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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-02-09

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 25 Dnr 2021/11-1.3.1 
 

Antagande av 
informationssäkerhetspolicy 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta informationssäkerhetspolicy för Lessebo kommun. Policyn 
ersätter tidigare policy beslutad 2008-04-21. 
 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommun har en informationssäkerhetspolicy som antogs 
2008. Inom ramen för digitaliseringsprojekt som nu genomförs, har 
frågan aktualiserats och arbetet fått en nystart. En ny policy ska 
kompletteras med instruktioner och stöd till förvaltningar och bolag, 
för att dessa ska kunna utveckla sitt arbete och bidra till policyns mål. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-01-26 § 5 
Tjänsteskrivelse 2021-01-15 
Förslag på informationssäkerhetspolicy 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-01-26

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 5 Dnr 2021/11-1.3.1 
 

Antagande av 
informationssäkerhetspolicy 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 
informationssäkerhetspolicy för Lessebo kommun. Policyn ersätter 
tidigare policy beslutad  
2008-04-21. 
 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommun har en informationssäkerhetspolicy som antogs 
2008. Inom ramen för digitaliseringsprojekt som nu genomförs, har 
frågan aktualiserats och arbetet fått en nystart. En ny policy ska 
kompletteras med instruktioner och stöd till förvaltningar och bolag, 
för att dessa ska kunna utveckla sitt arbete och bidra till policyns mål. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-15 
Förslag på informationssäkerhetspolicy 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-01-15

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Antagande av informationssäkerhetspolicy 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta informationssäkerhetspolicy 
för Lessebo kommun. Policyn ersätter tidigare policy beslutad  
2008-04-21. 
 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommun har en informationssäkerhetspolicy som antogs 
2008. Inom ramen för digitaliseringsprojekt som nu genomförs, 
har frågan aktualiserats och arbetet fått en nystart. En ny policy 
ska kompletteras med instruktioner och stöd till förvaltningar och 
bolag, för att dessa ska kunna utveckla sitt arbete och bidra till 
policyns mål. 
 
Konsekvenser 
Beslutet innebär ett ökat fokus på informationssäkerhetsfrågor, 
med en uppdaterad inriktning. Policyn genomförs inom ramen för 
ordinarie verksamhet, men åtgärder som föranleds av det 
praktiska arbetet och när verksamheterna löpande analyserar sina 
brister och behov kan komma att bli budgetpåverkande.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag på informationssäkerhetspolicy 
 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och helägda bolag 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret
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  3 Informationssäkerhetspolicy   

Inledning 
Informationssäkerhet handlar om att skydda kommunens information så att informationen 
alltid kan användas till det den är till för, på det sätt som behövs och utan att kommunens 
verksamhet påverkas negativt. 
 
Informationssäkerhetsarbete innefattar allt kommunens medarbetare gör och planerar att 
göra för att se till att den information som kommunen på olika sätt har ansvar för är skyddad.  
 
Informationssäkerhet är en del av den ordinarie verksamheten, Denna policy och tillhörande 
riktlinjer/instruktioner styr Lessebo kommuns informationssäkerhetsarbete. 
 
Alla som arbetar i Lessebo kommun ska följa denna policy, det kan bli disciplinära åtgärder 
om någon inte följer denna policy.  Det övergripande ansvaret för informationssäkerheten 
ligger på kommunstyrelsen. 
 
Allmänt om informationssäkerhet 
Informationssäkerhet handlar om att skydda och hantera all information som Lessebo 
kommun har hand om. Det handlar om all information, oavsett om den finns i datorer, i 
telefonsamtal, mobiltelefon eller i pappersform. 
 
Grunden i informationssäkerhet handlar om fyra nivåer och innebär att Lessebo kommun 
skall se till att information som behövs är tillgänglig när den behövs för den som behöver 
den, att den är skyddad på rätt sätt och att den är korrekt. Det kan beskrivas kortfattat så här: 
 
Tillgänglighet: Att informationen finns tillgänglig att använda när den behövs i arbetet. 
 
Riktighet: Att informationen är skyddad mot ändring av andra än de som ska ändra. 
 
Konfidentialitet: Att informationen endast kan kommas åt av de som behöver den och inte 
sprids till någon/några som inte ska se den. 
 
Spårbarhet: Att det går att hitta vem som gjorde något med en viss information och när det 
skedde. Det innebär en tydlig registrering av vem/vad som kommer åt all information. 
 
Kommunen följer ett flertal lagar som styr kommunens informationssäkerhetsarbete.1 

Struktur 
Lessebo kommuns huvudsakliga informationssäkerhetsarbete styrs utifrån dessa nivåer: 

 
1 Personuppgiftslagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Säkerhetsskyddslagen, Arkivlagen, 
Patientdatalagen, Förvaltningslagen, Lag om offentlig upphandling, Lag om kommunal 
redovisning, Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap och Kommunallagen 
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  4 Informationssäkerhetspolicy   

 

Det innebär att denna policy beskriver den huvudsakliga styrningen som sedan kompletteras 
av instruktioner och rutiner för det operativa arbetet. Policyn beskriver VAD som ska ske, 
instruktioner och rutiner beskriver HUR det ska göras. 
 

Mål 
Lessebo kommuns målsättning med informationssäkerhetsarbetet är att bidra till en effektiv 
informationshantering och för att förebygga fel som påverkar kommunens verksamhet och 
möjlighet att utföra kommunens uppdrag. 
 
Lessebo kommun har dessa mål för kommunens informationssäkerhetsarbete: 

 Varje medarbetare i kommunen känner till informationssäkerhetspolicy och 
instruktioner och följer dessa i det vardagliga arbetet. 

 Att mätbara mål för genomförande och uppföljning av informationssäkerhetsarbetet 
beslutas årligen som en del av verksamhetsplaneringen inom varje förvaltning. 

 Att kommunen genom en säker och pålitlig infrastruktur säkerställer driften av extern 
och intern datakommunikation. 

 Att kommunen följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) 
instruktioner för informationssäkerhet. 

 

Roller och ansvar 
Alla anställda av Lessebo kommun samt kommunens bolag har ett grundläggande ansvar 
kring informationssäkerhet. Utöver detta ansvar finns det vissa roller som har utökat ansvar 
inom området informationssäkerhet. Denna lista beskriver hur det fungerar, där de speciella 
rollerna har utökat ansvar utöver det ansvar som alla har: 

Roll  Ansvar och uppgifter 
Alla Följer informationssäkerhetspolicy och 

instruktioner, delar med sig av kunskap, deltar i 
utbildningar och rapporterar incidenter. 

Chef Ser till att deras ansvarsområdes 
informationstillgångar startas, hanteras och 
avslutas på rätt sätt. 
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  5 Informationssäkerhetspolicy   

Beredskap- och 
säkerhetssamordnare 

Samordnar och ansvarar för arbetet med 
informationssäkerhet och ger stöd till systemägare. 

IT-Chef Ansvarar för operativ drift av informationssystem 
och ger stöd till systemägare. 

Systemägare/Förvaltningschef Ansvarar för sitt ansvarsområdes 
informationstillgångar och utser systemförvaltare. 

Systemansvarig Ansvarar för den dagliga användningen av 
verksamhetssystem 

Informationstillgångar 
En informationstillgång är kommunens information och allt som har med 
informationshantering att göra. Det innebär kommunens samlade information, oavsett om 
det är fysiska papper, digitala filer eller muntlig information som medarbetare hanterar via 
samtal/telefonsamtal. Det innebär att varje medarbetare också är en informationstillgång 
inom kommunen genom deras kompetens och kunskap. 
 
Detta är exempel på flertalet av de informationstillgångar som finns i Lessebo kommun och 
har hämtats från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: 

 

Generella krav 
Alla informationssystem som kommunen använder ska vara identifierade och registrerade, 
det ska stå vem som är systemägare och systemförvaltare. De system som hanterar kritisk 
verksamhetsinformation ska också klassas och riskanalyseras löpande enligt beslutad 
särskild rutin. 
 
Varje verksamhet är ansvariga för att se till att det finns reservrutiner och alternativa 
arbetssätt som kan sättas igång vid allvarlig kris/störning. Dessa rutiner skall vara kända och 
uppdaterade för alla medarbetare i respektive verksamhet. 
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  6 Informationssäkerhetspolicy   

 
 

Informationshantering 
Alla som arbetar inom Lessebo kommun ska hantera våra informationstillgångar på rätt sätt. 
Det innebär också att informationen lagras på rätt sätt enligt Lessebo kommuns 
informationsklassningsmatris. Generellt sparas information utifrån känslighet. Våra 
huvudsakliga lagringsytor är följande: 
 
OneDrive – Hemkatalog för varje enskild medarbetare 
Microsoft Teams – Lagringsyta för arbetsgrupper med begränsad sekretesshantering. 
Olika verksamhetssystem –Lagringsyta för lagring som behöver extra skydd, exempelvis 
personuppgifter eller andra sekretessuppgifter. 

 

Revidering och uppföljning 
Uppföljning av informationssäkerhetsarbetet sker löpande enligt beslutade mål i 
verksamhetsplanerna för respektive förvaltning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2020-11-24

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 219 Dnr 2020/274-1.8.1 
 

Svar på skrivelse till Fullmäktige från 
revisorerna 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
1. anse att samhällsbyggnadsnämnden har bedömt att det inte 

föreligger brott av förmögenhetsrättslig karaktär, trolöshet mot 
huvudman eller givande/tagande av mutor.  

2. anse att ärendet är avslutat. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna anser att samhällsbyggnadsnämnden inte har tagit 
ställning i frågan om brott av förmögenhetsrättslig karaktär. Därmed 
har revisorerna anmält detta till kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen har 2020-10-19 fått i uppdrag att bereda svar till 
revisorerna.  
 

Enligt beslut i samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-31 § 74 har 
nämnden tagit ställning i frågan. 
 
Nämnden bedömer att asfalten lagts ut i samband med ett arbete i 
tron på att kommunen ägde marken i fråga. Kommunen har som 
framgått under lång tid skött snöröjning och annat av vägen.  
 
Enligt 10 kap 5 § resp 5 a § brottsbalken krävs uppsåt eller närmast 
någon form av medvetet agerande för att det skulle vara fråga om 
ett brott om trolöshet mot huvudman respektive givande eller 
tagande av muta. Nämnden menar att den person som har beställt 
asfaltsläggningen har gjort detta i god tro. Det föreligger, enligt 
nämnden, inte skäl att tro att det funnits en vilja att skada Lessebo 
kommun som arbetsgivare.  
Inte heller kan nämnden se att det finns något stöd för att nämnda 
person tagit emot belöning eller motsvarande från 
fastighetsägaren, eller att fastighetsägaren har utfäst någon 
belöning till personen mot att asfalten lades ut. 
Som redogjorts tidigare är detta, enligt nämnden, ett olyckligt 
misstag och med anledning därav har rutinerna setts över. 
Nämnden bedömer därför inte heller att något brott har begåtts i 
samband med asfaltsläggningen. 

 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-11-10 § 197 
Tjänsteskrivelse 2020-11-09 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-08-31 § 74 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-19 § 97 
Skrivelse till fullmäktige från revisorerna 2020-10-09 inkl bilaga från 
EY
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2020-11-10

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 197 Dnr 2020/274-1.8.1 
 

Svar på skrivelse till Fullmäktige från 
revisorerna 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
1. anse att samhällsbyggnadsnämnden har bedömt att det inte 

föreligger brott av förmögenhetsrättslig karaktär, trolöshet mot 
huvudman eller givande/tagande av mutor.  

2. anse att ärendet är avslutat. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna anser att samhällsbyggnadsnämnden inte har tagit 
ställning i frågan om brott av förmögenhetsrättslig karaktär. Därmed 
har revisorerna anmält detta till kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen har 2020-10-19 fått i uppdrag att bereda svar till 
revisorerna.  
 

Enligt beslut i samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-31 § 74 har 
nämnden tagit ställning i frågan. 
 
Nämnden bedömer att asfalten lagts ut i samband med ett arbete i 
tron på att kommunen ägde marken i fråga. Kommunen har som 
framgått under lång tid skött snöröjning och annat av vägen.  
 
Enligt 10 kap 5 § resp 5 a § brottsbalken krävs uppsåt eller närmast 
någon form av medvetet agerande för att det skulle vara fråga om 
ett brott om trolöshet mot huvudman respektive givande eller 
tagande av muta. Nämnden menar att den person som har beställt 
asfaltsläggningen har gjort detta i god tro. Det föreligger, enligt 
nämnden, inte skäl att tro att det funnits en vilja att skada Lessebo 
kommun som arbetsgivare.  
Inte heller kan nämnden se att det finns något stöd för att nämnda 
person tagit emot belöning eller motsvarande från 
fastighetsägaren, eller att fastighetsägaren har utfäst någon 
belöning till personen mot att asfalten lades ut. 
Som redogjorts tidigare är detta, enligt nämnden, ett olyckligt 
misstag och med anledning därav har rutinerna setts över. 
Nämnden bedömer därför inte heller att något brott har begåtts i 
samband med asfaltsläggningen. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-09 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-08-31 § 74 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-19 § 97 
Skrivelse till fullmäktige från revisorerna 2020-10-09 inkl bilaga från 
EY 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2020-11-09

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Svar på skrivelse från revisorerna gällande 
asfaltläggning 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta anse att 
samhällsbyggnadsnämnden har bedömt att det inte föreligger brott 
av förmögenhetsrättslig karaktär, trolöshet mot huvudman eller 
givande/tagande av mutor. 
Kommunfullmäktige anser att ärendet är avslutat. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna anser att samhällsbyggnadsnämnden inte har tagit 
ställning i frågan om brott av förmögenhetsrättslig karaktär. 
Därmed har revisorerna anmält detta till kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen har 2020-10-19 fått i uppdrag att bereda svar 
till revisorerna.  
 

Enligt beslut i samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-31 § 74 har 
nämnden tagit ställning i frågan. 
 
Nämnden bedömer att asfalten lagts ut i samband med ett arbete 
i tron på att kommunen ägde marken i fråga. Kommunen har 
som framgått under lång tid skött snöröjning och annat av 
vägen.  
 
Enligt 10 kap 5 § resp 5 a § brottsbalken krävs uppsåt eller 
närmast någon form av medvetet agerande för att det skulle 
vara fråga om ett brott om trolöshet mot huvudman respektive 
givande eller tagande av muta. Nämnden menar att den person 
som har beställt asfaltsläggningen har gjort detta i god tro. Det 
föreligger, enligt nämnden, inte skäl att tro att det funnits en 
vilja att skada Lessebo kommun som arbetsgivare.  
Inte heller kan nämnden se att det finns något stöd för att 
nämnda person tagit emot belöning eller motsvarande från 
fastighetsägaren, eller att fastighetsägaren har utfäst någon 
belöning till personen mot att asfalten lades ut. 
Som redogjorts tidigare är detta, enligt nämnden, ett olyckligt 
misstag och med anledning därav har rutinerna setts över. 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2020-11-09

 

Nämnden bedömer därför inte heller att något brott har begåtts i 
samband med asfaltsläggningen. 
 
 

 
 
Bakgrund 
Revisorerna i Lessebo kommun har tagit emot ett antal skrivelser 
m.m. angående kommunens hantering av asfaltsläggning på väg 
Scoutstugan/Flustret. Kostnaden för asfalteringen uppgick till 55 
000 kr. Den asfalterade vägen, som kommunen bekostade, var inte 
en del av det kommunala vägnätet eller på annat sätt ägt av 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-09 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-08-31 § 74 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-19 § 97 
Skrivelse till fullmäktige från revisorerna 2020-10-09 inkl bilaga 
från EY 
 

Beslutet skickas till 
Revisorerna i Lessebo kommun. 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2020-10-19

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 97 Dnr 2020/274 
 

Skrivelse till Fullmäktige från revisorerna 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna skrivelsen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna har inkommit med en skrivelse till kommunfullmäktige 
gällande misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär, där 
man anser att berörd nämnd inte tagit ställning till grundfrågan. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från revisorerna 2020-10-09 
PM från EY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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 Medlem i Ernst & Young Global Limited

Lessebo kommun 

 

 
Räkenskapsår 2020 
Datum 5 oktober 
Till Revisorerna 
Från EY, Jakob Smith och Emelie Duong 
Angående Hantering av asfalsläggning 
 

1Sammanfattning 
Peab Asfalt AB har på uppdrag av kommunen genomfört asfaltering av väg 
Scout-stugan/Flustret till en totalt kostnad på till 55 000 kr. Senare visade det 
sig att den asfalterade vägen inte var i kommunal ägo.  
 
I augusti 2020 skriver nämnden följande: 
Nämnden bedömer att asfalten lagts ut i samband med ett arbete i tron på att 
kommunen ägde marken i fråga. Kommunen har som framgått under lång tid 
skött snöröjning och annat av vägen.  
 
Enligt 10 kap 5 § resp 5 a § brottsbalken krävs uppsåt eller närmast någon 
form av medvetet agerande för att det skulle vara fråga om ett brott om 
trolöshet mot huvudman respektive givande eller tagande av muta. Nämnden 
menar att den person som har beställt asfaltsläggningen har gjort detta i god 
tro. Det föreligger, enligt nämnden, inte skäl att tro att det funnits en vilja att 
skada Lessebo kommun som arbetsgivare.  
 
Inte heller kan nämnden se att det finns något stöd för att nämnda person 
tagit emot belöning eller motsvarande från fastighetsägaren, eller att 
fastighetsägaren har utfäst någon belöning till personen mot att asfalten 
lades ut. 
 
Som redogjorts tidigare är detta, enligt nämnden, ett olyckligt misstag och 
med anledning därav har rutinerna setts över. Nämnden bedömer därför inte 
heller att något brott har begåtts i samband asfaltsläggningen. 
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2Bakgrund 
Revisorerna i Lessebo kommun har tagit emot att antal skrivelser m.m. 
angående kommunens hantering av asfaltsläggning på väg Scout-
stugan/Flustret. Kostnaden för asfalteringen uppgick till 55 000 kr. Den 
asfalterade vägen, som kommunen bekostade, var inte en del av det 
kommunala vägnätet eller på annat sätt ägt av kommunen. 
 

3Ärendet och inkomna skrivelser mm. 
 2020-03-04 Rapport avseende asfaltering av vägen intill 

Flustret i Lessebo.  

Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden ställde frågan till kommunchef och 
samhällsbyggnadschef om väg asfalterats vid Flustret i Lessebo, som ej är 
kommunal mark. 
 
Enligt drift- och anläggningschefen hade asfalteringen gjorts på del av 
sträcka för att slippa det årliga underhållet som har varit de senaste åren pga 
problem med vägen efter tidigare grävningsarbeten. Asfalteringen utfördes i 
samband med andra asfalteringsarbeten i Lessebo, vilket är ett 
verkställighetsbeslut inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid kontroll av 
kartan visar det sig att den aktuella vägsträckan är på mark som tillhör 
pappersbruket.  
 
Vid samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-01-27 redovisade drift- 
och anläggningschefen det arbetet som utförts av Peab Asfalt och att 
kostnaden uppgått till 55 tkr, vilket var en låg kostnad i förhållande till det 
årliga underhållet. För att kartlägga det kommunala skötselansvaret på vägar 
beslutades om en kartläggning om hur det ser ut i kommunen avseende 
vägar som ej är i kommunal ägo. Uppdraget skall redovisas för 
arbetsutskottet för beslut i nämnden. Redovisning av uppdraget planeras till 
SBN AU 2020-03-23.   
 
2020-02-13 redovisade samhällsbyggnadschef till ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden att enligt Peab Asfalts redovisning är kostnaden 
totalt 55 tkr för det aktuella arbetet, vilket har belastat driftbudgeten för gator.   
Skrivelsen är undertecknad av samhällsbyggnadschefen.  
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 2020-03-05 Kommunrevisionen har möte med ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden.  

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande redogjorde för sin vetskap om en 
händelse som inträffade den 16 december 2019. Någon varskodde honom 
om att asfaltering av väg hade ägt rum på privat mark utfört av kommunen 
anlitad entreprenör. Vice ordförande i nämnden hade konstaterat med sin 
GPS att det inte var kommunal mark. Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande informerade ordförande i kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadschefen, kommunchefen och ekonomidirektören.  

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande fick initialt veta att det fanns ett 
gammalt avtal om underhåll av kortare vägsträcka som leder till en 
scoutstuga och ett löfte från kommunen att återställa provisoriskt 
ledningsarbete sedan den tid fastigheten var flyktingförläggning. Efter att ha 
undersökt förhållandena menar ordförande i nämnden senare att man ljugit 
för honom om att det fanns ett avtal och att det är svårt för honom att förstå 
vad kommunens ansvar är för de nämnda ledningsåterställande åtgärderna 
skulle vara för någonting. Ansvarig chef för det utförda beläggningsarbetet 
har varit drift- och anläggningschefen.   
 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande beställde en utredning av det 
inträffade från samhällsbyggnadschefen och kommunchefen. Utredningen 
har avrapporterats. Med anledning av ärendet ställer revisorerna följande 
frågor: 
 
- om det inträffade kan vara ett exempel på gammal vana att utföra saker 

som inte är kommuns uppgift.  
- om nämnden arbetar efter en aktuell prioriteringslista för små 

investeringsprojekt 
- om rutinerna för attestering av faktura har följts.  
- om Samhällsbyggnadsnämndens interna kontroll är ändamålsenlig och 

tillräcklig.  
- om detta är ett förmögenhetsrättsligt brott. 

 
Kommunrevisorerna författar en skrivelse till samhällsbyggnadsnämnden där 
man ber om svar på ovanstående frågeställningar. Skrivelsen sänds 
omgående till nämnden. För nämndens svar redogörs nedan. 
 
