aktiekapital för uppfyllande av 

försäkringsrättsliga solvenskrav, fattas av 

bolagsstämman.  

 

Parterna deltar i detta konsortium med 

samtliga aktier, som vederbörande har och 

i framtiden kan komma att förvärva i 

Kommunassurans. 

 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på 

honom tillhöriga aktier i bolaget  

utan övriga parters samtycke. 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på 

honom tillhöriga aktier i Kommunassurans 

utan övriga parters samtycke. 

 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som skall förrättas av bolagsstämman, 

skall beredas av en valberedning bestående 

av fem ledamöter och fem ersättare. I 

beredningen skall eftersträvas, , att 

bolagsstyrelsens sammansättning präglas 

av hänsyn till att styrelsen blir 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som ska förrättas av bolagsstämman, 

ska beredas av en valberedning bestående 

av fem ledamöter och fem ersättare. I 

beredningen ska eftersträvas att 

bolagsstyrelsens sammansättning präglas 

av hänsyn till att styrelsen blir 
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representativ för ägarna med avseende på 

kommunstorlek och förutsättningar i 

övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda 

eller tjänstemän i ägarkommunerna  

som styrelseledamot, lekmannarevisor och 

suppleant för dessa. Styrelsen skall lämna 

förslag till valberedningen på 

försäkringssakkunnig och suppleant till 

denne. 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som 

skall ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

representativ för ägarna med avseende på 

kommunstorlek och förutsättningar i 

övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda 

eller tjänstepersoner i ägarkommunerna 

som styrelseledamot, lekmannarevisor och 

suppleant för dessa. Styrelsen ska lämna 

förslag till valberedningen på  

oberoende ledamot. 

 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som 

ska ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av 

bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan 

ledamot än försäkringssakkunnig eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. 

Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. 

Ordningen för suppleanternas tjänstgöring 

fastställes av bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses 

föreligga vid behandling av frågor i 

styrelsen, som rör förhållanden mellan 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB och 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av 

bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan 

ledamot än den oberoende ledamoten eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. 

Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. 

Ordningen för suppleanternas tjänstgöring 

fastställes av bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses 

föreligga vid behandling av frågor i 

styrelsen, som rör förhållanden mellan 

Kommunassurans och  

 

 

 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 
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part. 

 

part. 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL 

(2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får 

fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i 

ärendets behandling. 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL 

(2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får 

fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i 

ärendets behandling. 

 

 

§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska 

vara en auktoriserad revisor eller ett 

auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och 

revisorssuppleant väljs på ordinarie 

bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman skall året efter allmänna 

val utse två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för fyra år. 

Lekmannarevisorernas behov av 

sakkunnigt biträde skall bekostas av 

bolaget.  

 

§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska 

vara en auktoriserad revisor eller ett 

auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och 

revisorssuppleant väljs på ordinarie 

bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman ska året efter allmänna val 

utse två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för fyra år. 

Lekmannarevisorernas behov av 

sakkunnigt biträde ska bekostas av bolaget.  

 

 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget skall, inom ramen för de 

förutsättningar och begränsningar som 

följer av kommunallagen, bedrivas i 

enlighet med sunda företagsekonomiska 

principer och för försäkringsverksamheten 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget ska, inom ramen för de 

förutsättningar och begränsningar som 

följer av kommunallagen, bedrivas i 

enlighet med sunda företagsekonomiska 

principer och för försäkringsverksamheten 
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gällande författningar. Målet är att  

bolaget alltid med god marginal  

skall överskrida gällande krav på finansiell 

stabilitet. 

 

gällande författningar. Målet är att 

Kommunassurans alltid med god marginal 

ska överskrida gällande krav på finansiell 

stabilitet. 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska 

följa försäkringsrörelselagens krav på 

ekonomisk hantering. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

äger inte rätt ingå borgen eller  

förvärva fast egendom. 

 

Budget för Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB ska årligen upprättas och 

efter samråd med delägarna fastställas av 

styrelsen. 

 

Om Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

anlitar part för arbete eller tjänster gäller 

som förutsättning att skriftligt avtal 

upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans ska  

följa försäkringsrörelselagens krav på 

ekonomisk hantering. 

 

Kommunassurans  

äger inte rätt att ingå borgen eller att 

förvärva fast egendom. 

 

Budget för Kommunassurans  

ska årligen upprättas och  

efter samråd med delägarna fastställas av 

styrelsen. 

 

Om Kommunassurans  

anlitar part för arbete eller tjänster gäller 

som förutsättning att skriftligt avtal 

upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§11. Förköpsrätt vid överlåtelse av 
aktie 
 

Aktie i bolaget får inte emitteras  

eller överlåtas till annan än annan delägare 

och då sådan som omfattas av 

kommunallagens bestämmelser om 

kommunal verksamhet. Bestämmelser om 

samtycke, hembud och oenighet 

beträffande lösenbelopp finns i bolagets 

§11. Förköpsrätt vid överlåtelse av 
aktie 
 

Aktie i Kommunassurans får inte emitteras 

eller överlåtas till annan än annan delägare 

och då sådan som omfattas av 

kommunallagens bestämmelser om 

kommunal verksamhet. Bestämmelser om 

samtycke, hembud och oenighet 

beträffande lösenbelopp finns i bolagets 
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bolagsordning. 

 

bolagsordning. 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i bolaget  

fattas av bolagsstämman. Sådant beslut 

kräver kvalificerad majoritet utgörande 

minst 2/3 av de aktier som är företrädda på 

stämman. En förutsättning för sådant beslut 

är att den nye delägaren biträder detta 

avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga 

styrelsen att emittera aktier i bolaget 

framgår av aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen skall förhandla om vilka villkor 

som skall gälla för nya delägare och därvid 

beakta bolagets marknadsvärde  

och förmögenhet. 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i Kommunassurans 

fattas av bolagsstämman. Sådant beslut 

kräver kvalificerad majoritet utgörande 

minst 2/3 av de aktier som är företrädda på 

stämman. En förutsättning för sådant beslut 

är att den nye delägaren biträder detta 

avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga 

styrelsen att emittera aktier i bolaget 

framgår av aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen ska förhandla om vilka villkor 

som ska gälla för nya delägare och därvid 

beakta Kommunassurans marknadsvärde 

och förmögenhet. 

 
Följande juridiska personer kan vara 

ägare av bolaget. 

• Kommun 

• Region  

• Andra juridiska personer inom den 

kommunala sektorn, som inte har något 

privat ägarintresse och som till minst 

75 % ägs eller kontrolleras av mer än 

en annan ägare i bolaget.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till nytt stycke som reglerar vilka juridiska personer som kan 

vara ägare av bolaget. Frågan reglerades i 2018 års bolagsordning endast 

indirekt genom andra stycket i § 3, vilket huvudsakligen reglerade att 

även organisationer som ägs av bolagets ägare kan försäkras.   

 

Även – i den även innehållsmässigt nytillkomna tredje punkten – förslag 

till en öppning i ägaravtalet för att möjliggöra direkt ägande i 

Kommunassurans för exempelvis kommunalförbund och samägda 

kommunala bolag. Kan bli nödvändigt framöver, för att möjligheten till 

internupphandling enligt 3 kap. LOU ska kunna nyttjas av 

organisationer som kontrolleras av ägarkommuner, utan att den 

underlydande organisationen måste medförsäkras i en kommun. 

Kommunala bolag som ägs av enbart en kommun föreslås inte heller 

framöver kunna bli delägare i Kommunassurans (dessa bör istället även 

fortsättningsvis medförsäkras av sin ägarkommun). 
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§ 13 Beslut om frågor av principiell 
betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse 

eller av större vikt skall styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som 

möjliggör en god beredning av ärendet 

innan detta föreläggs bolagsstämman. 

Sådan fråga ska ges tillfälle till god 

beredning hos delägarna, vilket betyder att 

ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet 

samt ges en möjlighet till beredning i 

respektiver fullmäktige senast två månader 

före stämman. 

 

§ 13 Beslut om frågor av principiell 
betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse 

eller av större vikt ska styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som 

möjliggör en god beredning av ärendet 

innan detta föreläggs bolagsstämman. 

Sådan fråga ska ges tillfälle till god 

beredning hos delägarna, vilket betyder att 

ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet 

samt ges en möjlighet till beredning i 

respektive fullmäktige senast två månader 

före stämman. 

 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den  

17 maj 2018 till och med den 1 juni 2028.  

 

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år 

före avtalsperiodens utgång förlängs 

avtalet med fyra år i sänder med enahanda 

uppsägningsrätt. Uppsägning skall vara 

skriftlig och tillställas Kommunassurans 

Syd Försäkrings AB, som underrättar 

övriga parter om uppsägningen. 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den  

16 november 2022 till och med den 30 juni 

2030.  

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år 

före avtalsperiodens utgång förlängs 

avtalet med fyra år i sänder med enahanda 

uppsägningsrätt. Uppsägning ska vara 

skriftlig och tillställas Kommunassurans, 

som underrättar  

övriga parter om uppsägningen. 
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§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten 

eller förutsättningarna för denna inträffar 

äger vardera parten uppta förhandlingar om 

villkoren i detta avtal. 

 

§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten 

eller förutsättningarna för denna inträffar 

äger vardera parten uppta förhandlingar om 

villkoren i detta avtal. 

 

 

§ 16 Konsekvenser av parts 
uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur  

bolaget skall hembjuda sina aktier  

till kvarvarande delägare för inlösen. Om 

dessa inte önskar begagna sin rätt till 

inlösen skall bolagsstämman pröva om 

inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler 

sig flera lösningsberättigade, skall 

företrädesrätten dem emellan bestämmas 

genom lottning, verkställd av notarius 

publicus, dock att om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, 

skall fördelas proportionellt i förhållande 

till tidigare innehav bland dem, som 

framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet 

skall, om parterna inte kommer överens, 

bestämmas i den ordning lagen (1999:116) 

om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall 

erläggas inom en månad från den tidpunkt, 

då lösenbeloppet blev bestämt. 

Inlösen får endast äga rum under 

förutsättning att aktiekapitalet inte kommer 

att understiga av finansinspektionen 

föreskriven kapitalbas.  