EY:s kommentar: Dokumentation, inklusive avtal och ingått löfte, framgår inte 
av den dokumentation som EY tagit del av.    
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 2020-05-03 Samhällsbyggnadsnämndens svar till revisorernas 
skrivelse angående arbete på privat mark 

Revisionen önskar svar på en rad frågor kring den asfaltering som utförts i 
Lessebo bakom Flustret på väg som tillhör Lessebo paper under år 2019. Av 
svaret framgår följande: 
 
”Det var från början en fråga från en Kommuninnevånare som undrade vad 
som hänt. Efter det gjordes förfrågningar från undertecknad ordförande som 
skulle ge frågeställaren ett bra svar. Detta anser jag vara en hederssak när 
man som förtroendevald få en fråga.  Det var många olika besked vad som 
hänt och varför. På nyåret informerades nämnden och Samhällsbyggnads- 
och Kommunchef fick i uppdrag att ta fram en rapport över det inträffade. 
Arbetsutskottet i nämnden har också haft ansvarig för hanteringen där vi 
ställde frågor och han angett sin version över det inträffade.    
  
Hur kan vi förhindra liknande händelser?  

 
1. Vi har tagit fram en plan hur vi hanterar vägnätet. Här har funnit 

oklarheter och gammal hävd. Beslut togs ”SKÖTSEL AV VÄGAR” i april 
år 2020 av Samhällsbyggnadsnämnden.  

2. Vid vårt sammanträde i maj kommer vi att ta beslut av planerad 
asfaltering av gatunätet i nämnden. Detta likt den modell som vi idag har 
kring fastigheter.  

  
Som förtroendevald är det svårt att ha full insyn i den vardagliga driften där 
asfaltering är en av många verkställigheter inom förvaltningen. Dock 
förutsätter vi att alla medarbetare gör sitt yttersta för att optimera kostnader 
av de medel fullmäktige beslutar om. Till sist hoppas vi att revisionen är 
tillfreds med de åtgärder vi gjort.  
  
I skrivelsen noterades även komplettering enligt önskemål från revisionen på 
svarsskrivelse: 
 
Fråga 1. 
Attesteringen för asfalteringen har utförts av Margareta Karlsson 
(administrativ assistent) på förvaltningen som mottagnings attest och drift- 
och anläggningschef som beslutsattest.  
 
Fråga 2. 
Anser jag/nämnden att internkontrollen fungerat? Svaret är nej. För annars 
hade vi inte bekostat asfaltering på annan väg/gata än kommunens. Dock 
ingick inte asfaltering i nämndens beslut om internkontroll för år 2019. Här 
var det en innevånare som gjorde oss uppmärksam på händelsen och vi som 
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förtroendevalda har varit transparenta och öppna med misstaget och inte 
mörkat händelsen. 
 
 2020-06-15 Revisorerna upprättar en skrivelse till 

samhällsbyggnadsnämnden.  

I skrivelsen framgår att revisorerna tackar för nämndens upplysningar 
angående asfalteringsärendet. 
Revisionen har också ett uppdrag enligt Kommunallagen kap 12 §1 att 
anmäla till nämnden om att revisionen har en misstanke om brott av 
förmögenhetsrättsligt karaktär har förövats. Denna fråga har ännu inte 
revisionen fått svar på. Det är viktigt att nämnden handlägger ärendet 
skyndsamt.  
 
 2020-08-31 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att avge sitt 

svar till revisorerna enligt nedanstående ärendebeskrivning: 

Nämnden bedömer att asfalten lagts ut i samband med ett arbete i tron på att 
kommunen ägde marken i fråga. Kommunen har som framgått under lång tid 
skött snöröjning och annat av vägen.  
 
Enligt 10 kap 5 § resp 5 a § brottsbalken krävs uppsåt eller närmast någon 
form av medvetet agerande för att det skulle vara fråga om ett brott om 
trolöshet mot huvudman respektive givande eller tagande av muta.  
Nämnden menar att den person som har beställt asfaltsläggningen har gjort 
detta i god tro. Att det skulle funnits en vilja att skada Lessebo kommun som 
arbetsgivare bedömer nämnden inte. Inte heller kan nämnden se att det finns 
något stöd för att nämnda person tagit emot belöning eller motsvarande från 
fastighetsägaren, eller att fastighetsägaren har utfäst någon belöning till 
personen mot att asfalten lades ut. Som redogjorts tidigare är detta ett 
olyckligt misstag och med anledning därav har rutinerna setts över. Nämnden 
bedömer därför inte heller att något brott har begåtts i samband 
asfaltsläggningen. 
 
 Övriga kommentarer 

Utöver vad som har sagts ovan förekommer i ärendet, via en 
uppgiftslämnare, också uppgifter om att kommunchefen i en tidningsartikel 
hänvisar till grävarbeten som gjordes i samband med att Flustret användes 
som flyktingsboende för några år sedan och att man nu har återställt marken.  
Av insamlad information ovan anges inte detta vara skälet för 
asfaltläggningen. Enligt uppgiftslämnaren förekommer därutöver även 
uppgifter om att någon på kommunen ska ha försökt förmå en annan 
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enhetschef att vidimera dessa uppgifter, men att denna enhetschef inte gått 
med på att lämna sådana uppgifter. 
 
Vidare ska en enhetschef ha angett att kommunen har höga 
underhållskostnader för den nu aktuella gatan, vilket synes styrkas av 
informationen ovan. Huruvida dessa kostnader de facto är höga, eller enbart 
uppges vara höga, ifrågasätts av uppgiftslämnaren. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-02-09

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 26 Dnr 2020/49-1.2.6 
 

Svar på motion angående frivillig och fri 
influensavaccinering av vård- och 
omsorgspersonal 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. Insatsen får genomföras inom socialnämndens ordinarie 
budget utan tillskott. 
 
Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige i 
februari 2020 angående frivillig och fri influensavaccinering för vård- 
och omsorgspersonal. Kommunfullmäktige beslutade 2020 § 23 att 
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning där 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020 § 56 att översända 
motionen på remiss till socialnämnden.  
 
Sverigedemokraterna yrkar följande i motionen:  

 att vård- och omsorgspersonal får frivillig och gratis 
influensavaccination 

 att berörd nämnd tittar på kostnaderna om vaccin till personal 
 att berörd nämnd tittar på hur mycket vi skulle spara på grund 

av sjukfrånvaro 
 att enhetscheferna för en återkoppling till berörd nämnd hur 

det utvecklat sig 
 

Socialnämnden ställer sig i sitt yttrande i stort positiv till att erbjuda 
hela socialförvaltningens vård- och omsorgspersonal frivillig och 
kostnadsfri influensavaccination. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-01-26 § 11 
Socialnämndens protokoll 2020-11-25 § 145 
Beslutsunderlag från socialnämnden 
Arbetsutskottets protokoll 2020-10-13 § 185 
Socialnämndens protokoll 2020-09-30 § 
Tjänsteskrivelse av socialchef, 2020-08-07 
Motion till kommunfullmäktige, Sverigedemokraterna 2020-02-24 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-24 § 23 
Arbetsutskottets protokoll 2020-03-24 § 56 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-01-26

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 11 Dnr 2020/49-1.2.6 
 

Svar på motion angående frivillig och fri 
influensavaccinering av vård- och 
omsorgspersonal 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. Insatsen får genomföras inom socialnämndens ordinarie 
budget utan tillskott. 
 
Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige i 
februari 2020 angående frivillig och fri influensavaccinering för vård- 
och omsorgspersonal. Kommunfullmäktige beslutade 2020 § 23 att 
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning där 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020 § 56 att översända 
motionen på remiss till socialnämnden.  
 
Sverigedemokraterna yrkar följande i motionen:  

 att vård- och omsorgspersonal får frivillig och gratis 
influensavaccination 

 att berörd nämnd tittar på kostnaderna om vaccin till personal 
 att berörd nämnd tittar på hur mycket vi skulle spara på grund 

av sjukfrånvaro 
 att enhetscheferna för en återkoppling till berörd nämnd hur 

det utvecklat sig 
 

Socialnämnden ställer sig i sitt yttrande i stort positiv till att erbjuda 
hela socialförvaltningens vård- och omsorgspersonal frivillig och 
kostnadsfri influensavaccination. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll 2020-11-25 § 145 
Beslutsunderlag från socialnämnden 
Arbetsutskottets protokoll 2020-10-13 § 185 
Socialnämndens protokoll 2020-09-30 § 
Tjänsteskrivelse av socialchef, 2020-08-07 
Motion till kommunfullmäktige, Sverigedemokraterna 2020-02-24 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-24 § 23 
Arbetsutskottets protokoll 2020-03-24 § 56 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2020-11-25

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 145 Dnr 2020/49-1.9.1

Motion angående frivillig och fri 
influensavaccinering för vård- och 
omsorgspersonal
Beslut
Socialnämnden ställer sig i stort positiv till att erbjuda hela 
socialförvaltningens vård- och omsorgspersonal frivillig och kostnadsfri 
influensavaccination. 

Svar på remiss översänds till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige i 
februari 2020 angående frivillig och fri influensavaccinering för vård- och 
omsorgspersonal. Kommunfullmäktige beslutade 2020 § 23 att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning där kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade 2020 § 56 att översända motionen på remiss till 
socialnämnden. 
Sverigedemokraterna yrkar följande i motionen: 

 att vård- och omsorgspersonal får frivillig och gratis 
influensavaccination

 att berörd nämnd tittar på kostnaderna om vaccin till personal
 att berörd nämnd tittar på hur mycket vi skulle spara på grund av 

sjukfrånvaro
 att enhetscheferna för en återkoppling till berörd nämnd hur det 

utvecklat sig

Socialnämnden svarade på remissen den 30 september men fick en 
återremiss av kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 oktober, där de 
önskar ett förtydligande från socialnämnden. 

Socialförvaltningen ställer sig i stort positiv till att erbjuda hela 
Socialförvaltningens personal frivillig och kostnadsfri influensavaccination. 
I nuvarande budget för socialnämnden finns inget utrymme för 
vaccinationskostnad och resurser att utföra vaccination om det är ett stort 
antal som väljer att ta vaccination.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår: 
Socialnämnden ställer sig i stort positiv till att erbjuda hela 
socialförvaltningens vård- och omsorgspersonal frivillig och kostnadsfri 
influensavaccination. 

Svar på remiss översänds till kommunstyrelsen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2020-11-25

Justerande sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2020-11-11 § 151
Underlag från socialchef, 2020-11-04
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13 § 185
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2020-09-30 § 105
Tjänsteskrivelse av socialchef, 2020-08-07 §
Motion till kommunfullmäktige, Sverigedemokraterna 2020-02-24
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 2020-02-24 § 23
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24 § 56

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
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Yrkande från SD

Att vård och omsorgspersonal får frivillig och gratis influensavaccination

Att berörd nämnd tittar på kostnaderna om vaccin till personal

Att berörd nämnd tittar på hur mycket vi skulle spara på grund av sjukfrånvaro

Att enhetscheferna gör en återkoppling till berörd nämnd hur det har utvecklat sig.

Svar till KS

Att vård och omsorgspersonal får frivillig och gratis influensavaccination

Förvaltningen ställer sig i stort positiv till att erbjuda hela Socialförvaltningens personal frivillig och 
kostnadsfri influensavaccination. I nuvarande budget för socialnämnden finns inget utrymme för 
vaccinationskostnad och resurser att utföra vaccination om det är ett stort antal som väljer att ta 
vaccination. 

Arbetsgivaren har ett ansvar för att förebygga och hantera risker i arbetsmiljön och detta gäller även 
risker för smittsamma sjukdomar. Arbetsgivarens ansvar finns beskrivet i arbetsmiljölagen 
(1977;1160), arbetsmiljöförordningen (1997;1166) och arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Syftet med vaccination kan vara att

 Ge arbetstagaren ett direkt skydd mot sjukdom som hen riskera exponeras för genom sitt 
arbete(arbetsmiljö)

 Minska risken för att personal sprider smittan vidare till brukare eller kollegor 
(patientsäkerhet)

 Minska sjukfrånvaro och upprätthålla beredskap och kapacitet inom verksamheten
(verksamhetspåverkan).

Att enhetscheferna gör en återkoppling till berörd nämnd hur det har utvecklat sig.

Arbetsgivaren gör varje år en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet där bla sjukfrånvaro 
ingår vilket årligen återkopplas till nämnden.  Av sjukfrånvaron framgår det inte vad personalen är 
sjuk i. 

Att berörd nämnd tittar på hur mycket vi skulle spara på grund av sjukfrånvaro

Hur mycket berörd nämnd skulle spara på att personal inte blir sjuk i influensa är svårt att beräkna 
eftersom det bla beror på hur många som tar vaccination och hur många som insjuknar. Det förs 
ingen statistik hur det sett ut föregående år gällande hur många som tagit vaccination och hur många 
som insjuknat i influensa. 

Vi vet att antal medarbetare är ca 230

5–12% insjuknar i influensa i Sverige/ år vilket innebär statistiskt sett 12–28 medarbetare i 
Socialförvaltningen som insjuknar. 

Se ungefärlig beräkning av kostnader i tabell.
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Att berörd nämnd tittar på kostnaderna om vaccin till personal

Kostnad för vaccination:

Previa 510kr/ dos (uppgift från personalenheten) 

Vårdcentralen 220 kronor/ dos

Eget inköp (kommunal vht) 44 kr/ dos + arbetskostnad. 

Hur förvaltningen väljer att hantera vaccination av medarbetarna beror på hur många i antal som 
väljer att vaccinera sig. Bedömning får göras från år till år, om våra egna distriktssjuksköterskor 
hinner utföra uppdraget, utöver sina ordinarie arbetsuppgifter, eller förvaltningen väljer att köpa in 
tjänsten. 

Heltider Heltider Heltider Heltider Heltider Heltider Heltider Heltider Heltider
Dag 1 2–4 1 2–4 1 2–4 1 2–4
Sjukfrånvarokostnader(tkr) 0 63 0 95 0 121 0 148
Övertid(tkr) 11 11 17 17 22 22 28 28
Totalt (tkr) 86 129 166 204
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2020-10-13

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 185 Dnr 2020/49-1.2.6 
 

Svar på motion angående frivillig och fri 
influensavaccinering av vård- och 
omsorgspersonal 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till socialnämnden 
för att förtydliga yttrandet utifrån motionens att-satser.  
 
Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige i 
februari 2020 angående frivillig och fri influensavaccinering för vård- 
och omsorgspersonal. Kommunfullmäktige beslutade 2020 § 23 att 
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning där 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020 § 56 att översända 
motionen på remiss till socialnämnden.  
Sverigedemokraterna yrkar följande i motionen:  

 att vård- och omsorgspersonal får frivillig och gratis 
influensavaccination 

 att berörd nämnd tittar på kostnaderna om vaccin till personal 
 att berörd nämnd tittar på hur mycket vi skulle spara på grund 

av sjukfrånvaro 
 att enhetscheferna för en återkoppling till berörd nämnd hur 

det utvecklat sig 
 

Socialnämnden beslutade 2020-09-30 att avge remissyttrande.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll 2020-09-30 § 
Tjänsteskrivelse av socialchef, 2020-08-07 
Motion till kommunfullmäktige, Sverigedemokraterna 2020-02-24 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-24 § 23 
Arbetsutskottets protokoll 2020-03-24 § 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beslutsexpediering 
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2020-03-24

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 56 Dnr 2020/49-1.2.6 
 

Beredning av motion angående frivillig 
och fri influensavaccinering av vård- och 
omsorgspersonal 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att sända motionen på remiss till 
Socialnämnden. Remissyttrande önskas senast 2020-06-08. 
 
Ärendebeskrivning 
Rubricerad motion av Anders och Jenny Karlsson (SD) har inkommit 
2020-02-24. Kommunfullmäktige beslutade samma dag att 
överlämna motionen för beredning till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-13 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-24 § 23 
Motion 2020-02-24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2020-02-24

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 23 Dnr 2020/49-1.2.2 
 

Motion angående frivillig och fri 
influensavaccinering av vård- och 
omsorgspersonal 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Ärendebeskrivning 
Anders Karlsson (SD) och Jenny Karlsson (SD) har inkommit med 
motion angående frivillig och fri influensavaccinering av vård- och 
omsorgspersonal.  
 
Beslutsunderlag 
Motion 2020-02-24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutsexpediering 
Motionärerna 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2020-11-24

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 221 Dnr 2019/324-10 
 

Svar på motion: Minska matsvinnet - sälj 
den mat som blir över i Lessebo kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen med hänvisning till måltidschefens yttrande.  
 
Ärendebeskrivning 
Ragnar Lindberg (S) lämnade 2019-10-07 in en motion där han 
föreslår att Lessebo kommun hittar ett sätt att sälja den mat som blir 
över efter tillagning i våra kök. Måltidschef har fått i uppdrag att yttra 
sig om motionen som ett underlag för svar, vilket lyder som följer: 
 
Att minska matsvinnet är en viktig fråga både för ekonomin och 
klimatet, och målsättningar finns kring detta i kommunens miljö-, 
energi- och klimatstrategiska program. Måltidsverksamheten har 
påbörjat ett arbete för att kunna följa matsvinnet och vidta de 
åtgärder som behövs. Det finns olika typer av matsvinn och det är 
viktigt att vi mäter rätt och har rätt åtgärder för matsvinnet.  
För att kunna sälja matlådor till kommunens medarbetare i Lessebo 
kommun måste vi säkerställa en hel del krav i lagstiftningen.  
Mat som blir över får bara sparas om det inte lämnat tillagningsköket, 
av hygieniska skäl. Skulle det bli något över som ställts fram, t.ex. i en 
skolmatsal, måste detta slängas om lagen ska följas. Den maten som 
blir över i tillagningsköket idag sparas och kyls ner för att serveras vid 
andra tillfällen.  
 
Det ställs också krav kopplat till att packa matlådor. Dels måste vi 
ange ingrediensförteckning på samtliga matlådor, vilket är 
tidskrävande och kräver ny utrustning för etiketter. Vi måste också 
skicka de olika maträtterna på analys för att säkerställa hur länge de 
är hållbara, vilket ska stå på lådans etikett. Det krävs också att 
personalen har utrymme att packa lådor och tid för detta.  
 
Det finns också en utmaning kopplat till prissättning. Priset får inte 
vara för högt, då köper ingen, och det får inte vara för lågt, då måste 
det förmånsbeskattas och vi får inte som kommun konkurrera med 
andra näringsidkare.  
 
Det bästa alternativet för att minska på matsvinnet anser vi därför 
vara att kunna kyla ner maten och servera vid ett senare tillfälle till 
våra matgäster. Ur måltidsverksamhetens perspektiv föreslår vi 
därför att vi inte ska sälja matlådor. 
 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-11-10 § 198 
Yttrande 2020-11-02 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2020-11-24

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

Arbetsutskottets protokoll 2019-11-12 § 202 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-21 § 112 
Motion 2019-10-07 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2020-11-10

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 198 Dnr 2019/324-10 
 

Svar på motion: Minska matsvinnet - sälj 
den mat som blir över i Lessebo kommun 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen med hänvisning till måltidschefens yttrande.  
 
Ärendebeskrivning 
Ragnar Lindberg (S) lämnade 2019-10-07 in en motion där han 
föreslår att Lessebo kommun hittar ett sätt att sälja den mat som blir 
över efter tillagning i våra kök. Måltidschef har fått i uppdrag att yttra 
sig om motionen som ett underlag för svar, vilket lyder som följer: 
 
Att minska matsvinnet är en viktig fråga både för ekonomin och 
klimatet, och målsättningar finns kring detta i kommunens miljö-, 
energi- och klimatstrategiska program. Måltidsverksamheten har 
påbörjat ett arbete för att kunna följa matsvinnet och vidta de 
åtgärder som behövs. Det finns olika typer av matsvinn och det är 
viktigt att vi mäter rätt och har rätt åtgärder för matsvinnet.  
För att kunna sälja matlådor till kommunens medarbetare i Lessebo 
kommun måste vi säkerställa en hel del krav i lagstiftningen.  
Mat som blir över får bara sparas om det inte lämnat tillagningsköket, 
av hygieniska skäl. Skulle det bli något över som ställts fram, t.ex. i en 
skolmatsal, måste detta slängas om lagen ska följas. Den maten som 
blir över i tillagningsköket idag sparas och kyls ner för att serveras vid 
andra tillfällen.  
 
Det ställs också krav kopplat till att packa matlådor. Dels måste vi 
ange ingrediensförteckning på samtliga matlådor, vilket är 
tidskrävande och kräver ny utrustning för etiketter. Vi måste också 
skicka de olika maträtterna på analys för att säkerställa hur länge de 
är hållbara, vilket ska stå på lådans etikett. Det krävs också att 
personalen har utrymme att packa lådor och tid för detta.  
 
Det finns också en utmaning kopplat till prissättning. Priset får inte 
vara för högt, då köper ingen, och det får inte vara för lågt, då måste 
det förmånsbeskattas och vi får inte som kommun konkurrera med 
andra näringsidkare.  
 
Det bästa alternativet för att minska på matsvinnet anser vi därför 
vara att kunna kyla ner maten och servera vid ett senare tillfälle till 
våra matgäster. Ur måltidsverksamhetens perspektiv föreslår vi 
därför att vi inte ska sälja matlådor. 
 
Beslutsunderlag 
Yttrande 2020-11-02 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2020-11-10

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

Arbetsutskottets protokoll 2019-11-12 § 202 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-21 § 112 
Motion 2019-10-07 
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Kommunstyrelsen 

2020-11-02

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Yttrande gällande motion om att minska 
matsvinnet 
 
Förslag till beslut 
Att avslå motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Ragnar Lindberg (S) lämnade 2019-10-07 in en motion där han 
föreslår att Lessebo kommun hittar ett sätt att sälja den mat som 
blir över efter tillagning i våra kök. Måltidschef har fått i uppdrag 
att yttra sig om motionen som ett underlag för svar. 
 
Att minska matsvinnet är en viktig fråga både för ekonomin och 
klimatet, och målsättningar finns kring detta i kommunens miljö-, 
energi- och klimatstrategiska program. Måltidsverksamheten har 
påbörjat ett arbete för att kunna följa matsvinnet och vidta de 
åtgärder som behövs. Det finns olika typer av matsvinn och det är 
viktigt att vi mäter rätt och har rätt åtgärder för matsvinnet.  

För att kunna sälja matlådor till kommunens medarbetare i 
Lessebo kommun måste vi säkerställa en hel del krav i 
lagstiftningen.  

Mat som blir över får bara sparas om det inte lämnat 
tillagningsköket, av hygieniska skäl. Skulle det bli något över som 
ställts fram, t.ex. i en skolmatsal, måste detta slängas om lagen ska 
följas. Den maten som blir över i tillagningsköket idag sparas och 
kyls ner för att serveras vid andra tillfällen.  

Det ställs också krav kopplat till att packa matlådor. Dels måste vi 
ange ingrediensförteckning på samtliga matlådor, vilket är 
tidskrävande och kräver ny utrustning för etiketter. Vi måste också 
skicka de olika maträtterna på analys för att säkerställa hur länge 
de är hållbara, vilket ska stå på lådans etikett. Det krävs också att 
personalen har utrymme att packa lådor och tid för detta.  

Det finns också en utmaning kopplat till prissättning. Priset får 
inte vara för högt, då köper ingen, och det får inte vara för lågt, då 
måste det förmånsbeskattas och vi får inte som kommun 
konkurrera med andra näringsidkare.  
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Det bästa alternativet för att minska på matsvinnet anser vi därför 
vara att kunna kyla ner maten och servera vid ett senare tillfälle till 
våra matgäster.  

Ur måltidsverksamhetens perspektiv föreslår vi därför att vi inte 
ska sälja matlådor. 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-12 § 202 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-21 § 112 
Motion 2019-10-07 
 

 
 

 

 
 
Charlotta Helin 
Måltidschef Kommunledningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2019-11-12

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 202 Dnr 2019/324-10 
 

Beredning av motion: Minska matsvinnet - 
sälj den mat som blir över i Lessebo 
kommun 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till måltidschef att bereda 
motionen och lämna förslag till yttrande senast 2020-02-17. 
 
Ärendebeskrivning 
Ragnar Lindberg (S) har 2019-10-07 inkommit med rubricerad 
motion. Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21 att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-21 § 112 
Motion 2019-10-07 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Måltidschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2019-10-21

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 112 Dnr 2019/324-10 
 

Motion: Minska matsvinnet - sälj den mat 
som blir över i Lessebo kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Ärendebeskrivning 
Ragnar Lindberg (S) har 2019-10-07 inkommit med motion om att 
minska matsvinnet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-10-08 
Motion 2019-10-07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Motionären 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-02-09

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 27 Dnr 2020/292-1.2.6 
 

Svar på motion: Möjligheten för partier 
att kalla till Teams-möten 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. Samtliga partier har möjlighet att kalla till Teams-möten 
med hjälp av kommunens tjänstepersoner, i enlighet med 
kanslichefens yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
Marcus Dackling (M) har inkommit med motion gällande möjligheten 
för partier att kalla till Teams-möten. Kommunfullmäktige beslutade 
2020-11-16 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. Arbetsutskottet uppdrag 2020-12-15 att uppdra till 
kanslichef att ta fram förslag på svar. Kanslichefen redogör i sitt 
yttrande för förutsättningarna för motionärens förslag.  
 
I yttrandet lyfts möjligheten att anordna Teams-möten för partierna 
är att ta hjälp exempelvis av nämndsekreterare med inbjudan. En 
användare med E3-licens måste arrangera mötet, men behöver inte 
delta själv.  

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-01-26 § 12 
Yttrande från kanslichef 2021-01-13 
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-15 § 221 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-16 § 112 
Motion 2020-11-09 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-01-26

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 12 Dnr 2020/292-1.2.6 
 

Svar på motion: Möjligheten för partier 
att kalla till Teams-möten 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. Samtliga partier har möjlighet att kalla till Teams-möten 
med hjälp av kommunens tjänstepersoner, i enlighet med 
kanslichefens yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
Marcus Dackling (M) har inkommit med motion gällande möjligheten 
för partier att kalla till Teams-möten. Kommunfullmäktige beslutade 
2020-11-16 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. Arbetsutskottet uppdrag 2020-12-15 att uppdra till 
kanslichef att ta fram förslag på svar. Kanslichefen redogör i sitt 
yttrande för förutsättningarna för motionärens förslag.  
 
I yttrandet lyfts möjligheten att anordna Teams-möten för partierna 
är att ta hjälp exempelvis av nämndsekreterare med inbjudan. En 
användare med E3-licens måste arrangera mötet, men behöver inte 
delta själv.  

 
Beslutsunderlag 
Yttrande från kanslichef 2021-01-13 
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-15 § 221 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-16 § 112 
Motion 2020-11-09 
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Yttrande gällande motion om möjligheten 
för partier att kalla till Teams-möten 
 
Marcus Dackling (M) har inkommit med motion gällande 
möjligheten för partier att kalla till Teams-möten. 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-16 att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet 
uppdrag 2020-12-15 att uppdra till kanslichef att ta fram förslag på 
svar. Detta yttrande beskriver förutsättningarna för motionärens 
förslag.  

Dackling föreslår att Lessebo kommun möjliggör att minst en i 
varje parti som är representerat i kommunfullmäktige har tillgång 
till att bjuda in till Teams-möten. 

Möjligheten att bjuda in till Teams-möten baseras på den typ av 
licens som man har för Microsofts produkter. Lessebo kommun 
har en automatiserad tilldelning av licenser. Medarbetare i 
administrativa roller med egen dator, exempelvis handläggare, har 
licenstypen E3 medan yrkesgrupper som arbetar mer mobilt och 
inte sitter vid datorn löpande, exempelvis undersköterskor och 
anläggningspersonal, har licenstypen F3. Även förtroendevalda 
ingår i den grupp som får F3-licens, med undantag för 
kommunalråd som har egna datorarbetsplatser.  

Alla användare kan, oavsett licenstyp, delta i Teams-möten. Den 
som har F3 kan dock inte själv bjuda in till ett möte.  

Licenstypen är förknippad med en kostnad, som innebär högre 
kostnader för E3 än F3. En licens kostar enligt nedan: 

Licenstyp Kostnad per månad Total kostnad per år 
F3 76 kr 912 kr 
E3 288 kr 3456 kr 

 

Om samtliga partier skulle ha möjlighet att bjuda in till Teams-
möten, skulle minst en E3-licens krävas per parti. Detta skulle 
innebära en merkostnad på knappt 18 tkr per år.  

En annan möjlighet att anordna Teams-möten för partierna är att 
ta hjälp exempelvis av nämndsekreterare med inbjudan. En 
användare med E3-licens måste arrangera mötet, men behöver 
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inte delta själv. Detta arbetssätt används redan idag, då exempelvis 
revisorerna alltid får hjälp med att kalla till möte, utan att den 
tjänsteperson som kallat till mötet deltar.  

 

 
 
 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2020-12-15

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 221 Dnr 2020/292-1.2.6 
 

Beredning av motion: Möjligheten för 
partier att kalla till Teams-möten 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kanslichef att ta fram förslag 
till svar på motion, senast 2021-01-19. 
 
Ärendebeskrivning 
Marcus Dackling (M) har inkommit med motion gällande möjligheten 
för partier att kalla till Teams-möten. Kommunfullmäktige beslutade 
2020-11-16 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-12-01 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-16 § 112 
Motion 2020-11-09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kanslichef

48



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2020-11-16

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 112 Dnr 2020/292-1.2.6 
 

Motion: Möjligheten för partier att kalla 
till Teams-möten 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Marcus Dackling (M) har inkommit med motion angående möjlighet 
för partier att kalla till Teams-möten. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2020-11-09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Motionären
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-01-12

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 8 Dnr 2020/203-1.2.6 
 

Svar på motion angående bättre 
samarbete mellan hem och skola 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens 
yttrande.  
 
Reservation 
Ingmar Aronsson (KD) reserverar sig mot beslutet.  
 
Ärendebeskrivning 
En motion har inkommit från Paul Nilsson (KD) gällande bättre 
samverkan mellan hem och skola. Kommunfullmäktige beslutade 
2020-06-15 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att sända 
medborgarförslaget på remiss till Barn- och utbildningsnämnden, 
som inkommit med följande yttrande: 
 
Det finns gemensamma rutiner gällande föräldramöten och 
utvecklingssamtal och utöver det pågår flera insatser för bättre 
samverkan mellan hem och skola utifrån enheternas identifierade 
behov.  
Det finns inget behov av ytterligare en plan för detta då arbete för att 
hitta nya och fler former för samverkan redan pågår. Uppföljning sker 
en gång om året. 
 
Yttrandet beskriver i övrigt åtgärder som görs för samarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-15 § 219 
Tjänsteskrivelse 2020-12-01 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-11-17 § 86 
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-18 § 137 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-15 § 62 
Motion inkommen 2020-06-11 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2020-12-15

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 219 Dnr 2020/203-1.2.6 
 

Svar på motion angående bättre 
samarbete mellan hem och skola 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens 
yttrande.  
 
Ärendebeskrivning 
En motion har inkommit från Paul Nilsson (KD) gällande bättre 
samverkan mellan hem och skola. Kommunfullmäktige beslutade 
2020-06-15 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att sända 
medborgarförslaget på remiss till Barn- och utbildningsnämnden, 
som inkommit med följande yttrande: 
 
Det finns gemensamma rutiner gällande föräldramöten och 
utvecklingssamtal och utöver det pågår flera insatser för bättre 
samverkan mellan hem och skola utifrån enheternas identifierade 
behov.  
Det finns inget behov av ytterligare en plan för detta då arbete för att 
hitta nya och fler former för samverkan redan pågår. Uppföljning sker 
en gång om året. 
 
Yttrandet beskriver i övrigt åtgärder som görs för samarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-12-01 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-11-17 § 86 
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-18 § 137 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-15 § 62 
Motion inkommen 2020-06-11 
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Svar på motion angående bättre samarbete 
mellan hem och skola 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens 
yttrande.  
 
Ärendebeskrivning 
En motion har inkommit från Paul Nilsson (KD) gällande bättre 
samverkan mellan hem och skola. Kommunfullmäktige beslutade 
2020-06-15 att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade att sända medborgarförslaget på remiss till Barn- och 
utbildningsnämnden, som inkommit med följande yttrande: 
 
Det finns gemensamma rutiner gällande föräldramöten och 
utvecklingssamtal och utöver det pågår flera insatser för bättre 
samverkan mellan hem och skola utifrån enheternas identifierade 
behov.  

Det finns inget behov av ytterligare en plan för detta då arbete för 
att hitta nya och fler former för samverkan redan pågår. 
Uppföljning sker en gång om året. 
 
Yttrandet beskriver i övrigt åtgärder som görs för samarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-11-17 § 86 
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-18 § 137 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-15 § 62 
Motion inkommen 2020-06-11 
 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2020-11-17

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 86 Dnr 2020/217-1.2.6 
 

Motion angående bättre samarbete 
mellan hem och skola 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge yttrande enligt 
nedan:  
 
Det finns gemensamma rutiner gällande föräldramöten och 
utvecklingssamtal och utöver det pågår flera insatser för bättre 
samverkan mellan hem och skola utifrån enheternas identifierade 
behov.  
Det finns inget behov av ytterligare en plan för detta då arbete för att 
hitta nya och fler former för samverkan redan pågår. Uppföljning sker 
en gång om året.  
 
Ärendebeskrivning 
 
En motion har inkommit gällande bättre samverkan mellan hem och 
skola. Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 § 62 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att sända 
medborgarförslaget på remiss. Remissyttrande önskas senast 2020-
11-30.  
 
I motionen föreslår Paul Nilsson (KD) att uppdra till Barn- och 
utbildningsförvaltningen att upprätta en plan för ökad och förtydligad 
samverkan mellan hem och skola.  
 
I dag finns det en plan för när föräldramöten samt utvecklingssamtal 
ska ske inom de olika skolformerna. Den planen finns i rutinerna som 
kallas för undervisningsprocesser och lärarnas rutiner. Utöver det 
finns inte övrig gemensam plan för alla de insatser som pågår. Det 
arbete som pågår för god samverkan mellan hem och skola utifrån 
identifierade behov på enheterna är bland annat:  
 

 Extra utvecklingssamtal vid behov 
 Trivselkvällar/drop-in fika 
 Schoolsoft som ett verktyg att nå varandra 
 Många enheter använder sociala medier för att nå ut med vad 

som sker. Bra underlag för samtal 
 Vid hämtning och lämning på förskola och fritidshem sker 

dialog 
 Samverkan med Röda korset i ett projekt under läsåret 

2020/2021 år för att öka samverkan med vårdnadshavare. 
Projektmedel via Länsstyrelsen. 

 
Arbete för att hitta nya och fler former för föräldrasamverkan pågår. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2020-11-17

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-11-03 § 44 
Tjänsteskrivelse 2020-10-26 
Motion angående bättre samarbete mellan hem och skola 
Beslut KF 2020-06-15 
Beredning av motion angående bättre och bättre samverkan mellan 
hem och skola 2020-06-29 
Beslut KSAU 2020-08-18 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2020-08-18

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 137 Dnr 2020/203-1.2.6 
 

Beredning av motion angående bättre 
samarbete mellan hem och skola 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att sända motionen på remiss till Barn- och 
utbildningsnämnden. Yttrande önskas senast 2020-11-30. 
 
Ärendebeskrivning 
Paul Nilsson (KD) har inkommit med motion angående bättre 
samarbete mellan hem och skola. Kommunfullmäktige beslutade 
2020-06-15 att överlämna den till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-29 
Motion inkommen 2020-06-11 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-15 § 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Barn- och utbildningsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2020-06-15

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 62 Dnr 2020/203-1.2.6 
 

Motion angående bättre samarbete 
mellan hem och skola 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Paul Nilsson (KD) har inkommit med motion angående bättre 
samarbete mellan hem och skola. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2020-06-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-01-12

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 7 Dnr 2020/217-1.2.6 
 

Svar på motion om beslutsunderlag inom 
kommunen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 

 
Ärendebeskrivning 
Björn Zethraeus (V) har inkommit med motion 2020-07-20 som 
handlar om beslutsunderlag i kommunen. Kommunfullmäktige 
överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning 2020-09-
21. Kommunchef har tagit fram förslag till svar på motionen enligt 
uppdrag från arbetsutskottet 2020-10-13.  
 
Kommunens ledningsgrupp har sedan införandet av 
Barnkonventionen som lag, arbetat med en handlingsplan som 
kommer att beslutas av kommunstyrelsen inom kort. I 
handlingsplanen finns en aktivitet som innebär att ta fram en mall för 
barnrättsbaserade beslutsunderlag, vilket ligger väl i linje med 
motionärens förslag. Att också lägga till hållbarhetsaspekter som 
obligatoriska delar i beslutsunderlag, är fullt möjligt och kan bidra till 
en bättre analys i de ärenden som tas upp. Detta kan genomföras 
genom utveckling av kommunens mall för tjänsteskrivelse, 
tillsammans med hjälptexter. Förslaget genererar inga extra 
kostnader och skulle kunna genomföras omgående.   
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-15 § 218 
Tjänsteskrivelse 2020-12-01 
Tjänsteskrivelse 2020-11-12 
Arbetsutskottets protokoll 2020-10-13 § 190 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-21 § 85 
Motion 2020-07-20 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2020-12-15

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 218 Dnr 2020/217-1.2.6 
 

Svar på motion om beslutsunderlag inom 
kommunen 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Björn Zethraeus (V) har inkommit med motion 2020-07-20 som 
handlar om beslutsunderlag i kommunen. Kommunfullmäktige 
överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning 2020-09-
21. Kommunchef har tagit fram förslag till svar på motionen enligt 
uppdrag från arbetsutskottet 2020-10-13.  
 
Kommunens ledningsgrupp har sedan införandet av 
Barnkonventionen som lag, arbetat med en handlingsplan som 
kommer att beslutas av kommunstyrelsen inom kort. I 
handlingsplanen finns en aktivitet som innebär att ta fram en mall för 
barnrättsbaserade beslutsunderlag, vilket ligger väl i linje med 
motionärens förslag. Att också lägga till hållbarhetsaspekter som 
obligatoriska delar i beslutsunderlag, är fullt möjligt och kan bidra till 
en bättre analys i de ärenden som tas upp. Detta kan genomföras 
genom utveckling av kommunens mall för tjänsteskrivelse, 
tillsammans med hjälptexter. Förslaget genererar inga extra 
kostnader och skulle kunna genomföras omgående.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-12-01 
Tjänsteskrivelse 2020-11-12 
Arbetsutskottets protokoll 2020-10-13 § 190 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-21 § 85 
Motion 2020-07-20 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2020-12-01

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Svar på motion om beslutsunderlag inom 
kommunen 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Björn Zethraeus (V) har inkommit med motion 2020-07-20 som 
handlar om beslutsunderlag i kommunen. Kommunfullmäktige 
överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning 2020-
09-21. Kommunchef har tagit fram förslag till svar på motionen 
enligt uppdrag från arbetsutskottet 2020-10-13.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-12 
Arbetsutskottets protokoll 2020-10-13 § 190 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-21 § 85 
Motion 2020-07-20 
 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Kanslichef 
 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
 
 
 
 
 

62



Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2020-11-12

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Svar på motion om beslutsunderlag i 
kommunen 
 
Förslag till beslut 
Bifalla motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Björn Zethraeus (V) har inkommit med motion 2020-07-20 som 
handlar om beslutsunderlag i kommunen. Kommunfullmäktige 
överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning 2020-
09-21. Kommunchef har sedan fått i uppdrag att bereda förslag till 
svar på motionen.  
 
Motionen föreslår att alla kommunala beslutsunderlag skall 
innehålla en tydlig men kortfattad konsekvensanalys. Den skall 
innehålla minst dessa fyra punkter:  

 Konsekvenser för barnen.  
 Påverkan på den sociala uthålligheten.  
 Påverkan på den ekologiska uthålligheten.  
 Påverkan på den ekonomiska uthålligheten. 

 
Kommunens ledningsgrupp har sedan införandet av 
Barnkonventionen som lag, arbetat med en handlingsplan som 
kommer att beslutas av kommunstyrelsen inom kort. I 
handlingsplanen finns en aktivitet som innebär att ta fram en mall 
för barnrättsbaserade beslutsunderlag, vilket ligger väl i linje med 
motionärens förslag. Att också lägga till hållbarhetsaspekter som 
obligatoriska delar i beslutsunderlag, är fullt möjligt och kan bidra 
till en bättre analys i de ärenden som tas upp. Detta kan 
genomföras genom utveckling av kommunens mall för 
tjänsteskrivelse, tillsammans med hjälptexter. Förslaget genererar 
inga extra kostnader och skulle kunna genomföras omgående.   

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-10-13 § 190 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-21 § 85 
Motion daterad 2020-07-19 
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Kommunstyrelsen 

2020-11-12

 

 
Christina Nyquist 
Kommunchef  Kommunledningsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2020-10-13

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 190 Dnr 2020/217-1.2.6 
 

Beredning av motion om beslutsunderlag 
inom kommunen 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunchef att bereda 
motionen och inkomma med yttrande senast 15 december 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Björn Zethraeus (V) har 2020-07-19 inkommit med motion om 
beslutsunderlag i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade 2020-
09-21 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-21 § 85 
Motion 2020-07-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2020-09-21

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 85 Dnr 2020/217-1.2.6 
 

Motion om beslutsunderlag inom 
kommunen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Ärendebeskrivning 
Björn Zethraeus (V) har 2020-07-19 inkommit med motion om 
beslutsunderlag i kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
Motion 2020-07-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Motionären 
Kommunstyrelsen 
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 2020-07-19 1 

 

 Vänsterpartiet Lessebo Kommun 

 

Motion till kommunfullmäktige om beslutsunderlag inom kommunen 
 

Bakgrund 

 EU’s klimatlag är under behandling. Enligt den skall federationen vara klimatneutral 

2050.  

 Den svenska klimatlagen började gälla den 1/1 2018. Enligt den skall regeringens politik 

utgå från klimatmålen. Utsläppen 2045 skall vara minst 85 % lägre än de var 1990. 

Resterande 15 % får kompenseras med exempelvis investeringar utomlands. Dessa 

förändringar skall ske på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt. 

 FN’s barnkonvention ingår i svensk lag från och med 1/1 2020. Enligt den har alla barn 

samma rättigheter och lika värde. Vidare skall barnens bästa vägas in i varje beslut som 

berör barn. Ett barn är en människa som är yngre än 18 år.  

 Greta Thunberg är ett barn. Hon är en symbol för miljoner barn i hela världen som ser sin 

framtid hotad av klimatförändringarna.  

 

Man kan konstatera att alla beslut som berör framtiden också berör barnen. Den 

världsomfattande rörelsen ”Fridays for future” har gjort detta tydligt. 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi följande:  

Alla kommunala beslutsunderlag skall innehålla en tydlig men kortfattad konsekvensanalys. 

Den skall innehålla minst dessa fyra punkter: 

Konsekvenser för barnen. 

Påverkan på den sociala uthålligheten. 

Påverkan på den ekologiska uthålligheten. 

Påverkan på den ekonomiska uthålligheten. 

 

Motionens förslag innebär alltså att kommunen skall implementera hänsyn till klimatlagen 

och barnkonventionen i alla sina beslutsunderlag.  

 

Analyserna behöver inte vara utförliga. Bara som ett exempel:  

Antag att ett beslutsunderlag behandlar en utbyggnad av en parkeringsplats vid en skola. Då 

kan analysen kanske vara denna: 

Konsekvenser för barnen. En utbyggd parkeringsplats ökar möjligheten att skjutsa barnen till 

skolan. Detta ökar deras säkerhet eftersom de på det viset inte utsätts för någon trafikfara.  

Påverkan på den sociala uthålligheten. Eftersom utbyggnaden troligen kommer att leda till 

ökat skjutsande kommer den också att förstärka den sociala skillnaden mellan barn som 

får skjuts och inte. Detta kan leda till att vissa barn känner sig utpekade.  

Påverkan på den ekologiska uthålligheten. Eftersom utbyggnaden troligen kommer att leda 

till ökat skjutsande kommer den också att leda till ökade utsläpp.  