 

§ 16 Konsekvenser av parts 
uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur 

Kommunassurans ska hembjuda sina aktier 

till kvarvarande delägare för inlösen. Om 

dessa inte önskar begagna sin rätt till 

inlösen ska bolagsstämman pröva om 

inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler 

sig flera lösningsberättigade, ska 

företrädesrätten dem emellan bestämmas 

genom lottning, verkställd av notarius 

publicus, dock att om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, 

ska fördelas proportionellt i förhållande till 

tidigare innehav bland dem, som framställt 

lösningsanspråk. Lösenbeloppet ska, om 

parterna inte kommer överens, bestämmas i 

den ordning lagen (1999:116) om 

skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska 

erläggas inom en månad från den tidpunkt, 

då lösenbeloppet blev bestämt. 

Inlösen får endast äga rum under 

förutsättning att aktiekapitalet inte kommer 

att understiga av finansinspektionen 

föreskriven kapitalbas.  
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§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i 

första hand lösas genom förhandlingar 

parterna emellan. Om sådana förhandlingar 

misslyckas ska tvisten för slutligt 

avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

 

§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i 

första hand lösas genom förhandlingar 

parterna emellan. Om sådana förhandlingar 

misslyckas ska tvisten för slutligt 

avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

 

 

Detta avtal är upprättat i likalydande 

exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

 

Detta avtal är upprättat i likalydande 

exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

 

 

Godkänd av bolagsstämma 180517 

 

Ingånget av delägarkommunerna i 

anslutning till extra bolagsstämma i 

Kommunassurans den 16 november 2022 
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Styrelsens i Kommunassurans förslag till 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Ingånget den 16 november 2022  
 
 

Bakgrund 
 

Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 

516406-0294, (i det följande Kommunassurans eller bolaget) bildades år 2005. 

Finansinspektionens ursprungliga koncession för bedrivande av försäkringsrörelse lämnades 

den 24 februari 2005.  

 

Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de bestämmelser som 

meddelas i detta avtal. 

 
 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt.  

 

Kommunassurans ska tillhandhålla aktieägande kommuner, regioner och deras organisationer 

tjänster inom risk- och försäkringsområdet. 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att Kommunassurans ska utgöra en attraktiv och stabil 

upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma aktiebolaget 

ytterligare kompetens som återförsäkringskund. 

 

 

§ 2 Verksamhet 
 

Kommunassurans verksamhet ska avse tillhandahållande av en lösning inom bolaget för 

administration av delägarkommunernas risker, tillhandahållande av försäkringsskydd för 

delägarkommuner och därmed förenliga tjänster till delägarkommuner.  

 

Kommunassurans kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de bolag eller annan 

organisation som helt eller till majoritet ägs eller kontrolleras av delägarkommuner. 

Detsamma gäller för stiftelser vars styrelser, helt eller till majoritet, delägarkommun utser. 

 

Med delägarkommun avses organisation enligt § 12, 4 st. 

 

Även andra kommuner och regioner än nu befintliga delägare kan bli delägare i 

Kommunassurans. Beslut om att erbjuda kommun eller region utanför Götaland delägarskap 

ska fattas av bolagsstämma. 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 80 procent för aktieägarnas räkning och enligt de 

riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och ägardirektiv.  

 

  

281



§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans aktiekapital ska uppgå till lägst 45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna ska ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 75 726 000 kronor och följande kommuner är delägare. 

 

Brev Antal Belopp 
 

Aktieägare Andel Org nr 

1 662 662 000 
 

Bjuvs kommun 0,87% 212000-1041 

2 574 574 000 
 

Bromölla kommun 0,76% 212000-0894 

3 732 732 000 
 

Burlövs kommun 0,97% 212000-1025 

4 676 676 000 
 

Båstads kommun 0,89% 212000-0944 

5 1386 1 386 000 
 

Eslövs kommun 1,83% 212000-1173 

6 2341 2 341 000 
 

Hässleholms kommun 3,09% 212000-0985 

7 676 676 000 
 

Hörby kommun 0,89% 212000-1108 

8 682 682 000 
 

Höörs kommun 0,90% 212000-1116 

9 761 761 000 
 

Klippans kommun 1,00% 212000-0928 

10 3615 3 615 000 
 

Kristianstads kommun 4,77% 212000-0951 

11 1220 1 220 000 
 

Kävlinge kommun 1,61% 212000-1058 

12 1846 1 846 000 
 

Landskrona stad 2,44% 212000-1140 

13 872 872 000 
 

Lomma kommun 1,15% 212000-1066 

14 4846 4 846 000 
 

Lunds kommun 6,40% 212000-1132 

15 12588 12 588 000 
 

Malmö stad 16,62% 212000-1124 

16 611 611 000 
 

Osby kommun 0,81% 212000-0902 

17 326 326 000 
 

Perstorps kommun 0,43% 212000-0910 

18 937 937 000 
 

Simrishamns kommun 1,24% 212000-0969 

19 826 826 000 
 

Sjöbo kommun 1,09% 212000-1090 

20 676 676 000 
 

Skurups kommun 0,89% 212000-1082 

21 970 970 000 
 

Staffanstorps kommun 1,28% 212000-1017 

22 605 605 000 
 

Svalövs kommun 0,80% 212000-0993 

23 877 877 000 
 

Svedala kommun 1,16% 212000-1074 

24 602 602 000 
 

Tomelilla kommun 0,79% 212000-0886 

25 1875 1 875 000 
 

Trelleborgs kommun 2,48% 212000-1199 

26 1494 1 494 000 
 

Vellinge kommun 1,97% 212000-1033 

27 1278 1 278 000 
 

Ystads kommun 1,69% 212000-1181 

28 639 639 000 
 

Åstorps kommun 0,84% 212000-0936 

29 457 457 000 
 

Örkelljunga kommun 0,60% 212000-0878 

30 672 672 000 
 

Östra Göinge kommun 0,89% 212000-0860 

31 897 897 000 
 

Alvesta kommun 1,18% 212000-0639 

32 390 390 000 
 

Lessebo kommun 0,52% 212000-0613 

33 1300 1 300 000 
 

Ljungby kommun 1,72% 212000-0670 

34 459 459 000 
 

Markaryds kommun 0,61% 212000-0654 

35 614 614 000 
 

Tingsryds kommun 0,81% 212000-0621 
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36 454 454 000 
 

Uppvidinge kommun 0,60% 212000-0605 

37 732 732 000 
 

Älmhults kommun 0,97% 212000-0647 

38 1111 1 111 000 
 

Laholms kommun 1,47% 212000-1223 

39 563 563 000 
 

Tranemo kommun 0,74% 212000-1462 

40 1259 1 259 000 
 

Vetlanda kommun 1,66% 212000-0571 

41 533 533 000 
 

Sävsjö kommun 0,70% 212000-0563 

42 1490 1 490 000 
 

Karlshamns kommun 1,97% 212000-0845 

43 2992 2 992 000 
 

Karlskrona kommun 3,95% 212000-0829 

44 633 633 000 
 

Olofströms kommun 0,84% 212000-0811 

45 1360 1 360 000 
 

Ronneby kommun 1,80% 212000-0837 

46 807 807 000 
 

Sölvesborgs kommun 1,07% 212000-0852 

47 339 339 000 
 

Hultsfreds kommun 0,45% 212000-0712 

48 143 143 000 
 

Högsby kommun 0,19% 212000-0688 

49 1510 1 510 000 
 

Varbergs kommun 1,99% 212000-1249 

50 327 327 000 
 

Mönsterås kommun 0,43% 212000-0720 

51 1336 1 336 000 
 

Uddevalla kommun 1,76% 212000-1397 

52 945 945 000 
 

Vänersborgs kommun 1,25% 212000-1538 

53 411 411 000 
 

Eda kommun 0,54% 212000-1769 

54 270 270 000 
 

Essunga kommun 0,36% 212000-2916 

55 275 275 000 
 

Grästorps kommun 0,36% 212000-1595 

56 244 244 000 
 

Jokkmokks kommun 0,32% 212000-2676 

57 368 368 000 
 

Lekebergs kommun 0,49% 212000-2981 

58 485 485 000 
 

Malung/Sälens kommun 0,64% 212000-2148 

59 558 558 000 
 

Ovanåkers kommun 0,74% 212000-2304 

60 214 214 000 
 

Skinnskattebergs 

kommun 

0,28% 212000-2023 

61 521 521 000 
 

Smedjebackens kommun 0,69% 212000-2205 

62 481 481 000 
 

Surahammars kommun 0,64% 212000-2031 

63 352 352 000 
 

Vadstena kommun 0,46% 212000-2825 

64 377 377 000 
 

Valdemarsviks kommun 0,50% 212000-0431 

65 329 329 000 
 

Vansbro kommun 0,43% 212000-2130 

66 177 177 000 
 

Ydre kommun 0,23% 212000-0381 

67 338 338 000 
 

Älvdalens kommun 0,45% 212000-2197 

68 395 395 000 
 

Älvsbyns kommun 0,52% 212000-2734 

69 257 257 000 
 

Ödeshögs kommun  0,34% 212000-0373 

70 271 271 000 
 

Borgholms kommun 0,36% 212000-0795 

71 285 285 000 
 

Åtvidabergs kommun 0,38% 212000-0415 

72 2602 2 602 000 
 

Halmstads kommun 3,44% 212000-1215 

Summa 75726 75 726 000 
  

100,00% 
 

 

 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av part eller 

ändring av Kommunassurans aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga solvenskrav, 

fattas av bolagsstämman.  
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Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har och i framtiden 

kan komma att förvärva i Kommunassurans. 

 

 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i Kommunassurans utan 

övriga parters samtycke. 

 

 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som ska förrättas av bolagsstämman, ska beredas av en valberedning bestående av fem 

ledamöter och fem ersättare. I beredningen ska eftersträvas att bolagsstyrelsens 

sammansättning präglas av hänsyn till att styrelsen blir representativ för ägarna med avseende 

på kommunstorlek och förutsättningar i övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda eller tjänstepersoner i ägarkommunerna som 

styrelseledamot, lekmannarevisor och suppleant för dessa. Styrelsen ska lämna förslag till 

valberedningen på oberoende ledamot. 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som ska ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än den oberoende ledamoten eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas tjänstgöring fastställes av 

bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen, som rör 

förhållanden mellan Kommunassurans och part. 

 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL (2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. 
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§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 

revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs på ordinarie bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman ska året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två suppleanter för 

fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde ska bekostas av bolaget.  