Påverkan på den ekonomiska uthålligheten. Eftersom utbyggnaden troligen kommer att leda 

till ökat skjutsande och färre trafikskador bland barn kommer den ekonomiska effekten 

sannolikt att bli minskade vårdkostnader. Jämfört med investeringskostnaden kommer 

detta samhällsekonomiskt sett troligen att bli en vinst.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-01-12

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 9 Dnr 2020/285-1.5.4 
 

Svar på medborgarförslag angående 
anslagstavla i Hovmantorp 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till Fullmäktiges 
beslut 2020-02-24 § 13. 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag har inkommit angående anslagstavla i 
Hovmantorp. Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-16 att 
överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktige behandlade 2020-02-24 en motion gällande 
anslagstavlor i kommunen.  
 
Motionen bedömdes som besvarad, med ett svar från 
samhällsbyggnadsnämnden om hur anslagstavlor framåt ska 
prioriteras. Samhällsbyggnadsnämndens utgångspunkt var att 
nuvarande läge i Skruv behålls, Kostas tavla vid Folket Hus flyttas till 
lämplig plats i närområdet och för Hovmantorp och Lessebo är 
lämpliga placeringar vid biblioteken och stationsområdena. Andra 
befintliga anslagstavlor på kommunal mark tas bort när underhåll 
behövs.  
 
Vid dagens sammanträde redogör samhällsbyggnadschef Conny 
Axelsson för status gällande anslagstavlor. 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-15 § 220 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-24 § 13 
Tjänsteskrivelse 2020-12-01 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-16 § 111 
Medborgarförslag inkommet 2020-10-30 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2020-12-15

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 220 Dnr 2020/285-1.5.4 
 

Svar på medborgarförslag angående 
anslagstavla i Hovmantorp 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till Fullmäktiges 
beslut 2020-02-24 § 13. 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag har inkommit angående anslagstavla i 
Hovmantorp. Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-16 att 
överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktige behandlade 2020-02-24 en motion gällande 
anslagstavlor i kommunen.  
 
Motionen bedömdes som besvarad, med ett svar från 
samhällsbyggnadsnämnden om hur anslagstavlor framåt ska 
prioriteras. Samhällsbyggnadsnämndens utgångspunkt var att 
nuvarande läge i Skruv behålls, Kostas tavla vid Folket Hus flyttas till 
lämplig plats i närområdet och för Hovmantorp och Lessebo är 
lämpliga placeringar vid biblioteken och stationsområdena. Andra 
befintliga anslagstavlor på kommunal mark tas bort när underhåll 
behövs.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-24 § 13 
Tjänsteskrivelse 2020-12-01 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-16 § 111 
Medborgarförslag inkommet 2020-10-30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Samhällsbyggnadsnämnden
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2020-12-01

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Beredning av medborgarförslag angående 
anslagstavla i Hovmantorp 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet beslutar att sända medborgarförslaget på remiss 
till samhällsbyggnadsnämnden. Yttrande ska inkomma senast 
2021-03-23. 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag har inkommit angående anslagstavla i 
Hovmantorp. Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-16 att 
överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-16 § 111 
Medborgarförslag inkommet 2020-10-30 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2020-02-24

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 13 Dnr 2020/285-1.5.4 
 

Svar på motion angående anslagstavlor i 
tätorterna 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med 
hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion gällande anslagstavlor i tätorterna har inkommit, från Anders 
Palmengren (S) och Monica Stasny (S) den 23 september 2019, till 
Lessebo kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att 
sända motionen på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, som 
inkommit med yttrande enligt nedan.  
 
Motionen behandlar behovet av skötsel och översyn av anslagstavlor i 
våra tätorter. En inventering av nuläget har gjorts och det varierar 
stort mellan orterna idag. Lämplig placering på respektive ort bör 
vara centralt och gärna i anslutning till annan offentlig plats t.ex. 
biblioteken.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderar att motionen bedöms 
som besvarad med följande åtgärd: Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att nuvarande läge i Skruv behålls, Kostas tavla vid Folket 
Hus flyttas till lämplig plats i närområdet och för Hovmantorp och 
Lessebo är lämpliga placeringar vid biblioteken och 
stationsområdena. Andra befintliga anslagstavlor på kommunal mark 
tas bort när underhåll behövs.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-11 § 23 
Arbetsutskottets protokoll 2020-01-28 § 11 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-01-13 § 8 
Tjänsteskrivelse 2019-12-12 
Beslut KF 2019-09-23 
Beslut KSAU 2019-10-07 
Motion inkommen 2019-09-23 
Karta Lessebo  
Karta Hovmantorp 
 
Yrkanden 
Anders Palmengren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  
 
 
 

Beslutsexpediering 
Motionärerna 
Samhällsbyggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2020-11-16

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 111 Dnr 2020/285-1.5.4 
 

Medborgarförslag angående anslagstavla i 
Hovmantorp 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag angående anslagstavla i Hovmantorp har inkommit 
2020-10-30. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2020-10-30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-02-15

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Inkommen motion: Inför en 
visselblåsarfunktion i Lessebo kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ragnar Lindberg (S) har inkommit 2020-11-25 med motion om att 
införa en visselblåsarfunktion i Lessebo kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Motion 2020-11-25 
 

 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-02-15

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Avsägelse av uppdrag i Socialnämnden från 
Paul Nilsson (KD) 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
Paul Nilsson (KD) har inkommit med avsägelse från uppdrag som 
ersättare i Socialnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse daterad 2020-12-10 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-02-18

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Avsägelse av uppdrag från Per-Magnus 
Pettersson (M) 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
Per-Magnus Pettersson (M) har inkommit med avsägelse från 
uppdrag som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.  

 
Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-02-18 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-02-17

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Valärenden 2021-03-01 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att förrätta följande fyllnadsval: 
 
Lessebo Fjärrvärme AB  (t.o.m. bolagsstämman som följer 
närmast efter nästa val till kommunfullmäktige 
Som ersättare för ombud vid bolagsstämma istället för Simon 
Walfridsson (C) välja Angelica Karlsson (C).  
 
Socialnämnden (innevarande mandatperiod) 
Som ersättare istället för Paul Nilsson (KD) välja Angelica 
Hultgren, Lessebo (KD). 
 
Barn- och utbildningsnämnden (innevarande mandatperiod) 
Som ledamot istället för Per-Magnus Pettersson (M) välja Jessica 
Tegnér, Hovmantorp (M). 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige godkände vid sammanträde 2020-09-21 
avsägelse från Simon Walfridsson (C) från samtliga politiska 
uppdrag. Fyllnadsval till ersättare för bolagsman bordlades vid 
sammanträde 2020-10-19. Centerpartiet har inkommit med 
förslag på ersättare. 

Paul Nilsson (KD) har inkommit med avsägelse från uppdrag som 
ersättare i Socialnämnden. Avsägelsen tas upp för godkännande 
2021-03-01. Kristdemokraterna har inkommit med förslag på 
ersättare.  
 
Per-Magnus Pettersson (M) har inkommit med avsägelse från 
uppdrag som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden. 
Avsägelsen tas upp för godkännande 2021-03-01. Moderaterna har 
inkommit med förslag på ersättare.  
 

 
 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-02-15

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Delgivningar/rapporter 2020 (2021-03-01) 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.  
 
Ärendebeskrivning 
Följande delgivningar har inkommit till kommunfullmäktige: 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2021 
    Beslut 2020-11-17 
 
Samhällsbyggnadsnämnden Internbudget 2021
    Beslut 2020-11-23 
 
Kommunstyrelsen  Internbudget  2021
    Beslut 2020-11-10 
 
Socialnämnden  Internbudget 2021 
    Beslut 2020-11-25 
 
Myndighetsnämnden  Internbudget 2021 
    Beslut 2020- 12-16
    
  
 
 

 
 
Johanna Dennerhed Bengtsson 
Koordinator Kommunledningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2020-11-17

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 84 Dnr 2020/247-1.4.1 
 

Internbudget 2021 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internbudget 2021, 
med redaktionella ändringar.  
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till internbudget 2021 presenterades.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-11-03 § 42 
Internbudget 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Ekonomikontoret 
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Internbudget 2021 för  
barn- och 
utbildningsnämnden   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentets typ: Internbudget 

Datum för antagande: Datum 

Beslut av: Barn- och utbildningsnämnden
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2 Internbudget för barn- och utbildningsnämnden  

Verksamhetsbeskrivning  
Barn och utbildningsnämnden ansvarar för utbildningen i Lessebo kommun. Inom ansvarsområdet 
ingår ett antal olika frivilliga och obligatoriska skolformer. Kunskap och lärande går som en röd tråd 
genom verksamhetsformerna: förskola, fritidshem, grundskola inklusive förskoleklass, särskola, 
gymnasieskola, vuxenutbildning samt kulturskola. 
 
Inom barn och utbildningsnämnden finns även barn- och utbildningsförvaltningen och 
elevhälsoorganisationen. Förvaltningen arbetar för att vara ett stöd till enheterna men också för   att 
leda och styra arbetet i enlighet med nationella styrdokument, kommunfullmäktiges mål och barn- och 
utbildningsnämndens vision.   
 
Visionen för Barn- och utbildningsförvaltningen arbetades fram 2016.  Varje enhet arbetar med att 
bryta ner visionen till konkreta och uppföljningsbara mål. Visionen är ett stöd för alla delar i 
styrkedjan. Visionen är det gemensamma paraplyet, den gemensamma riktningen för att skapa en 
likvärdig förskola och skola i Lessebo kommun. 
 
Visionen: Tillsammans lägger vi grunden till livslångt lärande genom kunskap, utmanande 
undervisning, kommunikation och kreativitet för att göra skillnad för sig själv och andra, nu och i 
framtiden.   

Förvaltningschefen har ordet 
 Lessebo kommuns barn- och utbildningsförvaltning arbetar systematiskt och målmedvetet för att 
skapa förutsättningar för barn och elevers lärande. Utvecklingsarbete pågår som innefattar samtliga 
skolformer. Målet är ökad måluppfyllelse för att fler elever ska komma in på gymnasiet eller vidare i 
utbildning eller arbete.  I utvecklingsstrategin för Lessebo kommun siktar vi 2025 att bli 10 000 
invånare. Utbildningsverksamhet med god kvalitet är en viktig del för att nå målet.  
 
Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under 2021 – vilket innebär fokus på ökad kvalité i 
undervisningen. Allt arbete som sker inom hela förvaltningen följs upp i det systematiska 
kvalitetsarbetet för att kontinuerligt utveckla verksamheten vidare utifrån identifierat nuläge. Genom 
en tydlig kommunövergripande struktur kring det systematiska kvalitetsarbetet skapas ett underlag för 
varje nivå i styrkedjan där verksamheten synliggörs och beslut om nästa steg för utveckling fattas 
utifrån ett väl analyserat nuläge. 
 
Arbete för att förbättra förutsättningar gällande lokaler pågår: byggnation av fyra nya avdelningar 
påbörjades samt färdigställdes på Askungen i Hovmantorp. Renovering av sista delen av förskolan 
Askungen färdigställs under 2021. Planering för tillbyggnad av Hackebackeskolan har påbörjats. 
Under 2021 kommer barn och utbildningsnämnden ha verksamhet i flertal paviljonger men 
avvecklingen av dem har kunnat påbörjats.  
 
Rekryteringen av personal har de senaste åren blivit svårare när konkurrensen mellan kommuner 
ökar. Behörigheten i vår verksamhet ökade trots det markant under 2020. På samtliga grundskolor är 
nu andelen legitimerade lärare över 90%. På två av enheterna är det 100 % legitimerade lärare. Det är 
viktigt att vi tar ett samlat grepp kring strategisk kompetensförsörjning för att både behålla 
medarbetare men också attrahera nya. Barn och utbildningsförvaltningen arbetar för att bli en 
attraktiv arbetsgivare där elevers lärande, arbetsmiljö och utvecklingsarbete är i fokus. 

  

85



3 Internbudget för barn- och utbildningsnämnden  

Budget 
Driftbudget (tkr) 

Verksamhet Bokslut 2019 Budget 2020 

Förslag till 
budget inkl 

löneökningar 
2021 

Förslag till plan 
inkl 

löneökningar 
2022 

Förslag till plan 
inkl 

löneökningar 
2023 

Politisk vht och adm 6 390 7 881 6 765 6 730 7 240 

Kulturskola 4 360 4 486 4 150 3 612 3 887 

Förskolor 59 288 62 329 63 081 64 209 63 160 

Fritidshem 8 351 8 211 7 519 7 431 7 294 

Grundskola F-9 126 653 127 795 130 336 130 482 127 548 

Särskola 11 932 13 092 13 584 14 192 14 933 

Gymnasieskola 47 490 51 844 49 480 49 714 48 823 

Vuxenutbildning 6 081 5 381 12 449 11 972 11 757 

Totalt 270 545 281 019 287 364 288 342 284 642 

  
 

Kommentar till driftbudget 
Förslag till budget överstiger budgetramen med sammanlagt 4 134 tkr vilket motsvarar den beräknade, 
men ännu inte utfördelade, potten för 2020 års lönerevision inom BUN:s verksamhet.                          
En neddragning med anledning av att ersättning till de nyanlända barnen och eleverna upphör har 
gjorts inom förskolans, grundskolans och gymnasieskolans verksamhetsområden. 
 

Politisk vht & administration: Digitaliseringstjänsten tas bort ur den kommunala budgeten under åren 
2021 och 2022 och finansieras då genom statsbidrag då arbetet gällande digitalisering behöver 
utvecklas vidare. I förslaget ligger tjänsten återigen i Barn- och utbildningsförvaltningens budget fr o 
m 2023.  

Kulturskola: Den kulturinriktning som erbjuds på kommunens F-6 skolor pausas under läsåren 
2021/22 och 2022/23. Fr o m läsåret 2023/24 föreslås den tas upp på nytt och medel till detta finns 
med i förslaget till budget 
Kulturskolans taxa för elevavgifter föreslås höjas med ytterligare 100 kr/termin fr o m läsåret 2021/22. 

Förskolor: En ny förskola tas i bruk i Hovmantorp under 2021, vilket medför ökade kostnader för 
personal. En översyn över 15-timmarsbarnens vistelsetid på förskolan ska förläggas ska göras och 
genomföras under 2021. 

Fritidshem: Fritidshem för barn inskrivna i särskolan utökas med ett ökande behov av platser.  

Grundskola F-9:  Volymanpassning efter ett minskat antal elever inom Lessebo kommuns grundskolor 
finns med i budgetförslaget.  
Antalet elever som väljer annan kommuns grundskola eller friskola fortsätter att öka vilket medför att 
budgeten till interkommunala ersättningar utökas. 
Elevhälsan föreslås utökas med en tjänst som centralt placerad specialpedagog fr o m 2022. Tjänsten 
finansieras idag genom statsbidrag. 
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4 Internbudget för barn- och utbildningsnämnden  

Särskola: Budget 2021 anpassas efter det ökande antalet elever som utbyggnaden av en egen särskola i 
kommunen innebär. Även budgeten för interkommunala ersättningar inom gymnasiesärskolan har 
ökats med anledning av ett ökat antal elever. 

Gymnasieskola: Lessebo gymnasieskola anpassas efter en verksamhet som motsvarar 50 elever. De 
interkommunala ersättningarna minskas eftersom antalet elever till högskoleförberedande 
programmen ökat under 2020. Utfallet är som vanligt helt beroende av hur programvalet inför ht 21 
kommer att se ut. 
 

Vuxenutbildning: Medel för SFI har tillförts Barn- och utbildningsnämnden inför 2021 efter att 
tidigare ha finansierats med hjälp av flyktingmedel. SFI-verksamheten minskar i omfattning genom att 
de första kurserna slås samman med anledning av en minskad efterfrågan. Samhällsorienteringen 
flyttas till vuxenutbildningen efter att tidigare ha tillhör Kommunstyrelsens verksamhetsområden, 
medel för detta har tillförts Barn- och utbildningsnämnden i budgetramen 
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5 Internbudget för barn- och utbildningsnämnden  

Investeringsbudget (tkr) 

Verksamhet Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

 1 480 1 866 1 100 500 500 

Totalt 1 480 1 866 1 100 500 500 
 

 

Kommentar till investeringsbudget 
Investeringarna avser till största delen reinvesteringar och nyinköp av inventarier med anledning av 
ett ökat barn- och elevantal samt upprustning av lär- och utemiljöer. I investeringsbudgeten finns även 
400 tkr avsedda för utrustning till de nya förskoleavdelningarna på Askungen och 200 tkr till solskydd 
och lärmiljöer inom- och utomhus på Nyängskolan.  
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6 Internbudget för barn- och utbildningsnämnden  

Framtida behov och verksamhetsförändringar  
Flera enheter har under en längre period haft en verksamhet anpassad till den höga andelen 
mottagande av nyanlända. Då antalet nyanlända drastiskt minskat krävs en omställning av befintlig 
organisation på några av enheterna. Detta för att möta behovet som finns hos eleverna som inte längre 
är nyanlända, enligt definition, men har fortsatt stora behov.  Elevantalet på totalen håller sig under 
överskådlig tid på samma nivå. 

Politisk vht & administration 
Idag är inga ytterligare behov av verksamhetsförändringar identifierade. Förändringar inom befintliga 
tjänster kan dock bli aktuellt. Däremot kan det framöver finnas behov av tjänst inom säkerhetsfrågor 
då besparing skett 2020. Utifrån Barnens bästa gäller! i Kronobergs län kan även behov identifieras i 
samverkan med socialförvaltningen. Från och med 2023 ligger digitaliseringstjänst återigen i Barn- 
och utbildningsförvaltningens budget. 

Kulturskola 
Utveckla verksamheten i samverkan med Kultur och fritid i nya lokaler. Utökning av lokaler innebär 
ökad kostnad för lokalhyra. Den kulturinriktning som erbjuds på kommunens F-6 skolor fram till 
läsåren 2021/22 föreslås tas upp på nytt fr o m läsåret 2023/24 och medel till detta finns med i 
förslaget till budget. 
 

Förskolor 
Förändrade förutsättningar då ny aktör bygger förskola i Hovmantorp. På sikt kan Myran, Tuvan samt 
paviljong vid Prästkragen avyttras. Större enheter skapar förutsättningar för samordning och ökad 
likvärdighet. Byggnation genom tillbyggnad och renovering av Askungen i Hovmantorp. Lokaler i 
behov av renovering i Kosta och Skruv. 

Fritidshem 
Fritidshemmen i de två mindre orterna ses över gällande möjlig samverkan med förskolan vid öppning 
och stängning för att möjliggöra högre personaltäthet när beläggning är som högst. 

Grundskola F-9 
Behov av personalförstärkningar inom fler/andra professioner t ex socialpedagoger, för att stärka det 
kompensatoriska uppdraget utifrån socioekonomiska faktorer. Volymanpassa verksamheterna i Kosta 
och Skruv. Tillbyggnad och förändringar av lokaler vid Hackebackeskolan samt medel för att 
utrusta/kompletterar nya klassrum. Elevhälsan föreslås utökas med en tjänst som centralt placerad 
specialpedagog fr o m 2022. Tjänsten finansieras idag genom statsbidrag. Eventuell 
utökning/förändring av timplan utreds nationellt innan förslaget är klart är det svårt att se de 
ekonomiska konsekvenserna. 

Särskola 
Särskolans verksamhet fortsätter att växa då fler barn har behov av skolformen och fritidshem inom 
särskolan. 

Gymnasieskola 
Den lokala gymnasieskolan är svårplanerad ur ett personalperspektiv då vi nu ekonomiskt planerar för 
en rambudget för motsvarande 50 elever. Med större elevkullar och fler elever med högre 
måluppfyllelse kommer kostnader för interkommunala ersättningar och skolskjutsar att öka.  
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7 Internbudget för barn- och utbildningsnämnden  

Vuxenutbildning 
En förvaltningsövergripande plan för vuxenutbildningen behöver utarbetas. Tillgång till fler 
klassrum from augusti 2020 gör att verksamheten kan utvecklas och beslut om riktning och 
innehåll behöver tas. Under kommande år ses det över om en start av Lärcentra kan bli 
aktuell.  
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8 Internbudget för barn- och utbildningsnämnden  

Verksamhetsmål  
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. Varje styrelse 
och nämnd kan i internbudgeten sätta egna mål vid sidan av kommunfullmäktiges mål. Till varje mål 
finns en strategi som styrelsen och nämnden kan koppla aktiviteter till.  

Verksamhetsmål syftar till:  

• att staka ut den politiska färdriktningen  

• att ge stöd för att resurserna används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt  

• att tydliggöra för olika intressenter vad pengarna räcker till  

God ekonomisk hushållning förutsätter att verksamheten ryms inom de ekonomiska ramarna. Många 
verksamheter regleras dessutom av lagar, förordningar och nationella mål. Under året kan 
verksamheter bli mer omfattande än planerat. Om det finns en risk att ramarna inte håller måste 
resurser omfördelas, vilket kan motivera revideringar av verksamhetsmålen. 

Lessebo kommuns verksamhetsmål utgår från kommunens antagna vision och agenda 2030. 
Verksamhetsmålen skall årligen, i samband med upprättande av årsbudget, uppdateras och eventuellt 
ändras utifrån uppfyllda mål och ändras utifrån gällande förutsättningar. Verksamhetsmålen är 
kopplade till kommunens Utvecklingsstrategi som siktar på 10 000 invånare år 2025. De tre 
målområdena är desamma som i utvecklingsstrategin.   

Kedjan för styrning ser ut så här: Verksamhetsmål  Strategi  Aktivitet  

Boende och livskvalitet  
Kommunfullmäktiges mål: Den totala arbetslösheten ska minska till 14,0 %  

Mäts genom Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Utgångsläge: 15,3 % (aug 2020). Målet kopplar till 
Agenda 2030 genom mål 8:5 och 8:6 samt Regionala utvecklingsstrategin.  

Strategi: Samverka med Arbetsförmedlingen  
Aktivitet: Samverkan mellan vuxenutbildning och arbetsförmedling gällande utbildningar på 
Vuxenutbildningen.  

 
Strategi: Samarbete med kommunens näringsliv 
Aktivitet: Samverkan Skola- Näringsliv vad det gäller praoplatser för årskurs 8 -9 samt 
praktikplatser på gymnasiet   

 
Strategi: Stödja etablering av nya företag 
Aktivitet:  

 
Kommunfullmäktiges mål: Den upplevda tryggheten bland invånarna ska öka till index 
54 

Mäts genom SCB Medborgarundersökning, NRI – Trygghet. Utgångsläge: 50 (2019). Målet kopplar till 
Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1.   

Strategi: Utveckla boendemiljöer för alla åldrar 
Aktivitet:  

 
Strategi: Skapa mötesplatser som ger trygghet 
Aktivitet: Kulturskolan erbjuder verksamhet inom kultur och skapande i åldrarna 5 – unga vuxna. 
Samverkan med Kultur och fritidsförvaltningen och fritidsgård planeras inför våren 2021.  
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9 Internbudget för barn- och utbildningsnämnden  

Kommunfullmäktiges mål: Antalet invånare i kommunen ska öka till 8 800 personer 

Mäts genom invånarantal (SCB). Utgångsläge: 8733 (2019). Målet kopplat till Regionala 
utvecklingsstrategin. 

Strategi: Möjliggör bostadsbyggande genom detaljplanering och exploatering 
Aktivitet: 

 
Strategi: Färdigställ fler bostäder i egen regi 
Aktivitet:  

 
Strategi: Marknadsför kommunen som en attraktiv plats att bo på 
Aktivitet:    

 

Barn och ungas uppväxtvillkor 
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som går ut grundskolan och har behörighet 
till gymnasiet ska öka till 70 % 

Mäts genom Skolverkets statistik. Utgångsläge: 68,1 % (Läsåret 2018/19). Målet kopplar till Agenda 
2030 mål 4:3 och 4:5.  

Strategi: Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 
Aktivitet: Utveckla resultatrapporten med fler parametrar i analysen för måluppfyllelse årskurs 3, 6 
och 9 för att skapa ännu bättre underlag för beslut om insatser på huvudmannanivå. 

 
Strategi: Utveckla undervisningen genom digitalisering 
Aktivitet: Följa upp genomförda insatser av inköp av digitala verktyg.  Identifiera kommande behov 
av kompetensutveckling utifrån BUN:s beslutade Digitala strategi för lärande.  Revidera strategin 
utifrån nytt nuläge. 

 

Kommunfullmäktiges mål: Andelen barn och unga som upplever en trygg miljö ska öka 
till 92 % 

Mäts genom skolans mätningar. Utgångsläge: 90,57 % (2019). Målet kopplar till Länsgemensam 
folkhälsopolicy.  

Strategi: Genomför trygghetsskapande åtgärder inom skolan 
Aktivitet: Digitalisera systemet för kränkningsanmälningar för att skapa bättre underlag och verktyg 
för analys och därmed trygghetsskapande insatser. Genomföra trygghetsenkät under tidig höst för 
att tidigt på läsåret identifiera och förändra i verksamheten för ökad trygghet. Digitalisera systemet 
för incidentrapportering.    

 
Strategi: Skapa trygga mötesplatser för unga 
Aktivitet: Kulturskolan erbjuder verksamhet inom kultur och skapande i åldrarna 5 – unga vuxna. 
Samverkan med Kultur och fritidsförvaltningen och fritidsgård planeras inför 2021 i Folkets hus i 
Lessebo.  

 
Strategi: Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens bästa gäller i Kronoberg! 
Aktivitet: Genom samverkan med socialförvaltningen genomföra aktiviteter inom tre olika områden 
- Familjecentralen, ta fram modell för föräldramöten samt öka skolnärvaro.  
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Strategi: Samverka med föreningar för att skapa en meningsfull fritid 
Aktivitet:     

 

Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som väljer Lessebo kommuns skolor ska öka 
till 95 % 

Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 93,73 (2019). 

Strategi: Genomför arbete som gör skolan till en närvarande och viktig del av orten 
Aktivitet: Systematiskt arbeta för att stärka kvalitet i undervisningen genom rektors 
verksamhetsbesök och kompetensutveckling utifrån vetenskaplig grund.   

 
Strategi: Synliggör arbetet som görs för ökad andel behöriga och upplevd trygghet 
Aktivitet: Genom att presenterar det arbete som sker i olika sammanhang och genom olika forum. 
Sociala medier, nätverk utanför kommunen och genom kontakter med omgivande samhälle.   

 

Demokrati och service  
Kommunfullmäktiges mål: Tillgången till bredband/fiber för hushåll och företag ska 
öka till 98 % 

Mäts genom Post och telestyrelsens mobiltäcknings- och bredbandskartläggning. Utgångsläge: 83 % 
(2019). Målet kopplar till Regionala utvecklingsstrategin.  

Strategi: Stötta utpekade investeringar ekonomiskt  
Aktivitet:     

 
Strategi: Samverka med Wexnet, kommunens fiberföreningar och regionen 
Aktivitet:  

 

Kommunfullmäktiges mål: Nivån på upplevd service bland invånare och företag ska öka 
till 56 

Mäts genom SCB Medborgarundersökning, NMI - Bemötande och tillgänglighet 
Utgångsläge: 54 (2019). Målet kopplar till Regionala utvecklingsstrategin.  

Strategi: Utveckla E-tjänster och andra digitala tjänster 
Aktivitet:  

 
Strategi: Utöka möjligheterna att kontakta den kommunala organisationen 
Aktivitet:  

 
Strategi: Förbättra den kommunala organisationens bemötande och service 
Aktivitet:  
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11 Internbudget för barn- och utbildningsnämnden  

Kommunfullmäktiges mål: Attraktiviteten för kommunen som arbetsgivare ska öka till 
3,9 

Mäts genom medarbetarundersökning, samlat omdöme.  Utgångsläge: 3,68 (2019). Målet kopplar till 
Agenda 2030 mål 5:5 och 8:8.  

Strategi: Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro 
Aktivitet: Arbeta med kommunövergripande strukturer gällande undervisningsprocesser och 
rutiner i årshjul för att underlätta planering av arbetstid. Årshjul för undervisande personal, 
rektorer och administrativa assistenter för att planera årsarbetstiden och minska arbetstoppar.  

 
Strategi: Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning 
Aktivitet: Utifrån vetenskaplig grund arbeta med ledarskap i ledningsgruppen för barn och 
utbildning genom bokcirklar och diskussioner. Nya rektorer samt biträdande rektorer genomför 
rektorsutbildningen.    

 
Strategi: Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning   
Aktivitet: Barn och utbildningsförvaltningen arbetar för att bli en attraktiv arbetsgivare där elevers 
lärande, arbetsmiljö och utvecklingsarbete är i fokus. Förvaltningschefen ingår i ett arbetande 
nätverk genom Skolverket som arbetar med strategisk kompetensförsörjning under två år.    
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2020-11-23

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 114 Dnr 2020/128-1.4.1 
 

Internbudget 2021 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa budgeten för år 
2021 inom nämndens ansvarsområde enligt utsänt förslag.  
 
Reservation 
Ingegärd Widerström (m) och Frederik Kjellson (m) reserverar sig i 
förmån för Widerströms yrkande.  
 
Ärendebeskrivning 
Internbudget 2021 är framtaget i enlighet med Lessebo kommuns 
budgetprocess och den av kommunfullmäktige antagna rambudgeten 
för år 2021. Internbudgeten består utav en driftbudget och en 
investeringsbudget. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden verkar i en expansiv kommun och vår 
verksamhet är en viktig del för att nå 10 000 invånare 2025. 
Samhällsbyggnadsnämndens budget har inför 2021 utökats med 250 
tkr för skräptomter. Beting på hela nämnden är 1 605 tkr. Budgeten 
för turism, idrott och fritid är flyttad till kommunstyrelsen. 
Omdisponering för utökning av budget för miljö- och hälsoskydd 
föreslås med hänsyn till behov av tjänsteutrymme för miljö- och 
hälsoskyddsinspektör med samordningsansvar.  
 
Investeringsbudget för gata/park avser färdigställande av LED-
gatubelysning, nya asfaltsarbeten samt investeringar för gång- och 
cykelvägar och väderskydd. Inom VA avses framtida 
investeringsbehov för vattenverket i Skruv. Investeringar i nya 
maskiner, fordon och utrustning samt fortsatt stora investeringar 
inom barn-och utbildningslokaler.  
 
Beslutsunderlag 
Internbudget 2021 (2020-11-13) 
Tjänsteskrivelse 2020-11-17 
 
Yrkanden 
Ingegärd Widerström (m) yrkar att nämndens investeringsbudget 
omfördelas så att 2 miljoner kr reserveras för att möjliggöra 
förberedd och byggklar industrimark i Hovmantorp och Lessebo 
utmed riksväg 25.  
 
Frederik Kjellson (m) yrkar bifall till Widerströms yrkande.  
 
Anders Palmengren (s) yrkar bifall till utsänt förslag till internbudget. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
nämnden beslutat i enlighet med utsänt förslag till internbudget.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2020-11-23

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen
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Internbudget 2021  
Samhällsbyggnadsnämnden   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentets typ: Internbudget 

Datum för antagande: 2020-11-23 § 114 

Beslut av: Samhällsbyggnadsnämnden
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2 Internbudget för samhällsbyggnadsnämnden  

 

Verksamhetsbeskrivning  
Samhällsbyggnadsnämnden förvaltar kommunala fastigheter och anläggningar. 
Nämnden skall ansvara för drift och skötsel av kommunens fastigheter, gator och vägar, 
grönytor och allmänna platser och skogsfastigheter. Nämnden ansvarar också för 
förebyggande miljövård och kommunens markreserv inklusive kommunens skogar. 
Samhällsbyggnadsnämnden skall även ansvara för drift av VA-anläggningar. 
Samhällsbyggnadsnämnden skall genomföra kommunens exploateringar och administrera 
exploateringsbudgeten. Samhällsbyggnadsnämnden ska budgetera medel för nybyggnads-, 
underhålls-, reparations- och ombyggnadsprojekt av kommunala fastigheter och 
anläggningar. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar också för kommunens uppgifter kring detaljplanering i 
enlighet med PBL. Vidare är nämnden namngivningsorgan för kvarters- och gatunamn, samt 
ansvarar för kommunens MBK-verksamhet (Mätning, Beräkning, Kartframställning). 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för de trafikuppgifter som avses i 1 § i lagen (1978:234) 
om nämnder för vissa trafikfrågor samt bostadsanpassning enligt lag (2018:222) om 
bostadsanpassning. 
 
Följande har delegerats ifrån kommunfullmäktige till nämnden: 
 
• Upphandla entreprenad enligt upphandlingsreglementet och inom den ekonomiska ram 
kommunfullmäktige beviljat medel. 
• Upphandla fasta och lösa inventarier till projekt som kommunfullmäktige anslagit medel till 
i budget. 
• Besluta och fastställa taxor och avgifter av ringa betydelse inom nämndens 
verksamhetsområde. 
• Utarrendera, uthyra eller annars upplåta mark- och fastigheter som tillhör kommunen. 
• Administrera köp/försäljning av mark och fastigheter efter beslut i kommunstyrelsen. 
• Områdesbestämmelser grundade på av kommunfullmäktige antagen översiktsplan 
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3 Internbudget för samhällsbyggnadsnämnden  

 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden verkar i en expansiv kommun och vår verksamhet är en viktig 
del för att nå 10 000 invånare 2025. För att nå detta kommer det bland annat krävas nya 
bostäder i vår kommun. Vår nybyggnadstakt är hög idag för flerbostadshus. Villabebyggelsen 
behöver öka genom att kunna erbjuda attraktiva tomter i hela vår kommun. Arbetet med nya 
detaljplaner har påbörjats under 2020 där förhoppningsvis vissa av dessa vinner laga kraft. 
Vår lokalförsörjningsplan tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen innebär att 
tillbyggnaden av förskolan Askungen och renoveringen av Stallets förskola skall färdigställas 
under 2021. Tillbyggnaden av Hackebackeskolan kommer att påbörjas 2021 och färdigställas 
under 2022.  

Arbetet med socialförvaltningens lokalförsörjning är en viktig del där underlag för beslut om 
särskilda boenden har lämnats för politisk behandling hösten 2020, vilket är ett viktigt 
vägval för lokalförsörjningen. Arbetet med nya detaljplaner för bostäder och verksamheter 
kommer att bli ett viktigt strategiskt arbete. Vår drift och förvaltning av fastigheter, 
anläggningar och lokalvård är de största budgetposterna som vi har och nyckeltal/jämförelse 
med andra driftsformer måste ske fortlöpande för att visa vår konkurrenskraft. I arbetet med 
VA-plan kommer vår framtida vattenförsörjning att vara en viktig del i vår utveckling och 
påverka våra investeringsbehov. Myndighetsnämndens ärenden handläggs av bygg- och 
miljöenheten. 

Conny Axelsson, samhällsbyggnadschef  

Förvaltningschefen har ordet
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4 Internbudget för samhällsbyggnadsnämnden  

 

Budget 
Driftbudget (tkr) 
Verksamhet Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Politisk vht o adm. 4 610 4 994 5 144 5 144 5 144 

Turism, idrott, fritid 1 244 1 463 0 0 0 

Gata, park 17 239 15 780 12 720 12 470 12 470 

Plan och Bygg 1 326 1 348 1 111 1 111 1 111 

Miljö och Hälsoskydd 2 003 1 856 2 290 2 290 2 290 

Lokal, bostad, skog 588 65 -405 -405 -405 

Va 47 0 0 0 0 

Interna arbeten 0 0 0 0 0 

Externa arbeten 33 0 0 0 0 

Fastigheter 10 155 4 565 1 514 1 114 1 114 

Totalt 37 244 30 071 22 374 21 724 21 724 
 

Verksamhetsförändringar   2021 2022 2023 

Besparingar  
 -1 605 -2 005 -2 005 

Skräptomter  250 250 250 

Totalt   -1 355 -1 755 -1 755 
 

Kommentar till driftbudget 
Samhällsbyggnadsnämndens budget har inför 2021 utökats med 250 tkr för skräptomter. 
Betinget på hela nämnden är 1 605 tkr. 

Politisk vht o adm: Här redovisas nämnden, staben, cafeterian samt bostadsanpassning. 
Inom staben redovisas gemensamma kostnader för hela förvaltning och skillnaden mot 
tidigare år är framförallt högre kapitalkostnad. 

Turism, idrott, fritid: Budgeten är flyttad till kommunstyrelsen. 

Gata, park: Våra yttre anläggningar där gatuskötsel med tillhörande belysning ingår. 
Skillnaden mot tidigare års budget är driftprojekt stamnät Wexnet och minskad elkostnad 
pga LED-gatubelysning. 

Plan och Bygg: Här redovisas bygglovshantering samt exploateringsuppdrag. Minskning 
beror på administrationstjänst som har upphört samt minskade avtalskostnader. Här finns 
budgeten för skräptomter. 

Miljö och Hälsoskydd: Här redovisas livsmedel-, miljö- och hälsoskyddstillsyn. Ökningen 
beror på tjänsteutrymme miljö- och hälsoskyddsinspektör med samordningsansvar. 

Lokal, bostad, skog: Lokalförsörjning utöver kärnverksamheten samt skogsförvaltningen, 
vilken beräknas ge ett överskott på 538 tkr. 

100



 

5 Internbudget för samhällsbyggnadsnämnden  

 

Va: Taxefinansierad verksamhet för vatten och avlopp. 

Interna arbeten: Intern debitering av arbeten som skall bli noll vid årets slut. 

Externa arbeten: Extern debitering av arbeten som skall bli noll vid årets slut. 

Fastigheter: Lokalförsörjning för kommunens kärnverksamhet inklusive 
lokalvårdsverksamheten. Minskade kapitalkostnader pga sänkt internränta, minskade 
elkostnader, minskade fjärrvärme och vattenkostnader. 

  

101



 

6 Internbudget för samhällsbyggnadsnämnden  

 

Investeringsbudget (tkr) 
Verksamhet Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Turism, idrott och fritid 33 65 0 0 0 

Gata, park 5 093 8 137 7 500 4 000 4 000 
Bygg 443 0 0 0 0 

Lokal, bostad, skog 166 0 0 0 0 

Vatten och avlopp 7 704 7 724 8 500 10 500 5 500 

Interna arbeten/maskiner 550 450 1 500 1 500 1 500 

Fastigheter 67 730 76 740 53 150 35 900 34 600 

Totalt 81 719 93 116 70 650 51 900 45 600 
 

Kommentar till investeringsbudget 
Gator: Investeringarna avser färdigställande av LED-gatubelysning, nya asfaltarbeten samt 
investeringar för gång- och cykelvägar och väderskydd. 
Vatten och avlopp: Vattenverk i Skruv. 
Maskiner: Inköp nya maskiner, fordon och utrustning. 
Fastigheter: En fortsatt hög investeringstakt inom våra barn- och utbildningslokaler är 
planerad. 
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7 Internbudget för samhällsbyggnadsnämnden  

 

Framtida behov och verksamhetsförändringar  
Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar för service mot våra medborgare, näringsidkare och 
internt inom kommunen. Med en växande kommun ökar vår verksamhet; både genom 
investeringar och utökade driftansvar. Vår organisation måste hela tiden anpassas efter nya 
behov och verksamhetsförändringar kan bli nödvändiga att genomföra för att kunna leverera 
en god service. 

Politisk vht o adm 
För vissa uppdrag sker idag ett samarbete med andra kommuner och detta behöver utvecklas 
framöver för att minska sårbarheten.  

Gata, park 
Kartläggning och analys av skötselytor på respektive ort är genomförd hösten 2020, politiska 
beslut avgör ambitionsnivån. 

Plan och Bygg 
Kartläggning av nybyggnadskedjan och förenkla den egna administrationen. 

Miljö och Hälsoskydd 
Livsmedel-, miljö- och hälsoskyddstillsynen styrs av tillsynsplan och behovsutredning.  

Lokal, bostad, skog 
För lokalförsörjning som ej tillhör vår kärnverksamhet skall översyn ske om annat ägande är 
aktuellt tillsammans med våra kommunala bolag. 

VA 
VA-verksamheten med stora investeringsbehov inom vattenförsörjningen kommer att kräva 
investeringsmedel och taxehöjningar om inte invånarantalet når målet om 10 000 invånare 
år 2025.  

Interna arbeten 
Interna tjänster som debiteras. 

Externa arbeten 
Externa tjänster som debiteras.  

Fastigheter  

Vår lokalförsörjning till vår kärnverksamhet inom barn- och utbildningsområdet samt 
omsorgslokaler är klarlagt. Inom dessa områden kommer de stora investeringarna att vara 
under hela 2020-talet. 
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8 Internbudget för samhällsbyggnadsnämnden  

 

Verksamhetsmål  
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. Varje 
styrelse och nämnd kan i internbudgeten sätta egna mål vid sidan av kommunfullmäktiges 
mål. Till varje mål finns en strategi som styrelsen och nämnden kan koppla aktiviteter till.  

Verksamhetsmål syftar till:  

• att staka ut den politiska färdriktningen  

• att ge stöd för att resurserna används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt  

• att tydliggöra för olika intressenter vad pengarna räcker till  

God ekonomisk hushållning förutsätter att verksamheten ryms inom de ekonomiska 
ramarna. Många verksamheter regleras dessutom av lagar, förordningar och nationella mål. 
Under året kan verksamheter bli mer omfattande än planerat. Om det finns en risk att 
ramarna inte håller måste resurser omfördelas, vilket kan motivera revideringar av 
verksamhetsmålen. 

Lessebo kommuns verksamhetsmål utgår från kommunens antagna vision och agenda 2030. 
Verksamhetsmålen skall årligen, i samband med upprättande av årsbudget, uppdateras och 
eventuellt ändras utifrån uppfyllda mål och ändras utifrån gällande förutsättningar. 
Verksamhetsmålen är kopplade till kommunens Utvecklingsstrategi som siktar på 10 000 
invånare år 2025. De tre målområdena är desamma som i utvecklingsstrategin.   

Kedjan för styrning ser ut så här:  

 

 

 

 

Boende och livskvalitet  
Kommunfullmäktiges mål: Den totala arbetslösheten ska minska till 14,0 %  

Mäts genom Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Utgångsläge: 15,3 % (aug 2020). Målet 
kopplar till Agenda 2030 genom mål 8:5 och 8:6 samt Regionala utvecklingsstrategin.  

Strategi: Samverka med Arbetsförmedlingen  
Aktivitet: Inom drift- och anläggning sker ett samarbete med Arbetsmarknadsenheten när 
det gäller tjänster och möjligheter till praktikplatser. 

 
Strategi: Samarbete med kommunens näringsliv 
Aktivitet: Berörda tjänstepersoner inom förvaltningen deltar i näringslivsträffar och behov 
av förändringar som påverkar vår förvaltning samordnas.   

 
Strategi: Stödja etablering av nya företag 
Aktivitet: Samhällsbyggnadsförvaltningen skall kunna erbjuda lämplig tomtmark och 
samordna och informera om de tillstånd som behövs inom kommunen.  

 

Verksamhetsmål Strategi Aktivitet
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9 Internbudget för samhällsbyggnadsnämnden  

 

Kommunfullmäktiges mål: Den upplevda tryggheten bland invånarna ska öka 
till index 54 

Mäts genom SCB Medborgarundersökning, NRI – Trygghet. Utgångsläge: 50 (2019). Målet 
kopplar till Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1.  

Strategi: Utveckla boendemiljöer för alla åldrar 
Aktivitet: Nya detaljplaner skall anpassas för att tillgodose målgruppens ålder, behov och 
önskemål.  

 
Strategi: Skapa mötesplatser som ger trygghet 
Aktivitet: Samhällsbyggnadsförvaltningen skall erbjuda ytor som har god belysning och 
med begränsad växtlighet som upplevs som trygg och driftsäker.  

 

Kommunfullmäktiges mål: Antalet invånare i kommunen ska öka till 8 800 
personer 

Mäts genom invånarantal (SCB). Utgångsläge: 8733 (2019). Målet kopplat till Regionala 
utvecklingsstrategin. 