 

 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget ska, inom ramen för de förutsättningar och begränsningar som följer av 

kommunallagen, bedrivas i enlighet med sunda företagsekonomiska principer och för 

försäkringsverksamheten gällande författningar. Målet är att Kommunassurans alltid med god 

marginal ska överskrida gällande krav på finansiell stabilitet. 

 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans ska följa försäkringsrörelselagens krav på ekonomisk hantering. 

 
Kommunassurans äger inte rätt att ingå borgen eller att förvärva fast egendom. 

Budget för Kommunassurans ska årligen upprättas och efter samråd med delägarna fastställas 

av styrelsen. 

 

Om Kommunassurans anlitar part för arbete eller tjänster gäller som förutsättning att skriftligt 

avtal upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

 

§ 11 Förköpsrätt vid överlåtelse av aktie 
 

Aktie i Kommunassurans får inte emitteras eller överlåtas till annan än annan delägare och då 

sådan som omfattas av kommunallagens bestämmelser om kommunal verksamhet. 

Bestämmelser om samtycke, hembud och oenighet beträffande lösenbelopp finns i bolagets 

bolagsordning. 

 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i Kommunassurans fattas av bolagsstämman. Sådant beslut kräver 

kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda på stämman. En 

förutsättning för sådant beslut är att den nye delägaren biträder detta avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att emittera aktier i bolaget framgår av 

aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen ska förhandla om vilka villkor som ska gälla för nya delägare och därvid beakta 

Kommunassurans marknadsvärde och förmögenhet. 
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Följande juridiska personer kan vara ägare av bolaget. 

 

• Kommun 

• Region  

• Andra juridiska personer inom den kommunala sektorn, som inte har något privat 

ägarintresse och som till minst 75 % ägs eller kontrolleras av mer än en annan ägare i 

Kommunassurans.  

 

 

§ 13 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt ska styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av ärendet innan detta 

föreläggs bolagsstämman. Sådan fråga ska ges tillfälle till god beredning hos delägarna, vilket 

betyder att ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet samt ges en möjlighet till beredning i 

respektive fullmäktige senast två månader före stämman. 

 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den 16 november 2022 till och med den 30 juni 2030.  

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs avtalet med 

fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt. Uppsägning ska vara skriftlig och tillställas 

Kommunassurans, som underrättar övriga parter om uppsägningen. 

 

 

§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar äger 

vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 

 

 

§ 16 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur Kommunassurans ska hembjuda sina aktier till kvarvarande 

delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen ska bolagsstämman 

pröva om inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska 

företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, 

dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas 

proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk. 

Lösenbeloppet ska, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den ordning lagen 

(1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den 

tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

 

Inlösen får endast äga rum under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att understiga av 

finansinspektionen föreskriven kapitalbas.  
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§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar parterna 

emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt avgörande hänskjutas till 

allmän domstol. 

 

* 

 

Detta avtal är ingånget av delägarkommunerna i anslutning till extra bolagsstämma i 

Kommunassurans den 16 november 2022 och är upprättat i likalydande exemplar varav 

parterna erhållit var sitt. 

 

Signerat av nedanstående parter, genom respektive företrädare för kommunen med rätt att 

teckna kommunens firma, dag enligt digital signatur på följande sidor. 

 

Alvesta kommun, genom titel namn 

Bjuvs kommun, genom titel namn  

Borgholms kommun, genom titel namn 

Bromölla kommun, genom titel namn 

Burlövs kommun, genom titel namn 

Båstads kommun, genom titel namn 

Eda kommun, genom titel namn 

Eslövs kommun, genom titel namn 

Essunga kommun, genom titel namn 

Grästorps kommun, genom titel namn 

Halmstads kommun, genom titel namn 

Hultsfreds kommun, genom titel namn 

Hässleholms kommun, genom titel namn 

Högsby kommun, genom titel namn 

Hörby kommun, genom titel namn 

Höörs kommun, genom titel namn 

Jokkmokks kommun, genom titel namn  

Karlshamns kommun, genom titel namn 

Karlskrona kommun, genom titel namn 

Klippans kommun, genom titel namn 

Kristianstads kommun, genom titel namn mn 

Kävlinge kommun, genom titel namn 

Laholms kommun, genom titel namn 

Landskrona stad, genom titel namn 

Lekebergs kommun, genom titel namn 

Lessebo kommun, genom titel namn 

Ljungby kommun, genom titel namn 

Lomma kommun, genom titel namn 

Lunds kommun, genom titel namn 

Malmö stad, genom titel namn 

Malung/Sälens kommun, genom titel namn 

Markaryds kommun, genom titel namn 

Mönsterås kommun, genom titel namn 

Olofströms kommun, genom titel namn 

Osby kommun, genom titel namn 
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Ovanåkers kommun, genom titel namn 

Perstorps kommun, genom titel namn 

Ronneby kommun, genom titel namn  

Simrishamns kommun, genom titel namn  

Sjöbo kommun, genom titel namn 

Skinnskattebergs kommun, genom titel namn 

Skurups kommun, genom titel namn 

Smedjebackens kommun, genom titel namn 

Staffanstorps kommun, genom titel namn 

Surahammars kommun, genom titel namn 

Svalövs kommun, genom titel namn 

Svedala kommun, genom titel namn 

Sävsjö kommun, genom titel namn 

Sölvesborgs kommun, genom titel namn 

Tingsryds kommun, genom titel namn 

Tomelilla kommun, genom titel namn 

Tranemo kommun, genom titel namn 

Trelleborgs kommun, genom titel namn 

Uddevalla kommun, genom titel namn 

Uppvidinge kommun, genom titel namn 

Vadstena kommun, genom titel namn 

Valdemarsviks kommun, genom titel namn 

Vansbro kommun, genom titel namn 

Varbergs kommun, genom titel namn 

Vellinge kommun, genom titel namn 

Vetlanda kommun, genom titel namn 

Vänersborgs kommun, genom titel namn 

Ydre kommun, genom titel namn 

Ystads kommun, genom titel namn 

Åstorps kommun, genom titel namn 

Åtvidabergs kommun, genom titel namn 

Älmhults kommun, genom titel namn 

Älvdalens kommun, genom titel namn 

Älvsbyns kommun, genom titel namn 

Ödeshögs kommun, genom titel namn 

Örkelljunga kommun, genom titel namn 

Östra Göinge kommun, genom titel namn 
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§ 171 Dnr 2022/16-1.5.4 
 

Svar på medborgarförslag gällande 
öppettider på Lessebo bibliotek 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
medborgarförslaget besvarat, med hänvisning till bibliotekschefens 
yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag har inkommit angående öppettider på Lessebo 
bibliotek. Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
Arbetsutskottet beslutade 2022-03-29 att uppdra till kultur- och 
fritidschef att ta fram förslag till svar. Yttrande har gjorts av 
bibliotekschefen, som skriver följande: 
 
Vid årsskiftet 2020/2021 minskades bibliotekets budget vilket ledde 
till att 1,5 tjänst togs bort och personalstyrkan reducerades med tre 
personer. Detta fick konsekvens för personalens möjligheter att 
bemanna de fyra folkbibliotek vi har i Lessebo kommun. För just 
biblioteket i Lessebo medförde det att öppettiderna gick från två 
kvällar i veckan plus lördagsöppet till en kväll i veckan. Även 
biblioteket i Hovmantorp minskade från två kvällar i veckan till en 
kväll i veckan. 
 
Att utöka kommuninvånares möjlighet att ta del av bibliotekets 
resurser är alltid önskvärt men inom befintlig ordinarie ram inte 
möjligt. I nuläget finns inte möjlighet att sätta de ekonomiska 
resurser som krävs för att utöka öppettiderna, utan förslaget får tas 
med och bedömas i kommande års budgetarbete.  
 
Två alternativ ses av verksamheten för en möjlig utökning i 
framtiden: 
 
Alternativ 1: 
För att kunna erbjuda utökade öppettider på Lessebo bibliotek skulle 
biblioteksverksamheten behöva få ett tillskott i sin ordinariebudget 
för att kunna anställa en person till. En heltidstjänst kostar ca 
550 000kr/år.  
 
Alternativ 2: 
Ett alternativ till utökade bemannade öppettider är att Lessebo 
bibliotek blir ett meröppet bibliotek. Det vill säga att besökare kan 
registrera sig, få en nyckeltagg och då besöka biblioteket på egen hand 
utöver de bemannade öppettiderna. 
Detta erbjuder biblioteksverksamheten just nu på biblioteket i Skruv 
och Hovmantorp. 
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För att detta ska bli möjligt även på biblioteket i Lessebo krävs en 
investeringskostnad. Till exempel behöver en del belysning bytas ut 
och all belysning behöver bli sensorstyrd, en del arbete när det gäller 
dörrar, lås och larm behöver också utföras. En ca kostnad på 1 miljon 
kr, baserat på tidigare arbeten med meröppet och ökat prisläge i 
omvärlden. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-06-21 § 154 
Yttrande 2022-06-13 
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-29 § 89 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-28 § 15 
Medborgarförslag 2022-01-19 
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Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 154 Dnr 2022/16-1.5.4 
 

Svar på medborgarförslag gällande 
öppettider på Lessebo bibliotek 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
medborgarförslaget besvarat, med hänvisning till bibliotekschefens 
yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag har inkommit angående öppettider på Lessebo 
bibliotek. Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
Arbetsutskottet beslutade 2022-03-29 att uppdra till kultur- och 
fritidschef att ta fram förslag till svar. Yttrande har gjorts av 
bibliotekschefen, som skriver följande: 
 
Vid årsskiftet 2020/2021 minskades bibliotekets budget vilket ledde 
till att 1,5 tjänst togs bort och personalstyrkan reducerades med tre 
personer. Detta fick konsekvens för personalens möjligheter att 
bemanna de fyra folkbibliotek vi har i Lessebo kommun. För just 
biblioteket i Lessebo medförde det att öppettiderna gick från två 
kvällar i veckan plus lördagsöppet till en kväll i veckan. Även 
biblioteket i Hovmantorp minskade från två kvällar i veckan till en 
kväll i veckan. 
 