Strategi: Möjliggör bostadsbyggande genom detaljplanering och exploatering 
Aktivitet: Genomgång av nuvarande detaljplaner som är obebyggda och därefter förslag på 
nya planuppdrag som tillgodoser kundbehoven av bostäder.  

 
Strategi: Färdigställ fler bostäder i egen regi 
Aktivitet: Planarbete efter genomförd genomgång av Lessebohus fastigheter och dess 
nuvarande detaljplaner. 

 
Strategi: Marknadsför kommunen som en attraktiv plats att bo på 
Aktivitet: Deltagande i bostadsaktiviteter i Växjö samt tomtmarksannonsering i olika 
medier och deltagande vid lokala aktiviteter inom vår kommun.   

 

Samhällsbyggnadsnämndens mål:  Utvecklad service 

Samhällsbyggnadsförvaltningen skall utveckla servicen för våra invånare 

Strategi:  God service och bemötande till alla  
Aktivitet: Erbjuda en driftsäker leverans av tjänster med ett gott bemötande.  

 

Barn och ungas uppväxtvillkor 
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som går ut grundskolan och har 
behörighet till gymnasiet ska öka till 70 % 

Mäts genom Skolverkets statistik. Utgångsläge: 68,1 % (Läsåret 2018/19). Målet kopplar till 
Agenda 2030 mål 4:3 och 4:5.  

Strategi: Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 
Aktivitet: 
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10 Internbudget för samhällsbyggnadsnämnden  

 

Strategi: Utveckla undervisningen genom digitalisering 
Aktivitet: 

 

Kommunfullmäktiges mål: Andelen barn och unga som upplever en trygg miljö 
ska öka till 92 % 

Mäts genom skolans mätningar. Utgångsläge: 90,57 % (2019). Målet kopplar till 
Länsgemensam folkhälsopolicy.  

Strategi: Genomför trygghetsskapande åtgärder inom skolan 
Aktivitet: Genom en god fastighetsförvaltning och lokalvård inom våra utbildningslokaler 
ges förutsättningar för trygga miljöer. Trygg och säker skolväg som ger goda 
förutsättningar för gång och cykel. 

 
Strategi: Skapa trygga mötesplatser för unga 
Aktivitet: Mötesplatser för våra yngre skall skötas enligt uppdrag från kultur- och 
fritidsavdelningen. 

 
Strategi: Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens bästa gäller i 
Kronoberg! 
Aktivitet: 

 
Strategi: Samverka med föreningar för att skapa en meningsfull fritid 
Aktivitet: Vidmakthålla och utveckla anläggningar som ger förutsättningar för en aktiv 
fritid. 

 

Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som väljer Lessebo kommuns skolor 
ska öka till 95 % 

Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 93,73 (2019). 

Strategi: Genomför arbete som gör skolan till en närvarande och viktig del av 
orten 
Aktivitet: Skolans fastighetsförvaltning skall vara ett föredöme för omgivningen.   

 
Strategi: Synliggör arbetet som görs för ökad andel behöriga och upplevd 
trygghet 
Aktivitet: God belysning och yttre skötsel ger en bra grund för den upplevda tryggheten.   

 

Demokrati och service  
Kommunfullmäktiges mål: Tillgången till bredband/fiber för hushåll och 
företag ska öka till 98 % 

Mäts genom Post och telestyrelsens mobiltäcknings- och bredbandskartläggning. 
Utgångsläge: 83 % (2019). Målet kopplar till Regionala utvecklingsstrategin.  
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11 Internbudget för samhällsbyggnadsnämnden  

 

Strategi: Stötta utpekade investeringar ekonomiskt  
Aktivitet: Samhällsbyggnadschefen är kontaktperson mot Wexnet och fångar upp de 
följdinvesteringar som behövs för genomförande av beslutad utbyggnadstakt.    

 
Strategi: Samverka med Wexnet, kommunens fiberföreningar och regionen 
Aktivitet: Samhällsbyggnadschefen samverkar med berörda aktörer och ser till att 
investeringsbehov kommer till kommunstyrelsen och genomförs samordnat inom 
förvaltningen.   

 

Kommunfullmäktiges mål: Nivån på upplevd service bland invånare och företag 
ska öka till 56 

Mäts genom SCB Medborgarundersökning, NMI - Bemötande och tillgänglighet 
Utgångsläge: 54 (2019). Målet kopplar till Regionala utvecklingsstrategin.  

Strategi: Utveckla E-tjänster och andra digitala tjänster 
Aktivitet: En elektronisk ärendehantering underlättar för medborgarna och våra 
handläggare, utvecklingen måste ske samordnat i vår kommun.   

 
Strategi: Utöka möjligheterna att kontakta den kommunala organisationen 
Aktivitet: Handläggare inom de olika fackområdena skall samordna ledigheter. 

 
Strategi: Förbättra den kommunala organisationens bemötande och service 
Aktivitet: Handläggarutbildning har genomförts under 2019 och uppdateringar skall ske 
löpande under 2021. 

 

Kommunfullmäktiges mål: Attraktiviteten för kommunen som arbetsgivare ska 
öka till 3,9 

Mäts genom medarbetarundersökning, samlat omdöme.  Utgångsläge: 3,68 (2019). Målet 
kopplar till Agenda 2030 mål 5:5 och 8:8.  

Strategi: Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro 
Aktivitet: Respektive chef i förvaltningen ansvarar för uppföljningen av sin personal genom 
kontinuerliga samtal.  

 
Strategi: Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning 
Aktivitet: Förvaltningens chefer skall genomgå Lessebo kommuns gemensamma 
utbildningar.   

 
Strategi: Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning   
Aktivitet: Vid varje personalförändring skall behovet av rätt kompetens lyftas för att vara 
en stark organisation i framtiden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2020-11-24

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 215 Dnr 2020/293-1.3.1 
 

Internbudget för kommunstyrelsen 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta internbudget för 
kommunstyrelsens ansvarsområde 2021.  
 
Ärendebeskrivning 
Rambudgeten beslutades av kommunfullmäktige 2020-11-16, och 
varje nämnd ska nu fastställa internbudget. Budgeten har MBL-
förhandlats 2020-11-23. 
 
Driftbudgeten uppgår till cirka 61,8 mkr samt knappt 5,2 mkr för 
politisk verksamhet 
 
Ekonomichef Maria Trulsson redogör för ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag på internbudget, version 1 
 
Protokollsanteckning 
Marcus Dackling (M) önskar att följande noteras till protokollet: 
I kommunstyrelsens ram och investeringsbudget för 2021 finns det 
ekonomiskt utrymme för två av Moderaternas yrkande från 
Kommunfullmäktige 16/11 2020. Jag vill att kommunstyrelsen ger ett 
uppdrag till kommunchefen att utreda en samlad organisation för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning samt försörjningsstöd. Jag vill även 
att kommunstyrelsen beslutar att göra marken ut med 25:an öster om 
Lessebo som kommunen äger byggklar för industri- och 
företagsetablering. 
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2 Internbudget för kommunstyrelsen  

 

Verksamhetsbeskrivning  
Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar den centrala politiska verksamheten, 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt kommunledningsförvaltningen. Här redovisas också 

verksamheterna revision, valnämnd och överförmyndare. Under kommunstyrelsen sorterar även 

kommunledningskontoret, näringsliv, landsbygdsutveckling, destinationsutveckling, turism, bibliotek, 

kultur & fritid, färdtjänst, arbetsmarknadsenheten, räddningstjänsten, måltidsverksamheten samt 

mark och beredskap.  

Kommunledningskontoret skall vara stöd till kommunstyrelsen både i dess roll som koncernstyrelse 

och som styrande, ledande och samordnande organ under kommunfullmäktige. 

Förvaltningschefen har ordet 

Samhället är i ständig utveckling och som kommun behöver vi ha en idé om hur vi vill vara i framtiden 

för att klara vårt uppdrag: Att skapa en väl fungerande välfärd och service till alla invånare. Med basen 

i Vision 2040 siktar Lessebo kommun i vår utvecklingsstrategi 2025 att bli 10 000 invånare. 

Målsättningen är att alla invånare – befintliga och presumtiva – ska se fördelarna med att bo och verka 

i Lessebo kommun. För att målet ska kunna uppnås, har följande områden prioriterats för kommande 

utvecklingsarbete. Boende och livskvalitet, barn och ungas uppväxt samt demokrati och service.  

För att nå målet om 10 000 invånare måste det genomföras såväl satsningar på byggnation av 

bostäder, skolor och förskolor, utbildning, omsorg, näringsliv och våra orter. Fler invånare leder också 

till ökade skatteintäkter och det kan betala för de satsningar som kommunen behöver genomföra.  

En av våra utmaningar är att minska vår arbetslöshet, skapa en snabb etablering och det är hela 

samhällets stora utmaningar. Detta är inte enbart kommunens ansvar utan det gäller att ha en bra 

samverkan med flera aktörer för att nå fram till ett bra resultat. Arbetsmarknadsenheten är i ständig 

utveckling med ett arbete kring integration och att arbeta med invånare som står långt ifrån 

arbetsmarknaden. En viktig del i detta arbete är vår lokala överenskommelse med arbetsförmedlingen. 

Regeringen har antagit en strategi som anger inriktningen för digitaliseringspolitiken. Visionen är ett 

hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att 

använda digitaliseringens möjligheter. Lessebo kommun antog under våren 2019 en 

digitaliseringsplan på övergripande nivå, som bland annat lyfter fram digitaliseringens potential 

kopplat till tjänster för medborgarna och effektivisering av verksamheterna. Vi kommer att fortsätta 

detta arbete på en övergripande nivå.  

Lessebo kommun har en värdegrund som omfattar alla anställda. Gemensamt med alla chefer i 

kommunen har vi arbetat fram en ledarskapspolicy som bygger på värdegrunden. Ledarskapspolicyn 

är vägledande i vårt utvecklingsprogram för våra chefer som har påbörjats under 2020. 
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Budget 

Då inte löneökningarna avseende 2020 är klara för alla så baseras budgeten på 2019 års löner. 

Kompensation och justeringar av budgetram kommer att ske så fort alla avtal är klara. 

Driftbudget politisk verksamhet (tkr) 

Verksamhet Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Kommunfullmäktige 803 761 761 761 761 

Kommunstyrelsen 2228 2 035 2 035 2 035 2 035 

Partistöd 488 488 488 488 488 

Revision 770 783 773 773 773 

Valnämnd 306 11 11 411 11 

Överförmyndare 1585 1 410 1 115 1 115 1 115 

Summa 6 180 5 488 5 183 5 583 5 183 

 

Här redovisas den centrala politiska verksamheten, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, partistöd, 

revision, valnämnd och överförmyndare. Nämndpolitisk verksamhet redovisas per nämnd.  

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen: Arvode och ersättningar för 1,5 kommunalråd samt övriga 

arvode och timersättningar mm.   

Partistöd: Utgår till samtliga representerade partier, 7 st. varav grundbidrag per parti uppgår till 6 338 

kr och mandatstödet uppgår till 12 675 kr.  

Revision: Kommunfullmäktige är revisorernas uppdragsgivare och har det yttersta ansvaret för att 

revisorerna tilldelas de resurser som behövs för att genomföra revisionsarbetet enligt kommunallagen 

och god revisionssed. En minskning av budgeten med 10 tkr har gjorts. 

Valnämnd: Val till riksdag, region och kommunfullmäktige sker under 2022.  

Överförmyndare: Bedrivs i gemensam nämnd tillsammans med Växjö (som är värdkommun), m fl. 

Budgeten har minskats med 295 tkr. 

Driftbudget (tkr) 

Verksamhet Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Styr- & ledning 2 005 1 955 2 055 2 055 2 055 

Kommunledningskontoret 18 817 22 539 22 447 22 147 22 147 

Näringsliv 2 005 2 795 2 380 2 380 2 380 

Bibliotek 5 463 5 492 4 671 4 671 4 671 

Kultur, Fritid & Turism 9 133 9 521 10 511 10 451 10 451 

Färdtjänst 1 843 1 695 1 695 1 695 1 695 

Arbetsmarknadsenheten 5 137 6 337 5 790 5 190 5 190 

Räddningstjänst 10 864 11 169 11 169 11 169 11 169 

Måltidsverksamhet 2 003 600 -500 -1 000 -1 000 

Mark, beredskap mm 4 314 2 370 1 594 1 594 1 594 

Summa 61 584 64 473 61 812 60 352 60 352 

 

Totalt KS 67 765 69 961 66 995 65 935 65 535 
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Kommentar till driftbudget 

Styr- & ledning: Här redovisas kommunchef samt centrala medlemsavgifter till bl.a. SKR.  Ett tillskott 

på 100 tkr avseende kommunchefens förfogande. 

Kommunledningskontoret: har en central funktion inom kommunen. Enheten har ansvar för 

strategisk planering och ger administrativt stöd (kansli, ekonomi, personal) åt kommunfullmäktige, 

utskotten och kommunstyrelsen. Men även ansvarsområden som kommunikation, marknadsföring 

samt IT redovisas här. Kostnadsminskningar på 20 tkr har gjorts på kontorsmaterial inför budget 

2021. Övriga justeringar mellan år 2020 och 2021 avser kapitalkostnader. 

Näringsliv: ska stimulera, stärka och stödja näringsliv, handel och besöksnäring och vara ett stöd för 

ökad tillväxt och nyetableringar inom näringslivet. Besparingar har gjorts motsvarande en 

halvtidstjänst för destinationsutveckling, 335 tkr samt 80 tkr avseende Glasriket. 

Biblioteken: är viktiga mötesplatser där fysiska och digitala böcker erbjuds men även ett stort antal 

andra medier och tjänster. T.o.m. år 2020 fanns extra budgetmedel avseende språkbibliotekarietjänst, 

270 tkr, finansierade via välfärdsmedel. Minskning av kostnader inför 2021 har gjorts med 495 tkr, 

främst personalkostnader. Övriga justeringar mellan år 2020 och 2021 avser kapitalkostnader. 

 

Kultur, fritid och turism: Alla budgetmedel avseende turism och fritidsanläggningar som tidigare fanns 

på samhällsbyggnadsnämnden har flyttats till kommunstyrelsen, 1 000 tkr. Effektivisering av 

turiståtgärder har gjorts med 520 tkr inför 2021 och ytterligare 60 tkr inför 2022. Enligt plan finns 

ytterligare 500 tkr för fritidsgårdar 2021 och framåt. Övriga justeringar mellan år 2020 och 2021 avser 

kapitalkostnader. 

Färdtjänst: Den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg ska utformas så att så många som möjligt 

ska kunna använda den. Färdtjänsten är till för de invånare som på grund av funktionsvariation har 

väsentliga svårigheter att resa med den allmänna kollektivtrafiken.  

Arbetsmarknadsenheten: består av två delar. Arbetsmarknad där utgångspunkten är att fler invånare 

kommer i egenförsörjning och integration där syftet är att ge våra nyanlända en bra start i vårt 

samhälle. Inom arbetsmarknad finns Miljöverkstan sedan tre år och Byggåterbruk som startar 1 

januari 2021. Nivåanpassning av kostnaderna samt ökade intäkter på Miljöverkstan och 

Byggåterbruket har gjorts. From september 2020 tillhör samhällsorienteringen barn- och 

utbildningsförvaltningen, helår motsvarande 820 tkr. Under 2020 och 2021 är budgeten utökad med 

600 tkr för projektanställning av en arbetsmarknadscoach.  

Räddningstjänsten: ska genom förebyggande arbete och skadeavhjälpande åtgärder skydda och rädda 

människor, egendom och miljö. 

Måltidsverksamhet: Maten och måltidsmiljön ska skapa förutsättningar för ett välbefinnande. 

Förutom näring ska måltiden också vara en plats för sociala kontakter något man ska se fram under 

dagen.  En översyn av organisationen pågår så att vi arbetar på ett kvalitets- och kostnadseffektivt sätt 

där vi har full kontroll på livsmedelskostnaderna och portionskostnaderna.  Kostnaderna har dragits 

ner med 1,1 miljon kronor inför 2021 och ytterligare 500 tkr till 2022. Omfördelning av 

kostnadsminskningarna skall göras till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden 

motsvarande 600 tkr för 2021 och 1 000 tkr för de kommande åren därefter. 

Mark, beredskap mm: Kommunen ska ha en markberedskap som möjliggör att målen om nybyggnad 

kan uppfyllas på kommunal mark för både kommunalt bolag och privata aktörer. Här redovisas därtill 

Kris- och beredskap samt Energirådgivning, där minskning av kostnaderna gjorts med 538 tkr. 

Konsumentrådgivning via Ljungby kommun är uppsagd from 2021, vilket ger en kostnadsminskning 

på 84 tkr. Övriga justeringar mellan år 2020 och 2021 avser kapitalkostnader. 
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Investeringsbudget (tkr) 

Verksamhet 
Bokslut 

2019 

Budget 

2020 
Budget 2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Kommunledningskontoret 2 824 2 950 3 200 3 500 3 200 

Bibliotek 15 50 0 50 0 

Kultur & Fritid 1 192 3 000 200 200 200 

Måltidsverksamhet 131 830 200 200 200 

Mark, beredskap mm 0 1 000 1 000 1 000 1 000 

Totalt 4 162 7 830 4 600 4 950 4 600 

 

Kommentar till investeringsbudget 

Kommunledningskontoret: Investeringarna avser IT, såsom pc, projektorer, skrivare samt lokala 

system såsom servers, SAN och lagring. 

Kultur och Fritid: Utskottets disposition samt tillgänglighetsanpasssning/mötesplatser. 

Måltidsverksamhet: Köksutrustning. 

Mark och byggnader som kommunstyrelsen förfogar över.  
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Framtida behov och verksamhetsförändringar  

Styr- & ledning 

Vi står inför en del utmaningar gällande budget 2022. Vi behöver se över kostnader ytterligare. För att 

kunna göra det på bästa sätt kommer vi behöva synliggöra hur vi arbetar. Det handlar om att få en 

högre kvalitet till en lägre kostnad. Vi kommer att arbeta med verksamhetsutveckling med en antagen 

processmetod. 

Kommunledningskontoret 

Kommunen har antagit en digitaliseringsstrategi och under året ska vi vara klara med en 

handlingsplan för våra digitala processer. Samtidigt ska vi följa vilka kostnadseffektiviseringar 

digitaliseringen ska medföra. Vi ska arbeta utifrån ökad service, bemötande och kvalitet till våra 

invånare och företagare. Fullfölja och implementera i hela organisationen arbetet med varumärket 

Lessebo. Marknadsföring av vår kommun ska fortsätta som ett led i utvecklingsstrategi 2025.   

Näringsliv 

Kommunen ska vara ett stöd till våra företag genom kompetensförsörjning och öka samverkan mellan 

skola och näringsliv. Lessebo kommun har idag ca 1 miljon besökare och vår besöksnäring är en viktig 

försörjning för många invånare. Genom projektet Glasriket på tillväxt är vi en aktiv part där vår 

besöksnäring kan dra nytta av varandra.   

Bibliotek 

Biblioteken ska fortsättningsvis vara en bra mötesplats för våra invånare. I Lessebo kommer 

biblioteket, fritidsgården och kulturskolan samverka så att vi kan bygga upp ett kulturhus för våra 

invånare. Det kommer att bli en bra mötesplats för alla invånare. Meröppet som finns i Skruv kommer 

att genomföras på fler orter.  

Kultur, Fritid & Turism 

Arbete med att stärka och stödja våra föreningar kommer att fortsätta så att vi också i framtiden har 

ett rikt föreningsliv. Kommunen har också ett rikt kulturarv som är viktigt att ta tillvara på och ansvara 

för. Fritidsgårdsverksamheten kommer att utvecklas under kommande år och inledningsvis i Lessebo 

tätort.  En ökad samverkan med skolan och IFO gällande aktivt lov för våra barn och ungdomar. 

Färdtjänst 

Vi ska genomlysa våra kostnader för färdtjänst så att vi har en kostnadseffektiv färdtjänst.  Det sker i 

samverkan med Region Kronoberg.  

Arbetsmarknadsenheten  

Arbetsmarknadsenheten ska arbeta för ett ökat antal bidragstjänster som ger en möjlighet till ökad 

anställningsbarhet och ökad sysselsättning för våra invånare. En ökad samverkan med ekonomiskt 

bistånd och arbetsmarknadsenheten i syfte gemensamt öka möjligheten för invånare att komma i 

arbete. En viktig del i arbetet är vår lokala överenskommelse – LÖK – med arbetsförmedlingen. 

Enheten kommer också att starta fler projekt kring integration så att våra nyanlända invånare kommer 

in i vårt samhälle på ett bra och snabbt sätt. Byggåterbruk startas upp där syftet är att skapa fler 

möjligheter till bidragstjänster och praktikplatser men även ge möjlighet till ett cirkulärt byggande.   

Räddningstjänst 

Räddningstjänsten har tagit fram ett handlingsprogram där en del förändringar i organisationen finns 

med. Dessa förändringar kommer att kostnadseffektivisera organisationen.  
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Måltidsverksamhet 

Ledningsorganisationen är på plats och arbetar med strategisk planering. En översyn av 

organisationen pågår så att vi arbetar på ett kvalitets- och kostnadseffektivt sätt och har tydliga rutiner 

i organisationen. Det ska innebära att vi kommer att ha full kontroll på livsmedelskostnaderna och 

portionskostnaderna.  Samverkan pågår med lokalvården för att hitta möjlighet till kombitjänster.    

Ett arbete kring att få ner sjukfrånvaron och därmed minska övertiden pågår. 

Mark, beredskap mm 

Vi ska arbeta med vår markberedskap så att vårt bostadsförsörjningsprogram följs. Syftet är att öka 

antalet byggbara tomter för både bostäder och industrier.  
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Verksamhetsmål  

Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. Varje styrelse 

och nämnd kan i internbudgeten sätta egna mål vid sidan av kommunfullmäktiges mål. Till varje mål 

finns en strategi som styrelsen och nämnden kan koppla aktiviteter till.  

Verksamhetsmål syftar till:  

• att staka ut den politiska färdriktningen  

• att ge stöd för att resurserna används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt  

• att tydliggöra för olika intressenter vad pengarna räcker till  

God ekonomisk hushållning förutsätter att verksamheten ryms inom de ekonomiska ramarna. Många 

verksamheter regleras dessutom av lagar, förordningar och nationella mål. Under året kan 

verksamheter bli mer omfattande än planerat. Om det finns en risk att ramarna inte håller måste 

resurser omfördelas, vilket kan motivera revideringar av verksamhetsmålen. 

Lessebo kommuns verksamhetsmål utgår från kommunens antagna vision och agenda 2030. 

Verksamhetsmålen skall årligen, i samband med upprättande av årsbudget, uppdateras och eventuellt 

ändras utifrån uppfyllda mål och ändras utifrån gällande förutsättningar. Verksamhetsmålen är 

kopplade till kommunens Utvecklingsstrategi som siktar på 10 000 invånare år 2025. De tre 

målområdena är desamma som i utvecklingsstrategin.   

Kedjan för styrning ser ut så här: Verksamhetsmål → Strategi → Aktivitet  

Boende och livskvalitet  

Kommunfullmäktiges mål: Den totala arbetslösheten ska minska till 14,0 %  

Mäts genom Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Utgångsläge: 15,3 % (aug 2020). Målet kopplar till 

Agenda 2030 genom mål 8:5 och 8:6 samt Regionala utvecklingsstrategin.  

Strategi: Samverka med Arbetsförmedlingen  
Aktivitet: Kommunen samverkar aktivt med arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen genom SÖK – 
strategisk överenskommelse i Kronobergs län och LÖK – lokal överenskommelse – med 
arbetsförmedlingen. Lessebo kommun är en aktiv part i Arbetssamverkan Kronoberg där DUA – 
delegationen för unga och nyanlända till arbete är en del. Det är samverkansformer mellan 
kommuner i länet, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Utöver detta är 
arbetsmarknadsavdelningen kontinuerligt i kontakt med arbetsförmedlingen för att få 
bidragstjänster beviljade.  

 

Strategi: Samarbete med kommunens näringsliv 
Aktivitet: Det är väsentligt att samverkan mellan näringsliv och skolan ökar. Kommunen arbetar i 
projektform – värdeskapande lärande - för att medverka till företagens framtida 
kompetensförsörjning ökar och att våra elever ser de möjligheter som finns i företagande. 
Kommunens styrgrupp för näringslivsfrågor ska arbeta aktivt för att våra företag ser kommunen 
som en attraktiv och expansiv näringslivskommun.  

 

Strategi: Stödja etablering av nya företag 
Aktivitet: Genom ett aktivt arbete i styrgruppen för näringslivsfrågor samt en planberedskap för 
lokaler och mark ska kommunen underlätta för nya etableringar. Arbetet med Business Region 
Kronoberg ska medföra att vi samverkar med övriga kommuner samt marknadsför möjligheterna i 
vår kommun.  
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Kommunfullmäktiges mål: Den upplevda tryggheten bland invånarna ska öka till index 

54 

Mäts genom SCB Medborgarundersökning, NRI – Trygghet. Utgångsläge: 50 (2019). Målet kopplar till 

Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1.  

Strategi: Utveckla boendemiljöer för alla åldrar 
Aktivitet: På kultur- och fritid pågår ett arbete med att fortsätta utvecklingen av våra utemiljöer på 
exempelvis Strandpromenaden i Hovmantorp. Lessebohus VD ingår i plangruppen där ett arbete 
pågår i utveckling av våra orter.  

 

Strategi: Skapa mötesplatser som ger trygghet 
Aktivitet: En satsning på fritidsgård inledningsvis i Lessebo kommer att färdigställas under året. 
Folketshus i Lessebo ska utvecklas till ett mötes- och kulturhus tillsammans med kulturskolan och 
biblioteket.  

 

Kommunfullmäktiges mål: Antalet invånare i kommunen ska öka till 8 800 personer 

Mäts genom invånarantal (SCB). Utgångsläge: 8733 (2019). Målet kopplat till Regionala 

utvecklingsstrategin. 

Strategi: Möjliggör bostadsbyggande genom detaljplanering och exploatering 
Aktivitet: Arbetet med utvecklingsstrategin ska ha en central roll där planarbetet är en väsentlig del. 
Vi ska följa får utvecklingsstrategi så att vi kontinuerligt tar fram planuppdrag som möjliggör ny 
byggnation. 

 

Strategi: Färdigställ fler bostäder i egen regi 
Aktivitet: Kommunstyrelsen ska se till att det finns gällande detaljplaner som möjliggör byggnation 
för AB Lessebohus. Lessebohus ska finnas med i planarbetet. 

 

Strategi: Marknadsför kommunen som en attraktiv plats att bo på 
Aktivitet: Kommunikation och marknad har idag ett uppdrag att marknadsföra kommunen. Det 
sker genom annonser, digitala kanaler marknadsföring på bussar mm. Detta arbete fortsätter i 
samma utsträckning under året.   

 

Kommunstyrelsens mål: Kommunövergripande minska sjukfrånvaron och öka 

frisknärvaron. 

Mäts genom sjukfrånvaron i kommunen Utgångsläge: 7,32% sjukfrånvaro 2019. 

Strategi: Öka möjligheten för chefer att minska sjukfrånvaron. 
Aktivitet: Under året fortsätter vi med vårt antagna chefsutvecklingsprogram. Vi har även antagit 
riktlinjer för hur arbetsmiljöarbete ska bedrivas i kommunen. Detta gäller kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder.   
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10 Internbudget för kommunstyrelsen  

 

Barn och ungas uppväxtvillkor 

Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som går ut grundskolan och har behörighet 

till gymnasiet ska öka till 70 % 

Mäts genom Skolverkets statistik. Utgångsläge: 68,1 % (Läsåret 2018/19). Målet kopplar till Agenda 

2030 mål 4:3 och 4:5.  

Strategi: Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 
Aktivitet: 

 

Strategi: Utveckla undervisningen genom digitalisering 
Aktivitet: 

 

Kommunfullmäktiges mål: Andelen barn och unga som upplever en trygg miljö ska öka 

till 92 % 

Mäts genom skolans mätningar. Utgångsläge: 90,57 % (2019). Målet kopplar till Länsgemensam 

folkhälsopolicy.  

Strategi: Genomför trygghetsskapande åtgärder inom skolan 
Aktivitet: 

 

Strategi: Skapa trygga mötesplatser för unga 
Aktivitet: En satsning på fritidsgård inledningsvis i Lessebo kommer att färdigställas under året. 
Folketshus i Lessebo ska utvecklas till ett mötes- och kulturhus tillsammans med kulturskolan och 
biblioteket. Arbetet med vuxenvandrare ska fortgå i kommunen. 

 

Strategi: Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens bästa gäller i Kronoberg! 
Aktivitet: En lokal arbetsgrupp är tillsatt och det ska finnas processledare både från 
utbildningsförvaltningen och från socialförvaltningen. En handlingsplan håller på att arbetas fram – 
”Plan för barnens bästa i Lessebo”.  

 

Strategi: Samverka med föreningar för att skapa en meningsfull fritid 
Aktivitet: Genomgång av föreningsbidragen ska medföra att vi har ett likvärdigt system för alla 
föreningar i Lessebo kommun. Kontinuerliga träffar med föreningslivet. 

 

Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som väljer Lessebo kommuns skolor ska öka 

till 95 % 

Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 93,73 (2019). 

Strategi: Genomför arbete som gör skolan till en närvarande och viktig del av orten 
Aktivitet: 2020 års medborgardialoger hade tema skola och äldreomsorg. Det vi har fått med oss 
från dialogerna kommer att vara ett verktyg i utvecklingen.  

 

Strategi: Synliggör arbetet som görs för ökad andel behöriga och upplevd trygghet 
Aktivitet: Kommunikation och marknad ska genom digitala kanaler och annonser synliggöra arbetet 
med ökad andel behöriga och upplevd trygghet i skolorna.  
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11 Internbudget för kommunstyrelsen  

 

Demokrati och service  

Kommunfullmäktiges mål: Tillgången till bredband/fiber för hushåll och företag ska 

öka till 98 % 

Mäts genom Post och telestyrelsens mobiltäcknings- och bredbandskartläggning. Utgångsläge: 83 % 

(2019). Målet kopplar till Regionala utvecklingsstrategin.  

Strategi: Stötta utpekade investeringar ekonomiskt  
Aktivitet: Kommunen ska fortsätta arbetet med att stödja byanätsföreningar genom att bygga ut 
stamnätet. Utbyggnaden av stamnätet möjliggör byanätsföreningarna byggnation av fiber.  

 

Strategi: Samverka med Wexnet, kommunens fiberföreningar och regionen 
Aktivitet: Kommunen ska aktivt samverka med Wexnet och våra byanätsföreningar för att 
möjliggöra utbyggnaden av fiber så att vi når vårt nationella mål.   

 

Kommunfullmäktiges mål: Nivån på upplevd service bland invånare och företag ska öka 

till 56 

Mäts genom SCB Medborgarundersökning, NMI - Bemötande och tillgänglighet 

Utgångsläge: 54 (2019). Målet kopplar till Regionala utvecklingsstrategin.  

Strategi: Utveckla E-tjänster och andra digitala tjänster 
Aktivitet: Kommunen har antagit en digitaliseringsstrategi och under året ska vi vara klara med en 
handlingsplan för våra digitala processer.  Detta kommer att medföra att vi får en ökad samordning 
kring digitaliseringen vilket också ska medföra bättre service till invånare och företag.   

 

Strategi: Utöka möjligheterna att kontakta den kommunala organisationen 
Aktivitet: Kommunen ska arbeta för att nuvarande reception ska utvecklas till ett kontaktcenter. 
Kontaktcentret ska ge ökad service och snabbare beslutsvägar till våra invånare och företag.  

 

Strategi: Förbättra den kommunala organisationens bemötande och service 
Aktivitet: Under hösten 2020 påbörjades arbetet med varumärket Lessebo. Under året ska arbetet 
fullföljas och implementeras i hela organisationen där service och bemötande ska vara en del i vårt 
varumärke.  

 

Kommunfullmäktiges mål: Attraktiviteten för kommunen som arbetsgivare ska öka till 

3,9 

Mäts genom medarbetarundersökning, samlat omdöme.  Utgångsläge: 3,68 (2019). Målet kopplar till 

Agenda 2030 mål 5:5 och 8:8.  

Strategi: Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro 
Aktivitet: Kommunen ska arbeta i projektform för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron. 
Projektet Smart Samverkan Småland Sydost ska utvärderas och möjliggöras hos kommunen. Det är 
en samverkan mellan försäkringskassan, Region Kronoberg, arbetsmiljöverket och kommunen. 

 

Strategi: Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning 
Aktivitet: En policy för Ledarskap i Lessebo kommun har arbetats fram av samtliga chefer. Policyn 
är beslutad i kommunfullmäktige. Ledarskap i Lessebo kommun är en policy och ingår i ett 
strukturerat utbildningspaket för samtliga chefer som påbörjades under 2020.   

 

Strategi: Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning   
Aktivitet: Kommunen ska fortsätta samarbetet med Linnéuniversitetet där vi ska vara en långsiktig 
partner i framtida utbildningar. Även en samverkan med externa relationer på Linnéuniversitet ska 
medföra att studenter ska ha lätt att göra sin praktik eller sitt examensarbete i Lessebo kommun. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2020-11-25

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 142 Dnr 2020/65-1.2.1

Budget 2021 med verksamhetsplan 2022-
2024
Beslut
Socialnämnden fastställer internbudget 2021 med verksamhetsplan 
2022-2024.

Socialnämnden översänder fastställd budget 2021 med 
verksamhetsplan 2022-2024 till kommunfullmäktige. 

Reservation
Patrik Nyquist (V), Bodil Jonsson (KD), Börje Erlandsson (M) och 
Jessica Tegnér (M) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning
Ekonom Hanna Salomonsson informerar om internbudgeten 2021 
med verksamhetsplan 2022-2024. 

Socialförvaltningens ram för driftbudget 2021 är 184 066 tkr.     
Beting för socialförvaltningen 2021 är 5 600 tkr samt har 
äldreomsorgen fått ett statsbidrag från och med 2021 på 3 900 tkr 
vilket minskar rambudgeten. Investeringsbudgetens ram för 2021 är 
1 000 tkr.  

Socialnämndens arbetsutskott föreslår: 
Socialnämnden fastställer internbudget 2021 med verksamhetsplan 
2022-2024.

Socialnämnden översänder fastställd budget 2021 med 
verksamhetsplan 2022-2024 till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Internbudget för socialnämnden
Tjänsteskrivelse av ekonom, 2020-11-04
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2020-11-11 § 
148
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2020-10-19 § 116
Budget 2021 kommunfullmäktige
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 2020-11-16 § 100

Yrkanden
Patrik Nyquist (V) och Bodil Jonsson (KD) yrkar att socialnämnden 
hemställer om tilläggsmedel från kommunstyrelsen om 4,3 miljoner 
kronor utifrån budget 2021 med verksamhetsplan 2022-2024 som 
fastställdes av kommunfullmäktige 2020-11- 16 § 100.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2020-11-25

Justerande sign Utdragsbestyrkande

Propositionsordning
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
Patrik Nyquists (V) och Bodil Jonssons (KD) yrkande. 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med 
socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige
Ekonom
Socialchef
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Internbudget 2021 för 
socialnämnden

Dokumentets typ: Internbudget

Datum för antagande: Datum

Beslut av: Socialnämnden
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2 Internbudget för socialnämnden 

Verksamhetsbeskrivning 
Socialnämnden ansvarar för en viktig del av samhällets välfärdssystem. Medborgarna ska få stöd i 
enlighet med intentioner i gällande lagstiftningar och kommunfullmäktiges övergripande mål. 
Insatserna ska vara anpassade efter medborgarnas behov. 

Utifrån Socialtjänstlagen hanterar myndighetshandläggarna ansökningar gällande hemtjänst, särskilt 
boende samt korttidsplatser. 

Omsorg funktionsnedsättnings verksamhet består bland annat av boende, daglig verksamhet, 
korttidsvistelse för barn och ungdomar och socialpsykiatri. 

Kommunal hemsjukvård omfattar: sjuksköterskor samt en rehabenhet bestående av arbetsterapeuter 
och fysioterapeuter/ sjukgymnaster och en tekniker. Insatserna i den kommunala hemsjukvården sker 
i både särskilt och ordinärt boende. 

Individ- och familjeomsorgen omfattar försörjningsstöd, stöd till barn och familj, stöd till personer 
med missbruks- och beroendeproblematik, familjerätt, budget- och skuldrådgivning, öppenvård- och 
serviceinsatser samt flyktingverksamheten. Verksamhetens bedrivs utifrån Socialtjänstlagen.

Vision för socialnämnden 2030 Tillsammans skapar vi en tillvaro med trygghet, jämlikhet, tillit och 
framtidshopp.

Förvaltningschefen har ordet
Utgångspunkten för verksamhetsplanen är Kommunfullmäktiges mål samt de strategier och 
aktiviteter som socialnämnden identifierat. Syftet med verksamhetsplanen är att koppla den korta 
verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen. 

I den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen pågår ett långsiktigt förändringsarbete för att 
anpassa äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen. För att bibehålla en 
äldreomsorg av god kvalitet måste tillgången till personal med rätt kompetens säkras.  

Kostnaderna för flyktingmottagandet i kommunen kvarstår samtidigt som intäkterna minskar. Detta 
gör att kommunen behöver förändra och tänka nytt tex genom att samverka mer med LUTA (Lessebo, 
Uppvidinge, Tingsryd, Alvesta) kommunerna eller digitalisera vissa tjänster. Fortsätta arbetet med att 
öka andelen medborgare till att nå egen försörjning genom arbete/ sysselsättning. 

Fortsatt implementering av Barnets bästa gäller i Kronoberg, utveckling av öppenvård, samverkan 
kring enskilda individer och familjer med komplexa behov.

Socialförvaltningens systematiska långsiktiga uppdrag är att nå en ökad kvalitet och ett effektivt 
resursnyttjande. Utvecklingsarbetet 2021 fortsätter utifrån lokalförsörjningsplanen, 
biståndshandläggningen fortsätter sitt arbete mot en effektiv och ändamålsenlig handläggning.  

I arbetet med Nära vård kommer styrgruppen att ta fram en nulägesanalys, identifiera utmaningarna 
för en säker vård samt göra en prioritering. Information kommet att gå ut till berörda medarbetare om 
syfte och mål med nära vård.  I nästa steg ta fram gemensamma utmaningar tillsammans med 
vårdcentralen och även där göra en prioritering.  

Utveckla strategiska bemanningsprocesser och en optimal resursanvändning inom omsorgen. Plan på 
att starta en bemanningsenhet, koppla in ett schema- och bemanningsverktyg samt sträva mot heltid 
som norm. 

Ständigt arbeta med att vara en lärande organisation utifrån den snabba förändringstakten som råder i 
samhället. Att utvecklas och förbättras. Vi gör varandra bra.  

Fortsatt implementering av Barnets bästa gäller i Kronoberg, utveckling av öppenvård, samverkan 
kring enskilda individer och familjer med komplexa behov.  
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3 Internbudget för socialnämnden 

Budget
Driftbudget (tkr)

Verksamhet Bokslut 
2019

Budget 
2020

Budgetförsl 
2021

Budgetförsl 
2022

Budgetförsl 
2023

Budgetförsl 
2024

Politisk vht och adm 7 956 7 774 8 578 8 578 8 578 8 578

Äldreomsorg 84 291 87 285 81 933 79 548 80 203 80 203

Hemsjukvård rehab 23 028 23 174 23 235 23 235 23 235 23 235

Omsorg Funktionsnedsättn. 40 637 42 945 34 725 34 725 34 725 34 725

Individ och familjeomsorg 30 855 30 532 35 340 39 225 38 070 38 070

Bostadsverksamhet 69 68 255 255 255 255

Totalt 186 835 191 778 184 066 185 566 185 066 185 066

Kommentar till driftbudget
Politisk vht o adm: Socialförvaltningens beting var tidigare placerat under administrationen. Nu är 
den utlagd i verksamheterna. 

Äldreomsorg: Ett riktat statsbidrag är inräknat och ska gå till en satsning inom bemanningsplanering 
samt rehabiliterande förhållningssätt som kommer påbörjas under 2021.

Hemsjukvård rehab: Planering för digital signering har påbörjats som en del i patientsäkerhetsarbetet.

Omsorg Funktionsnedsättn.: Myndighetshandläggningen inom OF/ÄO samt externa placeringar har 
flyttats till IFO där nu all myndighetshandläggning sker. 

Individ och familjeomsorg: Myndighethandläggningen, externa placeringar inom OF samt 
flyktingverksamheten ligger nu under IFO. 

Bostadsverksamhet: Idag hanterar socialnämnden 30 lägenheter i det ordinära bostadsbeståndet. 

Budgetförslaget är exklusive löneökningar 2020.

Investeringsbudget (tkr)

Verksamhet Bokslut 
2019

Budget 
2020

Budgetförsl 
2021

Budgetförsl 
2022

Budgetförsl 
2023

Budgetförsl 
2024

Tekniska hjälpmedel 500 800 800 800 800 800

Inventarier 380 1 120 200 200 200 200

Verksamhetssystem 0 0 0 700 0 0

Totalt 880 1 920 1 000 1 700 1 000 1 000

Kommentar till investeringsbudget
Investeringarna består till största delen av tekniska hjälpmedel. Under 2021 är investering av nytt 
verksamhetssystem/ledningssystem planerat.   
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4 Internbudget för socialnämnden 

Framtida behov och verksamhetsförändringar 
Politisk vht o adm
Utredningen Framtidens socialtjänst, Nya Socialtjänstlagen, lämnar förslag som tillsammans skapar 
förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och 
lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser samt en kunskapsbaserad 
socialtjänst.
Verksamhetssystemet ProCapita är en stor kostnad för förvaltningen utifrån vad vi får ut. Systemet 
upphandlades i slutet på 90 talet och moduler har köpts till under åren vilket medför en stor kostnad. 
Upphandling av ett nytt system påbörjas 2021.   

Äldreomsorg
Fortsatt utveckling av bemanningen inom verksamheten, personal med rätt kompetens, på rätt plats 
och vid rätt tid. Utveckling av välfärdsteknik för att möta framtidens behov. Samtliga enhetschefer 
kommer att genomgå utbildning i det hälsofrämjande ledarskapet med målet att kunna stötta 
medarbetarna till ett friskare arbetsliv.  Scheman i verksamheterna behöver ses över för en optimal 
resursanvändning. Fler enheter kommer att läggas in i mobil hemtjänst och förändringar i 
organisationen kan komma att ske för att möta framtidens behov av äldreomsorg. Det rehabiliterande 
förhållningssättet behöver implementeras ännu mer och i linje med detta kommer handläggarna att 
börja utreda och kartlägga behov enligt IBIC - Individens Behov I Centrum

Hemsjukvård rehab
Vårdtagare i hemsjukvården med komplex sjukdomsbild ökar.  Fortsatt utveckling av Nära vård i 
samarbete/samverkan internt och externt med andra verksamheter för bästa vård/omsorg och 
rehabilitering. Arbetet med att uppnå målen i patientsäkerhetsplanen pågår. En del i att förändra 
arbetssätten med teknik är införandet av digital signering vilket kommer genomföras våren 2021. 

Omsorg Funktionsnedsättning
Att se möjligheter i tekniken är ett framtida måste både avseende kommunikation, planering och 
utveckling av de insatser som brukarna har rätt till. Lokalförsörjningsplan är upprättad och revideras 
årligen.  Genom tekniken kan vi skapa både mer delaktighet och självständighet. Det finns också 
frågetecken hur de föreslagna förändringarna i LSS lagen kommer att påverka kommunernas 
verksamheter de kommande åren. 