Att utöka kommuninvånares möjlighet att ta del av bibliotekets 
resurser är alltid önskvärt men inom befintlig ordinarie ram inte 
möjligt. I nuläget finns inte möjlighet att sätta de ekonomiska 
resurser som krävs för att utöka öppettiderna, utan förslaget får tas 
med och bedömas i kommande års budgetarbete.  
 
Två alternativ ses av verksamheten för en möjlig utökning i 
framtiden: 
 
Alternativ 1: 
För att kunna erbjuda utökade öppettider på Lessebo bibliotek skulle 
biblioteksverksamheten behöva få ett tillskott i sin ordinariebudget 
för att kunna anställa en person till. En heltidstjänst kostar ca 
550 000kr/år.  
 
Alternativ 2: 
Ett alternativ till utökade bemannade öppettider är att Lessebo 
bibliotek blir ett meröppet bibliotek. Det vill säga att besökare kan 
registrera sig, få en nyckeltagg och då besöka biblioteket på egen hand 
utöver de bemannade öppettiderna. 
Detta erbjuder biblioteksverksamheten just nu på biblioteket i Skruv 
och Hovmantorp. 
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För att detta ska bli möjligt även på biblioteket i Lessebo krävs en 
investeringskostnad. Till exempel behöver en del belysning bytas ut 
och all belysning behöver bli sensorstyrd, en del arbete när det gäller 
dörrar, lås och larm behöver också utföras. En ca kostnad på 1 miljon 
kr, baserat på tidigare arbeten med meröppet och ökat prisläge i 
omvärlden. 
 
Beslutsunderlag 
Yttrande 2022-06-13 
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-29 § 89 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-28 § 15 
Medborgarförslag 2022-01-19 
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Svar på medborgarförslag gällande 
öppettider på Lessebo bibliotek 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
medborgarförslaget besvarat, med hänvisning till bibliotekschefens 
yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag har inkommit angående öppettider på Lessebo 
bibliotek. Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28 att 
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. Arbetsutskottet beslutade 2022-03-29 att uppdra till 
kultur- och fritidschef att ta fram förslag till svar. Yttrande har 
gjorts av bibliotekschefen, som skriver följande: 
 
Vid årsskiftet 2020/2021 minskades bibliotekets budget vilket 
ledde till att 1,5 tjänst togs bort och personalstyrkan reducerades 
med tre personer. Detta fick konsekvens för personalens 
möjligheter att bemanna de fyra folkbibliotek vi har i Lessebo 
kommun. För just biblioteket i Lessebo medförde det att 
öppettiderna gick från två kvällar i veckan plus lördagsöppet till en 
kväll i veckan. Även biblioteket i Hovmantorp minskade från två 
kvällar i veckan till en kväll i veckan. 
 
Att utöka kommuninvånares möjlighet att ta del av bibliotekets 
resurser är alltid önskvärt men inom befintlig ordinarie ram inte 
möjligt. I nuläget finns inte möjlighet att sätta de ekonomiska 
resurser som krävs för att utöka öppettiderna, utan förslaget får tas 
med och bedömas i kommande års budgetarbete.  
 
Två alternativ ses av verksamheten för en möjlig utökning i 
framtiden: 
 
Alternativ 1: 
För att kunna erbjuda utökade öppettider på Lessebo bibliotek 
skulle biblioteksverksamheten behöva få ett tillskott i sin 
ordinariebudget för att kunna anställa en person till. En 
heltidstjänst kostar ca 550 000kr/år.  
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Kommunstyrelsen 

2022-06-15 

 

 

Alternativ 2: 
Ett alternativ till utökade bemannade öppettider är att Lessebo 
bibliotek blir ett meröppet bibliotek. Det vill säga att besökare kan 
registrera sig, få en nyckeltagg och då besöka biblioteket på egen 
hand utöver de bemannade öppettiderna. 
Detta erbjuder biblioteksverksamheten just nu på biblioteket i 
Skruv och Hovmantorp. 
 
För att detta ska bli möjligt även på biblioteket i Lessebo krävs en 
investeringskostnad. Till exempel behöver en del belysning bytas 
ut och all belysning behöver bli sensorstyrd, en del arbete när det 
gäller dörrar, lås och larm behöver också utföras. En ca kostnad på 
1 miljon kr, baserat på tidigare arbeten med meröppet och ökat 
prisläge i omvärlden. 
 
Beslutsunderlag 
Yttrande 2022-06-13 
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-29 § 89 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-28 § 15 
Medborgarförslag 2022-01-19 
 
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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Yttrande kring medborgarförslag – 
öppettider på Lessebo bibliotek 
 
Ärendebeskrivning 
Den 19 januari 2022 kom ett medborgarförslag in till 
Kommunfullmäktige från Catarina Ivansson.  
Medborgarförslaget gällde öppettider på Lessebo bibliotek. 
Förslaget tog upp att öppettiderna borde utökas så att det är öppet 
fler kvällar i veckan och på lördagar för att alla ska ha bättre 
tillgång till biblioteket även de som arbetar dagtid. 
 
Vid årsskiftet 2020/2021 minskades bibliotekets budget vilket 
ledde till att 1,5 tjänst togs bort och personalstyrkan reducerades 
med tre personer. Detta fick konsekvens för personalens 
möjligheter att bemanna de fyra folkbibliotek vi har i Lessebo 
kommun. För just biblioteket i Lessebo medförde det att 
öppettiderna gick från två kvällar i veckan plus lördagsöppet till en 
kväll i veckan. Även biblioteket i Hovmantorp minskade från två 
kvällar i veckan till en kväll i veckan. 
 
Att utöka kommuninvånares möjlighet att ta del av bibliotekets 
resurser är alltid önskvärt men inom befintlig ordinarie ram inte 
möjligt. I nuläget finns inte möjlighet att sätta de ekonomiska 
resurser som krävs för att utöka öppettiderna, utan förslaget får tas 
med och bedömas i kommande års budgetarbete.  
 
Två alternativ ses av verksamheten för en möjlig utökning i 
framtiden: 

 
Alternativ 1: 
För att kunna erbjuda utökade öppettider på Lessebo bibliotek 
skulle biblioteksverksamheten behöva få ett tillskott i sin 
ordinariebudget för att kunna anställa en person till. En 
heltidstjänst kostar ca 550 000kr/år.  

 
Alternativ 2: 
Ett alternativ till utökade bemannade öppettider är att Lessebo 
bibliotek blir ett meröppet bibliotek. Det vill säga att besökare kan 
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 YTTRANDE 
 

 
 

registrera sig, få en nyckeltagg och då besöka biblioteket på egen 
hand utöver de bemannade öppettiderna. 
Detta erbjuder biblioteksverksamheten just nu på biblioteket i 
Skruv och Hovmantorp. 
 
För att detta ska bli möjligt även på biblioteket i Lessebo krävs en 
investeringskostnad. Till exempel behöver en del belysning bytas 
ut och all belysning behöver bli sensorstyrd, en del arbete när det 
gäller dörrar, lås och larm behöver också utföras. En ca kostnad på 
1 miljon kr, baserat på tidigare arbeten med meröppet och ökat 
prisläge i omvärlden. 
 
 
 
 
Cecilia Ungerbäck Smith 
Bibliotekschef Kommunledningsförvaltningen 
 
 
Bilagor 
Medborgarförslaget 
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Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 89 Dnr 2022/16-1.5.4 
 

Beredning av medborgarförslag gällande 
öppettider på Lessebo bibliotek 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kultur- och fritidschef att ta 
fram förslag på medborgarförslaget, för behandling senast 2022-06-
30. 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag har inkommit angående öppettider på Lessebo 
bibliotek. Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-18 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-28 § 15 
Medborgarförslag 2022-01-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kultur- och fritidschef 
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§ 15 Dnr 2022/16-1.5.4 
 

Medborgarförslag gällande öppettider på 
Lessebo bibliotek 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Catarina Ivansson har inkommit med medborgarförslag gällande 
ändrade öppettider på Lessebo bibliotek. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommet 2022-01-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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Medborgarförslag
Ärendenummer: #597 | Inskickat av: CATARINA IVANSSON (signerad) | 2022-01-19 07:55

1. Förslag

Förslaget

Här skriver du kortfattat vilket beslut du anser att Kommunfullmäktige bör fatta. Om du vill 
lämna ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.

ändrade öppettider på biblioteket i lessebo

Motivering

Motivera varför du tycker att Kommunfullmäktige skall fatta detta beslut. Om du vill lämna 
ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.

jag tycker att biblioteket i lessebo öppet på tider som passar även dom som jobbar dagtid. en 
kväll i veckan är för lite.....fler kvällar i veckan och även nån lördag är bättre . det är väl 
meningen att ALLA ska få en chans att använda vårt bibliotek?

2. Kontaktuppgifter
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§ 184 Dnr 2022/17-1.2.6 
 

Svar på motion gällande perrongbygge 
och tågstopp i Skruv 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad med hänvisning till ärendebeskrivningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från Paul Nilsson (KD). I motionen föreslås att 
kommunstyrelsen tar kontakt med Trafikverket och Region 
Kronoberg för att bygga tågperrong i Skruv samt verka för tågtrafik 
när Krösatågen kommer igång. Kommunfullmäktige beslutade 2022-
02-28 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Under många år har Lessebo kommun haft dialog med Region 
Kronoberg gällande tågstopp i Skruv. Det har också funnits ett starkt 
önskemål från invånarna i Skruv.  
 
2022-01-25 fick kommunchef i uppdrag av kommunstyrelsen att 
utreda förutsättningarna för tågstopp i Skruv utifrån 
planförutsättningar, samhällsekonomi och ur ett 
landsbygdsperspektiv. 
 
Trafikverket har varit delaktig i utredningen och meddelar att innan 
beslut om tågstopp bör följande utredas av Trafikverket: 

• Konsekvenser ur ett systemperspektiv. Vad ett tågstopp i Skruv 
skulle innebära för övriga sydsvenska tågsystemet på både Kust- till 
kustbanan och Södra stambanan.  

• Fysiska förutsättningar för stationsläge. Är signalsystemet och övrig 
anläggning i Skruv anpassat till ett stationsläge? Även om 
Trafikverket tror det måste det bekräftats.  

”Samhällsekonomisk bedömning är kopplat till övriga ovannämnda 
perspektiv. Även om länstrafiken och tågoperatörer skulle vara 
intresserade av att trafikera Skruv måste det finnas en positiv 
samhällsekonomisk bedömning i grunden. En sådan behöver göras 
utifrån konsekvenser, effekter, nyttor och kostnader ur ett större 
regionalt perspektiv. Trafikverket måste göra bedömningen.” 
 

  Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-13 om följande: 
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• Lessebo kommun ska verka för en avsiktsförklaring mellan Region 
Kronoberg och kommunen gällande tågstopp i Skruv. Vilket kan 
medföra att Trafikverket gör en ÅVS studie gällande tågstopp i 
Skruv. 
 

• Lessebo kommun håller på att arbeta fram ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram där samplanering kring 
bostadsbyggande och kollektivtrafiken ska hänga ihop. 
 

• Lessebo kommun och Region Kronoberg ska verka för att få medel 
från Tillväxtverket gällande ”Pilot för service till landsbygden”, där 
näringsliv, föreningsliv och invånare är delaktiga.   
 
Kommunchefens rapport bifogas ärendet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-30 § 171 
Tjänsteskrivelse 2022-08-03 
Utredning ”Stationssamhälle Skruv” 
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Stationssamhälle Skruv 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Dokumentets typ: Se Riktlinje för styrande dokument 

Datum för antagande:  

Beslut av:  
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Uppdraget 
Under många år har Lessebo kommun haft dialog med Region Kronoberg gällande 
tågstopp i Skruv. Det har också funnits ett starkt önskemål från invånarna i Skruv. 
Det finns inga kommunikationer mot Emmaboda och Kalmar, trots att Skruv ligger 
bara några kilometer från länsgränsen mitt emellan Linnéuniversitetets huvudorter. 
Ett tågstopp skulle ge bättre möjlighet att pendla både öster- och västerut och på sikt 
få fler människor att flytta till Skruv och få dem som redan bor här att stanna kvar. 
På flera orter mellan Emmaboda och Kalmar har tågstopp blivit verklighet i samband 
med att man byggt mötesspår för att öka kapaciteten på kust- till kustbanan. Då har 
man utökat den lokala tågtrafiken med Krösatågen, parallellt med Öresundstågen. 
Under 2019 byggdes ett mötesspår och Trafikverket förberedde för en perrong i 
Skruv. 
Tre regioner har tagit beslut om Krösatågstrafiken mellan Växjö och Kalmar. Region 
Kronoberg har för avsikt att trafiken ska vara igång 2024.  
2022-01-25 fick kommunchef i uppdrag att utreda förutsättningarna för tågstopp i 
Skruv utifrån planförutsättningar, samhällsekonomi och ur ett landsbygdsperspektiv. 
 
Christina Nyquist 
Kommunchef 
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Förslag till beslut 
• Lessebo kommun ska verka för en avsiktsförklaring mellan Region Kronoberg 

och kommunen gällande tågstopp i Skruv. Vilket kan medföra att Trafikverket 
gör en ÅVS (åtgärdsvalstudie) studie gällande tågstopp i Skruv. 

 

• Lessebo kommun håller på att arbeta fram ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram där samplanering kring bostadsbyggande och 
kollektivtrafiken ska hänga ihop. 

 

• Lessebo kommun och Region Kronoberg ska verka för att få medel från 
Tillväxtverket gällande ”Pilot för service till landsbygden”, där Skruv är 
piloten. 
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Kartläggning  
Stationssamhälle Skruv ska kartläggas utifrån tre förutsättningar: 

• planförutsättningar 
• samhällsekonomi  
• landsbygdsutveckling 

 
 

 
Tillbakablick och nuläget  
Den enkelspåriga järnvägen mellan Alvesta och Kalmar är en del av Kust till 
kustbanan mellan Göteborg och Kalmar/ Karlskrona. Sedan Öresundstågstrafiken 
förlängdes till Växjö år 2002, och senare även till Kalmar, har tågresandet ökat 
mycket kraftigt.  

En förstudie genomfördes 2014 i ett samarbete mellan kommunerna Alvesta, Växjö, 
Lessebo, Emmaboda, Nybro och Kalmar samt Regionförbundet Södra Småland, 
Regionförbundet i Kalmar län och Trafikverket. Ett avtal om samfinansiering för 
byggande av två mötesspår har upprättades mellan Trafikverket och de berörda 
regionerna. Förstudien resulterade i att en ny mötesstation anlades i Skruv som kan  
förbättra pendlingsmöjligheterna mellan Lessebo och Emmaboda. I samband med 
mötesspåret har det förberetts en framtida perrong i Skruv. Ett första steg till perrong 
och tågstopp är att Krösatågen kommer att köras på sträckan Växjö – Kalmar. 

Regionstyrelsens beslutade i januari 2022 om att Krösatåget ska komma att trafikera 
sträckan Emmaboda- Växjö vilket på sikt kan bli ett tågstopp i Skruv.  

 
Regionerna i sydost samverkar med mål att 2022-2025 ska ny lokaltrafik med 
Krösatåg starta och testas mellan Växjö och Emmaboda. För att bygga en perrong i 
Skruv kommer det att krävas en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som genomförs av 
Trafikverket. En perrong i Skruv kommer att kräva kommunal medfinansiering. 
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Planförutsättningar  
Trafikverket 
Här en kort beskrivning av tidigare arbete och fortsatta behov kopplat till en 
utredning om ett stationsläge/tågstopp i Skruv.  

 

Det finns flera perspektiv som behöver utredas i en ÅVS som måste ge svar på vad 
som är möjligt ur ett trafikeringsperspektiv i den infrastrukturen som finns idag. Det 
har genomförts många smärre och större trimningsåtgärder på sträckan det senaste 
decenniet och ytterligare kapacitetshöjning kräver stora satsningar (dubbelspår etc.).  

 

Generellt kapacitetsutrymme på Kust- till kustbanan Kalmar – Växjö –Alvesta samt 
Karlskrona – Växjö –Alvesta. Avsiktsförklaringen som nyligen tecknades mellan de 
tre regionerna lyfter fram ett antal anspråk på och alternativ för framtida trafikering. 
Det har skett en förflyttning från Region Kalmar med två nya dubbelturer dagligen 
med Krösatåg mellan Kalmar och Växjö. I en förstudie från 2010 ”Alvesta-Växjö-
Kalmar ökad kapacitet”. Trafikverket säger att det går att få fram halvtimmestrafik på 
banan om man bygger mötesstation i Åryd, Skruv, Örsjö och Trekanten, men att man 
de timmar man kör ett sånt här upplägg inte går att köra godstrafik. Inga studier 
finns framtagna för stationsläge/tågstopp i Skruv. 

 
Utredningar som bör genomföras: 

• Konsekvenser ur ett systemperspektiv. Vad ett tågstopp i Skruv skulle 
innebära för övriga sydsvenska tågsystemet på både Kust- till kustbanan och 
Södra stambanan.  

• Fysiska förutsättningar för stationsläge. Är signalsystemet och övrig 
anläggning i Skruv anpassat till ett stationsläge? Även om Trafikverket tror det 
måste det bekräftat.  

 

Samhällsekonomisk bedömning är kopplat till övriga ovannämnda perspektiv. Även 
om länstrafiken och tågoperatörer skulle vara intresserade av att trafikera Skruv 
måste det finnas en positiv samhällsekonomisk bedömning i grunden. En sådan 
behöver göras utifrån konsekvenser, effekter, nyttor och kostnader ur ett större 
regionalt perspektiv. Trafikverket måste göra bedömningen.  

 

Själva trafikeringen med fler turer kan alltså prövas i samband med ansökan om tider 
i Trafikverkets årliga tågplan men ett nytt stationsläge förutsätter en ÅVS.  

Samhällsplanerare i berörda regioner har ett pågående samtal om vilken typ av 
utredningsarbete behövs/är rimligt att ta fram då anspråk och frågor kommer från 
flera håll nu. Trafikverket måste hitta en omfattning/avgränsning som ger svar på 
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ovanstående frågeställningar. Även trolig framtida utveckling av Öresundstågens 
trafikering samt godstrafiken behöver beaktas. 

 
Bostadsförsörjningsprogram 
Kommunen har ansvar för bostadsförsörjning. För att vi ska kunna utveckla 
bostadsbeståndet i kommunen, behöver även många faktorer falla på plats och 
många av dessa har regionen ansvar för. Det handlar exempelvis om kollektivtrafik, 
hälso- och sjukvård. 

Lessebo kommun håller på att arbeta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram där 
samplanering kring bostadsbyggande och kollektivtrafiken behöver hänga samman. 
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Samhällsekonomi  
Effekten av tågtrafiken i Västra Götaland 
”Effekten av tågtrafik i Västra Götaland” rapporten belyser hur småhuspriser i Västra 
Götaland påverkas av närheten till järnvägsstationer. Resultaten visar att närheten 
till tågstationer har en positiv inverkan på småhuspriserna generellt i Västra 
Götaland. Antalet avgångar har också en positiv inverkan på prisbilden. Samtidigt 
dras effekten på priserna ned om fastigheten befinner sig alltför nära stationerna, 
vilket kan förklaras av negativa externa effekter från järnvägen i form av exempelvis 
buller. Dessa resultat ligger i linje med tidigare forskning. 
 

Sammanfattande punkter i rapporten ”Effekten av tågtrafik i Västra Götaland”:  
• Närhet till tågstation har positiv påverkan på priset på småhus i Västra Götaland  
• Fler avgångar vid station har positiv inverkan på småhuspriser  
• Resultat indikerar en kraftigare prisutveckling över tid i orter med tågstationer  
• Priset för småhus nära stationer påverkas negativt av exempelvis buller. 
 
Näringslivetutveckling 
Näringslivet i Lessebo kommun kan genom sitt deltagande i Bymässa 2030 stärka sin 
kunskap om och nätverk kring hållbar samhällsutveckling. 
Det är av stor vikt att vi samverkar med Region Kronoberg kring näringslivsfrågor 
som är en del av sitt regionala utvecklingsuppdrag. Direkt från Region Kronoberg kan  
företag bland annat få stöd till omställning i form av utvecklingscheckar, 
kompetensmäkling och tips om samarbeten, nätverk och projekt. 

Region Kronoberg är bland annat delägare i ALMI företagspartner Kronoberg AB 
samt Företagsfabriken i Kronoberg AB, som aktivt stöttar företagsutveckling i 
regionen.  

Besöksnäringen är en viktig del i Glasriket och därför ska kommunen har ett nära 
samarbete med Destination Glasriket AB men även med Region Kronobergs helägda 
bolag Destination Småland.  

 

Örsjö 
2014 invigdes Örsjö station mellan Nybro och Kalmar med ny perrong och 
mötesspår. Det stannar sju Krösatåg i vardera riktningen. Enligt flera Örsjöbor är det 
en bra utveckling för landsbygden. Befolkningsökningen har sedan tågstoppet ökat 
med nästan 6%. Efterfrågan på fastigheter ökade i samband med tågstoppet, 
köpetiden minskade och värdet ökade med 50.000 till 100.000 kronor i snitt. 
 

 
 

 

Landsbygdsutveckling 
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I ”Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet” (2020/21:133) 
beskriver Regeringskansliets utredare landsbygdens utmaning på följande sätt: ”För 
en långsiktigt hållbar utveckling i hela Sverige behöver alla delar av landet bidra. En 
sådan utveckling är beroende av att människor vill och kan bo och leva i Sveriges 
landsbygder samt att företag kan verka där. Sveriges utveckling är beroende av de 
värden som finns och produceras på landsbygderna. Landsbygderna bidrar bl.a. med 
energiförsörjning, råvaror och livsmedelsförsörjning samt även till innovativa 
lösningar på olika samhällsutmaningar, vilket kommer att krävas för en hållbar 
utveckling.”  

För att kunna möta dessa samhällsutmaningar och hitta lösningar identifieras fyra 
strategiska områden till grund för genomförandet av den regionala 
utvecklingspolitiken 2021–2030:  

• likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet 
• kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet  
• innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet  
• tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystem 
 

Byn är både en fysisk plats och socialt sammanhang på ett helt annat sätt än en stad 
är. Både historiskt och i nutid hålls byn ihop av gemensamma praktiska och sociala 
behov av olika slag som ofta manifesteras i gemensamma platser och byggnader. Byn 
är också ett intressant begrepp då det inte definieras utifrån storlek: allt från 
Bullerbyn och kyrkbyn till bruksorten eller det mindre stationssamhället ryms inom 
begreppet. 

Skruv kan erbjuda markbostäder till förhållandevis rimliga priser i attraktiva 
pendlingslägen, och med natur, skog och landsbygd enkelt inom räckhåll. 
Stationssamhällena besitter med andra ord en stor potential som bostadsmiljöer som 
kan komplettera Växjös mer stadsmässiga utbud. 
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Bymässa 2030 
Den övergripande inriktningen för Bymässa 2030 är samhällsutvecklingsmässan 
”Det nya bylivet i Kronobergs mindre orter”. 
Bymässa 2030 fokuserar på vardagslivet och livsmiljön, snarare än bara de enskilda 
byggnaderna, för att kunna höja boendeattraktiviteten i länet. 
Lessebo kommun kan genom Bymässa 2030 utvidga sina nätverk för 
erfarenhetsutbyte och samverkan med andra kommuner och näringsliv. Mässan 
bidrar med kompetens- och resursstöd för att kunna genomföra insatser som annars 
hade varit omöjliga. Vi får också en möjlighet att delta i ett systematiskt och brett 
förankrat arbete med att utveckla metoder för strategisk och långsiktigt hållbar 
landsbygdsutveckling.  
Bymässa 2030 är en gemensam satsning där regionen och länets kommuner går 
samman för att stärka den gemensamma boendeattraktiviteten. I en sådan satsning 
finns möjlighet att hantera utmaningar som enskilda aktörer inte har en lösning till. 
Bymässa 2030 möjliggör för ett gemensamt grepp kring lokalt avgörande 
samhällsutmaningar. Det kan innebära pilotprojekt som är 100% finansierade.  
 
Höjd boendeattraktivitet är mässans långsiktiga effektmål. För att kunna bidra till 
ökad boendeattraktivitet måste ett helhetsperspektiv på livsmiljön antas. Det innebär 
att bymässan måste utgöra en del av den långsiktiga och strategiska 
samhällsutvecklingen i länet, vilket leder till att region och kommuner har en 
avgörande roll i genomförandet. 
 

Lessebo kommun tillsammans med Region Kronoberg har för avsikt att söka medel 
under hösten 2022, från Tillväxtverket gällande ”Pilot för service till landsbygd”. Ett 
projekt som ska bidra till att upprätthålla, utveckla eller utöka den lokala servicen, så 
som dagligvaror, drivmedel, post och paket. För att förbättra förutsättningarna att 
verka, bo och vistats i landsbygden för företagare, boende och besökare där 
kommunikationsmöjligheterna är en viktig fråga. 

 

Pilotprojekt inom ramen för Bymässa 2030 
De olika delprojekten som genomförs inom ramen för Bymässa 2030 har många 
olikheter, men delar utgångspunkterna från mässans strategiska utgångspunkter och 
ledstjärnor. Helheten är det intressanta, och ställs ut publikt i form av en 
vandringsutställning. Där samlas de enskilda lokala projekten, berättelserna runt 
dem, och den större regionala bilden. 

Förslag på övriga projekt inom ramen för Bymässa 2030: 

• Service till landsbygden. 
• Resurs- och energieffektiv byggd miljö. 
• Social hållbar bostadsförsörjning för alla. 
• Hållbar livsmedelsförsörjning. 
• Stärka konkurrenskraften för primärproducenter inom jordbruk och trädgård. 
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• Behålla eller utveckla den lokala servicen. 
• Infrastruktur för bo, äta och göra. 
• Tillgängligare hembygdsgårdar. 
• Vandringsleder. 

 

Ödehusprojekt 
Intresset för att skapa sig ett liv utanför de större orterna ökar, framförallt hos yngre 
och barnfamiljer. Småland är det landskap i landet som flest människor skulle kunna 
tänka sig att flytta till, med goda livsbetingelser och möjlighet för ett gott och hållbart 
liv. Detta har också förstärkts under pandemitiden. Lessebo kommun har initierat ett 
projekt 2021 gällande ödehus med en projektgrupp från samhällsbyggnad, näringsliv 
och kommunikation/marknadsföring. Flera mäklare är kopplat till detta projekt. 
Kommunen har inte något avtal med mäklarna utan förmedlar mäklartjänsterna till 
intressenterna. Ett stort intresse med ca 150 ödehus och 200 intressenter till att köpa 
fastigheterna. Våren 2022 startade även Region Kronoberg ett projekt med 
kommuner i länet. 

Projektet utforskar möjligheterna med obebodda tomma hus och lokaler i hela länet, 
som ett sätt att utveckla attraktiva och hållbara miljöer för privatpersoner och 
företagare. 

Genom att undersöka potentialen av det som finns idag ökar man dessutom 
möjligheterna till att vårda och utveckla de kulturvärden som finns på dessa platser. 
Återbruk av befintliga resurser, transformation och att undvika nybyggnation på till 
exempel brukningsvärd åkermark värnar också om våra naturresurser. 

Arbetet sker i samverkan med länets åtta kommuner. Syftet med projektet är att 
utveckla metoder för att låsa upp ödehusens låsta flyttkedjor, och därmed hjälpa fler 
att leva sin landsbygdsdröm och bidra till en levande landsbygd. 

 

Civilsamhället 
Civilsamhälle och boende i kommunens tätorter och byar kan genom Bymässa 2030 
få en möjlighet att koppla det befintliga engagemanget till en större struktur och till 
den kommunala långsiktiga planeringen. Genom mässan skapas nätverk för 
kunskaps och erfarenhetsutbyte med andra aktörer, både offentliga, privata och 
föreningar.  

Gällande ”Pilot för service till landsbygden” för Skruvs samhälle kommer det att 
under september genomföras dialoger kring projektet med Region Kronoberg, 
Lessebo kommun, invånare, företagare och föreningar i Skruv. 
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Omvärldsanalys 
Regin Kronoberg  
Region Kronoberg är en av Sveriges snabbast växande regioner. Regionen består av 
flera mindre stationssamhällen som kompletterar huvudorten Växjö. Dessa 
samhällen är både en förutsättning och en nyckel för en hållbar regionförstoring. 
Stationssamhällena har en nyckelroll i utvecklingen av en livskraftig och hållbar 
region. Förutom att vara en förutsättning för en hållbar regionförstoring erbjuder 
stationssamhället en attraktiv boendemiljö med småstadens fördelar. In- och 
utpendling är viktiga samhällskomponenter, styrda av var arbetstillfällen är 
lokaliserade. Det är stora skillnader mellan kommunernas husprisnivåer. Växjö ligger 
högst, medan kvadratmeterpriset i intilliggande och mer glesbefolkade Uppvidinge i 
genomsnitt bara är en tredjedel så högt. Därefter har Markaryd, Tingsryd och 
Lessebo de lägsta kvadratmeterpriserna. Älmhult högre nivå beror på den efterfrågan 
som skapas av IKEAs närvaro. De relativt låga prisnivåerna kan begränsa kraften i 
bostadsutvecklingen men också utgöra en potential. En trygg småstad kan locka 
barnfamiljer som behöver mer yta och prioriterar närhet till natur och 
fritidsupplevelser framför storstädernas puls. De kan också fylla en funktion för dem 
som har svårt att få bostad i tillväxtkärnorna. 

 

Boendeattraktiviteten 
Boendeattraktivitet handlar om mycket mer än bara den egna bostaden. I valet av 
bostadsplats spelar en mängd olika faktorer in. Boendeattraktivitet innebär, tillgång 
till attraktiva bostäder med serviceutbud, kultur, fritid, identitet, arbetsmöjligheter, 
skola och kommunikationsmöjligheter.   

En mängd andra aspekter påverkar också vårt val: fysiska aspekter, som om bostaden 
är vackert belägen; sociala aspekter så som om vi känner oss välkomna och trygga på 
platsen; hur arbetsmarknaden ser ut, så att vi inte behöver flytta om vi vill byta jobb; 
tillgänglighet, med serviceutbud och kvalitet, hur kommunikationerna fungerar i 
förhållande till arbete och skola; och hur den offentliga servicen ser ut, med tillgång 
till utbildning, vård och äldreomsorg. 
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För många av Kronobergs kommuner handlar det om att förbättra tillgången på 
service i ett brett perspektiv – kultur, fritid och idrott, aktiviteter för unga, skola och 
förskola och kommunikation. En annan stor utmaning är att många äldre har svårt 
att flytta från sina stora hus och gårdar. I många fall hindrar ekonomin. Det finns 
generellt också en brist på små bostäder och lägenheter i de mindre orterna. Lessebo 
kommun har inventerat beståndet och kunnat visa ett stort antal tomma bostäder. 
Hela länet har också en mycket stor andel fritidshus, som står tomma under stor del 
av året och inte heller genererar några skatteintäkter. Till detta kommer en generell 
kunskapsbrist när det gäller metoder för strategisk landsbygdsutveckling, och 
bristande resurser i länets kommuner. Samverkan mellan kommuner, region och 
länsstyrelse kan vara en lösning för att dela resurser och kompetens, men också för 
att utveckla metoder.  
2020-talets boende- och flyttningstrender, påskyndade av Coronapandemin, visar en 
vilja att bo närmare naturen, med möjlighet till odling och rekreation och att arbeta 
hemifrån. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-08-30 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 171 Dnr 2022/17-1.2.6 
 

Svar på motion gällande perrongbygge 
och tågstopp i Skruv 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad med hänvisning till ärendebeskrivningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från Paul Nilsson (KD). I motionen föreslås att 
kommunstyrelsen tar kontakt med Trafikverket och Region 
Kronoberg för att bygga tågperrong i Skruv samt verka för tågtrafik 
när Krösatågen kommer igång. Kommunfullmäktige beslutade 2022-
02-28 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Under många år har Lessebo kommun haft dialog med Region 
Kronoberg gällande tågstopp i Skruv. Det har också funnits ett starkt 
önskemål från invånarna i Skruv.  
 
2022-01-25 fick kommunchef i uppdrag av kommunstyrelsen att 
utreda förutsättningarna för tågstopp i Skruv utifrån 
planförutsättningar, samhällsekonomi och ur ett 
landsbygdsperspektiv. 
 
Trafikverket har varit delaktig i utredningen och meddelar att innan 
beslut om tågstopp bör följande utredas av Trafikverket: 

• Konsekvenser ur ett systemperspektiv. Vad ett tågstopp i Skruv 
skulle innebära för övriga sydsvenska tågsystemet på både Kust- till 
kustbanan och Södra stambanan.  

• Fysiska förutsättningar för stationsläge. Är signalsystemet och övrig 
anläggning i Skruv anpassat till ett stationsläge? Även om 
Trafikverket tror det måste det bekräftats.  

”Samhällsekonomisk bedömning är kopplat till övriga ovannämnda 
perspektiv. Även om länstrafiken och tågoperatörer skulle vara 
intresserade av att trafikera Skruv måste det finnas en positiv 
samhällsekonomisk bedömning i grunden. En sådan behöver göras 
utifrån konsekvenser, effekter, nyttor och kostnader ur ett större 
regionalt perspektiv. Trafikverket måste göra bedömningen.” 
 
Förslag på beslut gällande utredningen i kommunstyrelsen är: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-08-30 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

• Lessebo kommun ska verka för en avsiktsförklaring mellan Region 
Kronoberg och kommunen gällande tågstopp i Skruv. Vilket kan 
medföra att Trafikverket gör en ÅVS studie gällande tågstopp i 
Skruv. 

 

• Lessebo kommun håller på att arbeta fram ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram där samplanering kring 
bostadsbyggande och kollektivtrafiken ska hänga ihop. 

 

• Lessebo kommun och Region Kronoberg ska verka för att få medel 
från Tillväxtverket gällande ”Pilot för service till landsbygden”, där 
Skruv samhälle ska vara piloten. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-03 
Utredning ”Stationssamhälle Skruv” 
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Motion - Perrongbygge och tågstopp i Skruv 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att 
motionen är besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
Under många år har Lessebo kommun haft dialog med Region 
Kronoberg gällande tågstopp i Skruv. Det har också funnits ett 
starkt önskemål från invånarna i Skruv.  
2022-01-25 fick kommunchef i uppdrag av kommunstyrelsen att 
utreda förutsättningarna för tågstopp i Skruv utifrån 
planförutsättningar, samhällsekonomi och ur ett 
landsbygdsperspektiv. 
Trafikverket har varit delaktig i utredningen och meddelar att 
innan beslut om tågstopp bör följande utredas av Trafikverket: 

• Konsekvenser ur ett systemperspektiv. Vad ett tågstopp i Skruv 
skulle innebära för övriga sydsvenska tågsystemet på både Kust- 
till kustbanan och Södra stambanan.  

• Fysiska förutsättningar för stationsläge. Är signalsystemet och 
övrig anläggning i Skruv anpassat till ett stationsläge? Även om 
Trafikverket tror det måste det bekräftats.  

”Samhällsekonomisk bedömning är kopplat till övriga 
ovannämnda perspektiv. Även om länstrafiken och tågoperatörer 
skulle vara intresserade av att trafikera Skruv måste det finnas en 
positiv samhällsekonomisk bedömning i grunden. En sådan 
behöver göras utifrån konsekvenser, effekter, nyttor och kostnader 
ur ett större regionalt perspektiv. Trafikverket måste göra 
bedömningen.” 

Förslag på beslut gällande utredningen i kommunstyrelsen är: 
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2022-08-03 

 

 

• Lessebo kommun ska verka för en avsiktsförklaring mellan 
Region Kronoberg och kommunen gällande tågstopp i Skruv. 
Vilket kan medföra att Trafikverket gör en ÅVS studie gällande 
tågstopp i Skruv. 

 

• Lessebo kommun håller på att arbeta fram ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram där samplanering kring 
bostadsbyggande och kollektivtrafiken ska hänga ihop. 

 

• Lessebo kommun och Region Kronoberg ska verka för att få 
medel från Tillväxtverket gällande ”Pilot för service till 
landsbygden”, där Skruv samhälle ska vara piloten. 

 
 
Bakgrund 
Kristdemokraterna i Lessebo har lämnat in en motion gällande 
perrongbygge och tågstopp i Skruv. Motionen föreslår: 

• Uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt ta kontakt 
med Trafikverket och Region Kronoberg för byggande av 
tågperrong i Skruv så att den är klar när trafiken kommer 
igång på sträckan Växjö-Emmaboda. 

• Uppdra till kommunstyrelsen att verka för att Krösatågen 
ska stanna i Skruv när trafiken kommer igång på sträckan 
Växjö-Emmaboda, 

 
 
Beslutsunderlag 
Utredning ”Stationssamhälle Skruv” 
 

 

 

 
 
Christina Nyquist 
Kommunchef   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 86 Dnr 2022/17-1.2.6 
 

Beredning av motion gällande 
perrongbygge och tågstopp i Skruv 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunchef att ta fram 
förslag på svar på motionen, för behandling senast i juni 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från Paul Nilsson (KD). I motionen föreslås att 
kommunstyrelsen tar kontakt med Trafikverket och Region 
Kronoberg för att bygga tågperrong i Skruv samt verka för tågtrafik 
när Krösatågen kommer igång. Kommunfullmäktige beslutade 2022-
02-28 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-18 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-28 § 18 
Motion 2022-01-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2022-02-28 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 18 Dnr 2022/17-1.2.6 
 

Motion gällande perrongbygge och 
tågstopp i Skruv 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Paul Nilsson (KD) har inkommit med en motion där han föreslår att 
uppdra till kommunstyrelsen: 
-att skyndsamt ta kontakt med Trafikverket och Region Kronoberg för 
byggande av tågperrong i Skruv så att den är klar när trafiken 
kommer igång på sträckan Växjö-Emmaboda. 
- att verka för att Krösatågen ska stanna i Skruv när trafiken kommer 
igång på sträckan Växjö-Emmaboda. 
 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2022-01-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Motionären 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2022-09-13 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 185 Dnr 2022/22-1.2.6 
 

Svar på motion om att stärka barns 
rättigheter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad med hänvisning till ärendebeskrivningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från Ragnar Lindberg (S), Gunilla Arvidsson 
(S) och Lena Henriksson (S). I motionen föreslås att det införs en 
tjänst (funktion) i kommunen som arbetar med barnens rättigheter. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunstyrelsen antog 2021-01-12 §10, ”Handlingsplan för arbete 
med barnkonventionen i Lessebo kommun”. Handlingsplanen utgår 
från de fyra grundprinciperna i barnkonventionen.  
 
Handlingsplanen beskriver en organisation där kommunstyrelsen har 
det övergripande ansvar att planen följs. Kommunchefen ska skapa 
förutsättningar för att planen följs och återkopplas till politisk 
ledning. Förvaltnings- och bolagschefer ansvarar för att 
barnrättsperspektivet synliggörs i verksamheterna och att 
kontaktpersoner finns inom samtliga verksamheter.  
 
Kommunens mål med handlingsplanen är: 

• Ökad kunskap i organisationen kring barnkonventionen och 
dess tillämpningar. 

• Barn är delaktiga i beslut som fattas. 
• Det finn ett tydligt barnrättsperspektiv i beslut som fattas. 

 
I handlingsplanen finns det utpekade aktiviteter med ansvariga för: 

• Utbildning av förtroendevalda och chefer 
• Fördjupningsutbildningar för särskilda målgrupper. 
• Sammanställning av barnbokslut. 
• Barnens rättigheter ska diskuteras på APT. 
• Barn ska informeras om sina rättigheter. 
• Kartläggning hur kommunen kommunicera med barn idag. 
• Gemensamma mallar för implementering av 

barnrättsperspektivet. 
 
Hösten 2022 ska handlingsplanen utvärderas och en ny ska 
aktualiseras.  
 
Då det finns en framtagen handlingsplan med en organisation där 
ansvariga tjänstepersoner finns bör inte denna organisation ändras 
innan en utvärdering är gjord. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2022-09-13 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-30 § 172 
Tjänsteskrivelse 2022-08-02 
Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen i Lessebo kommun. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-08-30 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 172 Dnr 2022/22-1.2.6 
 

Svar på motion om att stärka barns 
rättigheter 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad med hänvisning till ärendebeskrivningen. 

 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från Ragnar Lindberg (S), Gunilla Arvidsson 
(S) och Lena Henriksson (S). I motionen föreslås att det införs en 
tjänst (funktion) i kommunen som arbetar med barnens rättigheter. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunstyrelsen antog 2021-01-12 §10, ”Handlingsplan för arbete 
med barnkonventionen i Lessebo kommun”. Handlingsplanen utgår 
från de fyra grundprinciperna i barnkonventionen.  
 
Handlingsplanen beskriver en organisation där kommunstyrelsen har 
det övergripande ansvar att planen följs. Kommunchefen ska skapa 
förutsättningar för att planen följs och återkopplas till politisk 
ledning. Förvaltnings- och bolagschefer ansvarar för att 
barnrättsperspektivet synliggörs i verksamheterna och att 
kontaktpersoner finns inom samtliga verksamheter.  
 
Kommunens mål med handlingsplanen är: 

• Ökad kunskap i organisationen kring barnkonventionen och 
dess tillämpningar. 

• Barn är delaktiga i beslut som fattas. 
• Det finn ett tydligt barnrättsperspektiv i beslut som fattas. 

 
I handlingsplanen finns det utpekade aktiviteter med ansvariga för: 

• Utbildning av förtroendevalda och chefer 
• Fördjupningsutbildningar för särskilda målgrupper. 
• Sammanställning av barnbokslut. 
• Barnens rättigheter ska diskuteras på APT. 
• Barn ska informeras om sina rättigheter. 
• Kartläggning hur kommunen kommunicera med barn idag. 
• Gemensamma mallar för implementering av 

barnrättsperspektivet. 
 
Hösten 2022 ska handlingsplanen utvärderas och en ny ska 
aktualiseras.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-08-30 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

Då det finns en framtagen handlingsplan med en organisation där 
ansvariga tjänstepersoner finns bör inte denna organisation ändras 
innan en utvärdering är gjord. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-02 
Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen i Lessebo kommun. 
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Kommunstyrelsen 

2022-08-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motion om att stärka barns rättigheter 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att 
motionen är besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen antog 2021-01-12 §10, ”Handlingsplan för 
arbete med barnkonventionen i Lessebo kommun”. 
Handlingsplanen utgår från de fyra grundprinciperna i 
barnkonventionen.  
Handlingsplanen beskriver en organisation där kommunstyrelsen 
har det övergripande ansvar att planen följs. Kommunchefen ska 
skapa förutsättningar för att planen följs och återkopplas till 
politisk ledning. Förvaltnings- och bolagschefer ansvarar för att 
barnrättsperspektivet synliggörs i verksamheterna och att 
kontaktpersoner finns inom samtliga verksamheter.  
Kommunens mål med handlingsplanen är: 

• Ökad kunskap i organisationen kring barnkonventionen 
och dess tillämpningar. 

• Barn är delaktiga i beslut som fattas. 
• Det finn ett tydligt barnrättsperspektiv i beslut som fattas. 

I handlingsplanen finns det utpekade aktiviteter med ansvariga 
för: 

• Utbildning av förtroendevalda och chefer 
• Fördjupningsutbildningar för särskilda målgrupper. 
• Sammanställning av barnbokslut. 
• Barnens rättigheter ska diskuteras på APT. 
• Barn ska informeras om sina rättigheter. 
• Kartläggning hur kommunen kommunicera med barn idag. 
• Gemensamma mallar för implementering av 

barnrättsperspektivet. 
 
Hösten 2022 ska handlingsplanen utvärderas och en ny ska 
aktualiseras.  
 
Då det finns en framtagen handlingsplan med en organisation där 
ansvariga tjänstepersoner finns bör inte denna organisation ändras 
innan en utvärdering är gjord. 
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Kommunstyrelsen 

2022-08-02 

 

 

Bakgrund 
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Syftet 
med lagen är att stärka barns rättigheter och möjlighet 
tillinflytande. För att säkerställa barnets rättigheter i åtgärder och 
ha ett barnrättsperspektiv så som lagen föreskriver behövs att så 
väl tjänstepersoner som förtroendevalda har kunskap om barns 
rättigheter och vad det betyder i praktiken så ser anser 
Socialdemokraterna det nödvändigt att införa en tjänst i Lessebo 
kommun som gemensamt för alla förvaltningar och kommunala 
bolag hanterar frågan. 

 
Beslutsunderlag 
Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen i Lessebo 
kommun. 
 

 

 

 
 
Christina Nyquist 
Kommunchef   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-29 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 87 Dnr 2022/22-1.2.6 
 

Beredning av motion om att stärka barns 
rättigheter 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunchef att ta fram 
förslag på svar på motionen, för behandling senast i juni 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från Ragnar Lindberg (S), Gunilla Arvidsson 
(S) och Lena Henriksson (S). I motionen föreslås att det införs en 
tjänst (funktion) i kommunen som arbetar med barnens rättigheter. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-18 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-28 § 17 
Motion 2022-01-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunchef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2022-02-28 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 17 Dnr 2022/22-1.2.6 
 

Motion om att stärka barns rättigheter 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ragnar Lindberg (S), Gunilla Arvidsson (S) och Lena Henriksson (S) 
har inkommit med en motion där de föreslår att det införs en tjänst 
(funktion) som blir kommungemensam som har kunskap kring barns 
rättigheter och vad det innebär i praktiken. 
 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2022-01-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Motionärerna 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 

2022-09-15 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Valärenden 2022-09-26 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att förrätta följande fyllnadsval: 
 
Kommunstyrelsen (innevarande mandatperiod) 
Som ersättare istället för Ann Arleklo (S) välja N.N. 
 
Socialnämnden (innevarande mandatperiod) 
Som ersättare istället för Ann Arleklo (S) välja N.N. 
 
Kosta Köpmanshus AB ((t.o.m. bolagsstämman som följer 
närmast efter valet till kommunfullmäktige 2022) 
Som ledamot i styrelsen istället för Ann Arleklo (S) välja N.N. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 att godkänna 
avsägelse från Ann Arkeklo (S) gällande följande uppdrag: 

• Ersättare i kommunstyrelse och socialnämnd 
• Ledamot i styrelsen i Kosta köpmanshus AB 

 

 

Beslutsunderlag 
Avsägelse enligt ovan 
 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
 
 
 
 
 
 

331



Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-09-15 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Inkommet medborgarförslag om 
hundrastgård i Lessebo 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med förslag om hundrastgård i 
Lessebo. 

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommet 2022-07-08 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
 
 
 
 
 
 

332



333



334



Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-09-15 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Inkommet medborgarförslag om delaktighet 
för lokala funktionshindersorganisationer 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med förslag om delaktighet för 
lokala funktionshindersorganisationer. 

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommet 2022-06-20 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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Ärendenummer: #2192 | Inskickat av: S Magdalena R Osbakk Korpela (signerad) | Datum: 2022-06-20 18:48 Sida  av 1 2

Medborgarförslag
Ärendenummer: #2192 | Inskickat av: S Magdalena R Osbakk Korpela (signerad) | 2022-06-20 18:48

1. Förslag

Förslaget

Här skriver du kortfattat vilket beslut du anser att Kommunfullmäktige bör fatta. Om du vill 
lämna ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.

Kommunen bör ta hjälp av och ge insyn till de lokala funktionshinderföreningarna när man tar 
politiska beslut som gäller eller på något sätt kan påverka personer med egna 
funktionsnedsättningar.

T. Ex:

* När man tar beslut om att bygga nya eller renovera offentliga lokaler så att föreningarna kan 
komma med synpunkter eller hjälp och stöd om anpassningar som behövs eller kan vara till 
hjälp.

* Beslut gällande särskola/särfritids

* Beslut gällande korttidsboende och gruppboenden

* Beslut om offentliga miljöer, vägar, nya parkeringsplatser mm

Exempel på föreningar:

RBU Kronoberg (mail: kronoberg@rbu.se)

FUB
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Ärendenummer: #2192 | Inskickat av: S Magdalena R Osbakk Korpela (signerad) | Datum: 2022-06-20 18:48 Sida  av 2 2

 

 

  

  

 För- och efternamn
S Magdalena R Osbakk Korpela

Motivering

Motivera varför du tycker att Kommunfullmäktige skall fatta detta beslut. Om du vill lämna 
ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.

Jag tror att kommunen hade kunnat dra nytta av kunskap som finns helt gratis inom 
föreningarna samtidigt som invånarna i kommunen hade blivit mycket mer nöjda med beslut de 
känner sig delaktiga i.

2. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

S Magdalena R Osbakk KorpelaNamn: 

2022-06-20 18:48Datum: 
4051F2F914EEC696065CE74F0E10C2B1360A1257Signerad checksumma: 
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Kommunstyrelsen 

2022-09-15 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Inkommet medborgarförslag om 
reseersättning för grundskoleelever som går 
i skolan i Växjö 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med förslag om reseersättning för 
grundskoleelever från Hovmantorp som går i skolan i Växjö. 

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommet 2022-08-24 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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Ärendenummer: #2950 | Inskickat av: Anton Valdemar Holmström (signerad) | Datum: 2022-08-24 08:39 Sida  av 1 2

Medborgarförslag
Ärendenummer: #2950 | Inskickat av: Anton Valdemar Holmström (signerad) | 2022-08-24 08:39

1. Förslag

Förslaget

Här skriver du kortfattat vilket beslut du anser att Kommunfullmäktige bör fatta. Om du vill 
lämna ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.

För att stärka Hovmantorp som en attraktiv tätort för barnfamiljer att flytta till, så ska 
grundskoleelever som går i skola i Växjö, erbjuds reseersättning med länstrafik. Som en lägsta 
nivå borde den vara likvärdig med den ersättning som ges till elever som studerar i Lessebo, dvs 
ersättas för två zoner och två resor per vardag.

Motivering

Motivera varför du tycker att Kommunfullmäktige skall fatta detta beslut. Om du vill lämna 
ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.

För att kunna marknadsföra Hovmantorp som en attraktiv tätort för barnfamiljer att flytta till, så 
är det viktigt att det erbjuds fungerande och bra skola.

Idag är det uppskattningsvis hälften av Hovmantorps högstadieelever som väljer att studera 
inriktade utbildningar i Växjö. Många av dessa elever gör en överflyttning redan i fjärde klass och 
de flesta senast inför sjätte klass.

2. Kontaktuppgifter
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Ärendenummer

 

 

  

  

 För- och efternamn
Anton Holmström

Kontaktuppgifter

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Anton Valdemar HolmströmNamn: 

2022-08-24 08:39Datum: 
40D53B686A1D5A721FCF40CED1B5C2514C093D33Signerad checksumma: 
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