Individ och familjeomsorg
Verksamheten inriktning i vardagsarbetet går mot förebyggande insatser för att motverka externa 
kortsiktiga insatser. Dessa tidiga samordnade insatser för samtliga målgrupper påverkar kvaliteten för 
individer i behov av hjälp. Psykisk ohälsa, våld i nära relation, familjer med komplexa behov och 
samsjuklighet har under en längre tid ökat. Försörjningsstödets fortsatta utmaning är att arbeta för 
ökad andel som kommer till egen försörjning. För långsiktighet och resurseffektivitet krävs 
strukturerad samverkan internt och externt. Inte minst i samband med de förändrade förutsättningar 
för samhället som blivit under det senaste året.  
Stor andel har gått ur etableringen och Jobb-och utvecklingsgarantin och befinner sig i 
sysselsättningsfasen där inga ersättningar utbetalas. Flera är äldre, sjukliga, språksvaga och saknar 
utbildning och yrkeserfarenhet som efterfrågas på svensk arbetsmarknad. Stora barnfamiljer som inte 
blir självförsörjande trots att en förälder arbetar. Samverkan med arbetsmarknadsenheten, 
försäkringskassa, arbetsförmedling och vuxenutbildning krävs för att möjliggöra självförsörjning.  

Bostadsverksamhet
Det finns ett uttalat behov av en översyn av socialförvaltningens roll som bostadsförmedlare. Det ligger 
inte inom socialförvaltningens ansvarsområde att vara förmedlare av bostäder i ordinärt boende. 
Dialog pågår med Lessebohus.
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5 Internbudget för socialnämnden 

Verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. Varje styrelse 
och nämnd kan i internbudgeten sätta egna mål vid sidan av kommunfullmäktiges mål. Till varje mål 
finns en strategi som styrelsen och nämnden kan koppla aktiviteter till. 

Verksamhetsmål syftar till: 

• att staka ut den politiska färdriktningen 

• att ge stöd för att resurserna används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt 

• att tydliggöra för olika intressenter vad pengarna räcker till 

God ekonomisk hushållning förutsätter att verksamheten ryms inom de ekonomiska ramarna. Många 
verksamheter regleras dessutom av lagar, förordningar och nationella mål. Under året kan 
verksamheter bli mer omfattande än planerat. Om det finns en risk att ramarna inte håller måste 
resurser omfördelas, vilket kan motivera revideringar av verksamhetsmålen.

Lessebo kommuns verksamhetsmål utgår från kommunens antagna vision och agenda 2030. 
Verksamhetsmålen skall årligen, i samband med upprättande av årsbudget, uppdateras och eventuellt 
ändras utifrån uppfyllda mål och ändras utifrån gällande förutsättningar. Verksamhetsmålen är 
kopplade till kommunens Utvecklingsstrategi som siktar på 10 000 invånare år 2025. De tre 
målområdena är desamma som i utvecklingsstrategin.  

Kedjan för styrning ser ut så här: Verksamhetsmål  Strategi  Aktivitet 

Boende och livskvalitet 
Kommunfullmäktiges mål: Den totala arbetslösheten ska minska till 14,0 % 

Mäts genom Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Utgångsläge: 15,3 % (aug 2020). Målet kopplar till 
Agenda 2030 genom mål 8:5 och 8:6 samt Regionala utvecklingsstrategin. 

Strategi: Samverka med Arbetsförmedlingen 
Aktivitet: Samverka med arbetsförmedlingen utifrån LÖK.en

Strategi: Samarbete med kommunens näringsliv
Aktivitet: 

Strategi: Stödja etablering av nya företag
Aktivitet:

Kommunfullmäktiges mål: Den upplevda tryggheten bland invånarna ska öka till index 
54

Mäts genom SCB Medborgarundersökning, NRI – Trygghet. Utgångsläge: 50 (2019). Målet kopplar till 
Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1. 

Strategi: Utveckla boendemiljöer för alla åldrar
Aktivitet: 

Strategi: Skapa mötesplatser som ger trygghet
Aktivitet: Att vidareutveckla träffpunkter inom ÄO och socialpsykiatrin.
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6 Internbudget för socialnämnden 

Kommunfullmäktiges mål: Antalet invånare i kommunen ska öka till 8 800 personer

Mäts genom invånarantal (SCB). Utgångsläge: 8733 (2019). Målet kopplat till Regionala 
utvecklingsstrategin.

Strategi: Möjliggör bostadsbyggande genom detaljplanering och exploatering
Aktivitet:  

Strategi: Färdigställ fler bostäder i egen regi
Aktivitet:

Strategi: Marknadsför kommunen som en attraktiv plats att bo på
Aktivitet: 

Socialnämndens verksamhetsmål: Säkerställa att alla tjänster är tillsatta med 
tillsvidareanställda med rätt kompetens

Utifrån KF mål: Ökad attraktivitet för kommunen som arbetsgivare.

Strategi: Möta framtidens kompetensbehov.
Aktivitet: Inventera och utveckla en kompetensutvecklingsplan
Mäts genom:

Socialnämndens verksamhetsmål: Att utveckla samverkan med våra grannkommuner 
gällande missbruk och våld i nära relationer

Utifrån KF mål: Ökad upplevd trygghet bland invånarna

Strategi: Undersök behoven och möjligheten till samverkan
Aktivitet: Enkäter utskickade till kommunerna och regionen gällande Integrerad mottagning och 
Ekliden. Sammanställning av svaren höst 2020-vår 2021. Därefter tas ställning hur vi går vidare.
Mäts genom:

Socialnämndens verksamhetsmål: Möjliggör människors egen försörjning

Utifrån KF mål: ökad andel förvärvsarbetande invånare

Strategi: I samverkan utveckla arbetssätt med interna samarbetspartners 
arbetsmarknadsenheten och vuxenskolan och därigenom minska arbetslösheten och 
ekonomiskt bistånd.
Aktivitet: Grupp bestående av IFO chef, chef för arbetsmarknadsenheten, kommunchef och 
socialchef. Uppdrag har tilldelats IFO chef och chef för arbetsmarknadsenheten.
Mäts genom: 

Socialnämndens verksamhetsmål: Minska handläggningstider

Utifrån till KF mål: ökad nivå på upplevd service bland invånare

Strategi: Vidareutveckla handläggningsprocessen för en kortare handläggningstid.
Aktivitet: Ta fram vägledningar
Mäts genom:

Socialnämndens verksamhetsmål: Alla med insatser inom LSS ska få sina individuella 
behov tillgodosedda med god kvalitet

Utifrån KF mål: ökad upplevd trygghet bland invånarna

Strategi: Kvalitetssäkra verksamheten.
Aktivitet: Upprätta dokument ”Vägledning LSS” 
Mäts genom:
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Socialnämndens verksamhetsmål: Att skapa en långsiktig planering för verksamheten

Utifrån KF mål: ökat antal invånare i kommunen

Strategi: Upprätta en lokalförsörjningsplan
Aktivitet: Skapa en struktur för att samverka internt angående kommande behov av individuella 
insatser LSS/SOL.
Mäts genom:

Socialnämndens verksamhetsmål: Socialnämnden ska jobba förebyggande och 
hälsofrämjande

Utifrån KF mål: ökad upplevd trygghet, ökad attraktivitet för kommunen som arbetsgivare

Strategi: Möjliggör användandet av tekniska hjälpmedel och digitalisering (alla)
Aktivitet: Se över möjligheten till att införa digitalisering inom försörjningsstöd.
Mäts genom:
Aktivitet: Öka kunskapen om tekniska hjälpmedel och befintliga system i alla verksamheter
Mäts genom:
Strategi: Verka för tidiga och samordnade insatser.
Aktivitet: Utveckla arbetssätt för medborgarens självständighet genom samverkan mellan rehab och 
myndighetshandläggaren.
Mäts genom:
Aktivitet: Fortsätta med arbetet utifrån handlingsplanen gällande barnens bästa
Mäts genom:
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Barn och ungas uppväxtvillkor
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som går ut grundskolan och har behörighet 
till gymnasiet ska öka till 70 %

Mäts genom Skolverkets statistik. Utgångsläge: 68,1 % (Läsåret 2018/19). Målet kopplar till Agenda 
2030 mål 4:3 och 4:5. 

Strategi: Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
Aktivitet: 

Strategi: Utveckla undervisningen genom digitalisering
Aktivitet:

Kommunfullmäktiges mål: Andelen barn och unga som upplever en trygg miljö ska öka 
till 92 %

Mäts genom skolans mätningar. Utgångsläge: 90,57 % (2019). Målet kopplar till Länsgemensam 
folkhälsopolicy. 

Strategi: Genomför trygghetsskapande åtgärder inom skolan
Aktivitet:   

Strategi: Skapa trygga mötesplatser för unga
Aktivitet: 

Strategi: Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens bästa gäller i Kronoberg!
Aktivitet: Utifrån handlingsplan. 

Strategi: Samverka med föreningar för att skapa en meningsfull fritid
Aktivitet: 

Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som väljer Lessebo kommuns skolor ska öka 
till 95 %

Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 93,73 (2019).

Strategi: Genomför arbete som gör skolan till en närvarande och viktig del av orten
Aktivitet:  

Strategi: Synliggör arbetet som görs för ökad andel behöriga och upplevd trygghet
Aktivitet: 

Demokrati och service 
Kommunfullmäktiges mål: Tillgången till bredband/fiber för hushåll och företag ska 
öka till 98 %

Mäts genom Post och telestyrelsens mobiltäcknings- och bredbandskartläggning. Utgångsläge: 83 % 
(2019). Målet kopplar till Regionala utvecklingsstrategin. 

Strategi: Stötta utpekade investeringar ekonomiskt 
Aktivitet: 

Strategi: Samverka med Wexnet, kommunens fiberföreningar och regionen
Aktivitet: 
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Kommunfullmäktiges mål: Nivån på upplevd service bland invånare och företag ska öka 
till 56

Mäts genom SCB Medborgarundersökning, NMI - Bemötande och tillgänglighet
Utgångsläge: 54 (2019). Målet kopplar till Regionala utvecklingsstrategin. 

Strategi: Utveckla E-tjänster och andra digitala tjänster
Aktivitet: Att införa mobil hemtjänst och digitala signering i hemtjänst och hemsjukvård.  

Strategi: Utöka möjligheterna att kontakta den kommunala organisationen
Aktivitet: 

Strategi: Förbättra den kommunala organisationens bemötande och service
Aktivitet: Värdegrundsarbete.

Kommunfullmäktiges mål: Attraktiviteten för kommunen som arbetsgivare ska öka till 
3,9

Mäts genom medarbetarundersökning, samlat omdöme.  Utgångsläge: 3,68 (2019). Målet kopplar till 
Agenda 2030 mål 5:5 och 8:8. 

Strategi: Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro
Aktivitet: Ledarskapsutbildning utifrån ett hälsofrämjande perspektiv under 18 månader. 

Strategi: Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning
Aktivitet:  

Strategi: Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning  
Aktivitet: Beskriva kompetensbehov och följa pensionsavgångar.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Myndighetsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2020-12-16

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 128 Dnr 2020/54-1.4.1 
 

Internbudget 2021 
 
Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att fastställa budgeten för år 2021 inom 
nämndens ansvarsområde enligt utsänt förslag.  

 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden verkar i en expansiv kommun där vi ser ett ökat 
byggande inom både bostadssidan och i vårt näringsliv. Att kunna 
erbjuda en snabb och smidig bygglovshantering är en viktig faktor för 
vår kommuns utveckling mot 10 000 invånare 2025.  

Antalet livsmedelsanläggningar har ökat något det senaste året, 
antalet uppföljande kontroller och anläggningar startade utan 
registrering har ökat markant och krävt mycket resurser. Under 2020 
har ett stort arbete genomförts med att rätta till avvikelser från 2011 
och framåt som framkom efter Länsstyrelsens revision på 
livsmedelskontrollen november 2019. 

Året 2020 har till stor del präglats av Corona pandemin, under våren 
fick nämnden ansvar för att utföra trängseltillsyn på uppdrag av 
smittskydd. Den förste juli trädde lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020:526) i kraft och 
kommunerna tog över tillsynsansvaret.   

Arbetet med trängsel har delvis påverkat de övriga tillsynsområdena. 
Alkohol och tobakstillstånden handläggs av Växjö kommun och 
beslutas av myndighetsnämnden.  

Myndighetsnämnden och dess handläggare har stor betydelse för vårt 
näringsliv och att kunna vara en partner i ett tidigt skede vid en 
utveckling av företagandet är ett vinnande koncept för nöjda kunder. 

Myndighetsnämndens budget avser endast den politiska 
verksamheten.  

Beslutsunderlag 
Internbudget för myndighetsnämnden 2021 (2020-11-13) 
Tjänsteskrivelse 2020-12-03 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen
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Dokumentets typ: Internbudget 

Datum för antagande: 2020-12-16 § 128 

Beslut av: Myndighetsnämnden
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2 Internbudget för myndighetsnämnden  

Verksamhetsbeskrivning  
Myndighetsnämnden har ansvaret för kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet enligt Plan- och 
bygglagen, lagen om Lägenhetsregister, och kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen, Smittskyddslagen, Tobakslagen, 
Strålskyddslagen samt uppgifter inom lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Nämnden 
ansvarar även för kommunens uppgifter enligt Alkohollagen och Lagen om anordnande av visst 
automatspel. 
 
Nämnden beviljar dispenser avseende strandskydd enligt Miljöbalken kap 7 samt är även 
tillsynsmyndighet enligt strandskyddslagstiftningen. 
Nämnden skall pröva tillåtligheten av anmälningspliktig verksamhet och avge yttrande vid prövning av 
tillståndspliktig verksamhet till länsstyrelsen eller Miljödomstolen. Nämnden skall avge yttrande i 
ärende gällande hantering och auktorisation av bilskrotare. 
Nämnden är lokal tillsynsmyndighet över tobakslagen i Lessebo kommun och svarar för tillsyn och 
kontroll av efterlevnaden av lag (2007:1455) och förordning (2008:30) om detaljhandel med 
nikotinläkemedel samt de föreskrifter som Läkemedelsverket meddelar med stöd av denna lag och 
förordning. 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagen (1994:1738) gällande bl.a. 
tillståndsgivning och tillsyn vid alkoholservering samt ansvarar för ärenden enligt lotterilagstiftning. 
 
Myndighetsnämnden har inget eget förvaltningsorgan och har därmed inget personalansvar. 
Nämnden uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen att bereda och genomföra nämndens 
verksamhet.  

Förvaltningschefen har ordet 
Myndighetsnämnden verkar i en expansiv kommun där vi ser ett ökat byggande inom både 
bostadssidan och i vårt näringsliv. Att kunna erbjuda en snabb och smidig bygglovshantering är en 
viktig faktor för vår kommuns utveckling mot 10 000 invånare 2025. Antalet livsmedelsanläggningar 
har ökat något det senaste året, antalet uppföljande kontroller och anläggningar startade utan 
registrering har ökat markant och krävt mycket resurser. Under 2020 har ett stort arbete genomförts 
med att rätta till avvikelser från 2011 och framåt som framkom efter Länsstyrelsens revision på 
livsmedelskontrollen november 2019. Året 2020 har till stor del präglats av Corona pandemin, under 
våren fick nämnden ansvar för att utföra trängseltillsyn på uppdrag av smittskydd. Den förste juli 
trädde lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020:526) i kraft och 
kommunerna tog över tillsynsansvaret.  Arbetet med trängsel har delvis påverkat de övriga 
tillsynsområdena. Alkohol och tobakstillstånden handläggs av Växjö kommun och beslutas av 
myndighetsnämnden. Myndighetsnämnden och dess handläggare har stor betydelse för vårt näringsliv 
och att kunna vara en partner i ett tidigt skede vid en utveckling av företagandet är ett vinnande 
koncept för nöjda kunder. 
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3 Internbudget för myndighetsnämnden  

Budget 
Driftbudget (tkr) 
Tabell 

Verksamhet Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Politisk vht 242 260 257 257 257 

Totalt 242 260 257 257 257 
 

Verksamhetsförändringar     2021 2022 2023 

Besparingar    -3 -3 -3 

Totalt     -3 -3 -3 

 

Kommentar till driftbudget 
Budgeten avser endast den politiska verksamheten.  

Politisk vht: Nämnden som består av 5 ledamöter, sammanträder med 6-8 veckors mellanrum. I övrigt 
förekommer utbildningar och presidieträffar.  

Framtida behov och verksamhetsförändringar  
Nämndens verksamhet bygger på att de flesta ärenden hanteras via delegation. Ärenden som skall 
beslutas av nämnden blir beroende av mötesintervallen och med 10 veckors gränsen som gäller för 
bygglov kan det vara svårt att klara handläggningstiden om ansökan kommer in olämpligt i 
förhållande till tidpunkten för nämndens mötestider. 

Politisk vht  
Mötesintervallet kan behöva ändras i framtiden för att tillgodose en snabb handläggning. 

  

134



4 Internbudget för myndighetsnämnden  

Verksamhetsmål  
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. Varje styrelse 
och nämnd kan i internbudgeten sätta egna mål vid sidan av kommunfullmäktiges mål. Till varje mål 
finns en strategi som styrelsen och nämnden kan koppla aktiviteter till.  

Verksamhetsmål syftar till:  

• att staka ut den politiska färdriktningen  

• att ge stöd för att resurserna används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt  

• att tydliggöra för olika intressenter vad pengarna räcker till  

God ekonomisk hushållning förutsätter att verksamheten ryms inom de ekonomiska ramarna. Många 
verksamheter regleras dessutom av lagar, förordningar och nationella mål. Under året kan 
verksamheter bli mer omfattande än planerat. Om det finns en risk att ramarna inte håller måste 
resurser omfördelas, vilket kan motivera revideringar av verksamhetsmålen. 

Lessebo kommuns verksamhetsmål utgår från kommunens antagna vision och agenda 2030. 
Verksamhetsmålen skall årligen, i samband med upprättande av årsbudget, uppdateras och eventuellt 
ändras utifrån uppfyllda mål och ändras utifrån gällande förutsättningar. Verksamhetsmålen är 
kopplade till kommunens Utvecklingsstrategi som siktar på 10 000 invånare år 2025. De tre 
målområdena är desamma som i utvecklingsstrategin.   

Kedjan för styrning ser ut så här: Verksamhetsmål  Strategi  Aktivitet  

Boende och livskvalitet  
Kommunfullmäktiges mål: Den totala arbetslösheten ska minska till 14,0 %  

Mäts genom Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Utgångsläge: 15,3 % (aug 2020). Målet kopplar till 
Agenda 2030 genom mål 8:5 och 8:6 samt Regionala utvecklingsstrategin.  

Strategi: Samverka med Arbetsförmedlingen  
Aktivitet:  

 
Strategi: Samarbete med kommunens näringsliv 
Aktivitet: Vid ärenden som kräver flera tillstånd skall handläggare samordna så att ansökningar från 
organisationen blir komplett.     

 
Strategi: Stödja etablering av nya företag 
Aktivitet:  

 

Kommunfullmäktiges mål: Den upplevda tryggheten bland invånarna ska öka till index 
54 

Mäts genom SCB Medborgarundersökning, NRI – Trygghet. Utgångsläge: 50 (2019). Målet kopplar till 
Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1.  

 Strategi: Utveckla boendemiljöer för alla åldrar 
Aktivitet: Vid bygglovshantering för flerbostadshus skall boendemiljön för olika åldrar beaktas samt 
att FN: barnkonvention vägs in. 

 
Strategi: Skapa mötesplatser som ger trygghet 
Aktivitet: Vid bygglovshantering för mötesplatser och dylikt skall trygghetsaspekten beaktas.  

 

Kommunfullmäktiges mål: Antalet invånare i kommunen ska öka till 8 800 personer 

Mäts genom invånarantal (SCB). Utgångsläge: 8733 (2019). Målet kopplat till Regionala 
utvecklingsstrategin. 
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5 Internbudget för myndighetsnämnden  

Strategi: Möjliggör bostadsbyggande genom detaljplanering och exploatering 
Aktivitet:  

 
Strategi: Färdigställ fler bostäder i egen regi 
Aktivitet:  

 
Strategi: Marknadsför kommunen som en attraktiv plats att bo på 
Aktivitet: Genom en snabb hantering av bygglovsansökningar bidrar vi till ökad attraktivitet för de 
sökande.    

 

Myndighetsnämndens mål: Ökad service  

Mäts genom handläggningstid för ärenden.  

Strategi: Smidigt för näringslivet   
Aktivitet: Enhetschef för bygg och miljö samt näringslivschef träffas regelbundet för avstämning av 
aktuella ärenden, de träffar även nya företagare för att guida dem rätt. Handläggare samordnar 
ärenden för att få kompletta ansökningar och snabba besked.  

 

Barn och ungas uppväxtvillkor 
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som går ut grundskolan och har behörighet 
till gymnasiet ska öka till 70 % 

Mäts genom Skolverkets statistik. Utgångsläge: 68,1 % (Läsåret 2018/19). Målet kopplar till Agenda 
2030 mål 4:3 och 4:5.  

Strategi: Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 
Aktivitet:  

 
Strategi: Utveckla undervisningen genom digitalisering 
Aktivitet:  

 

Kommunfullmäktiges mål: Andelen barn och unga som upplever en trygg miljö ska öka 
till 92 % 

Mäts genom skolans mätningar. Utgångsläge: 90,57 % (2019). Målet kopplar till Länsgemensam 
folkhälsopolicy.  

Strategi: Genomför trygghetsskapande åtgärder inom skolan 
Aktivitet:  

 
Strategi: Skapa trygga mötesplatser för unga 
Aktivitet:   

 
Strategi: Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens bästa gäller i Kronoberg! 
Aktivitet:  

 
Strategi: Samverka med föreningar för att skapa en meningsfull fritid 
Aktivitet: 

 

Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som väljer Lessebo kommuns skolor ska öka 
till 95 % 

Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 93,73 (2019). 
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Strategi: Genomför arbete som gör skolan till en närvarande och viktig del av orten 
Aktivitet:  

 
Strategi: Synliggör arbetet som görs för ökad andel behöriga och upplevd trygghet 
Aktivitet:  

 

Demokrati och service  
Kommunfullmäktiges mål: Tillgången till bredband/fiber för hushåll och företag ska 
öka till 98 % 

Mäts genom Post och telestyrelsens mobiltäcknings- och bredbandskartläggning. Utgångsläge: 83 % 
(2019). Målet kopplar till Regionala utvecklingsstrategin.  

Strategi: Stötta utpekade investeringar ekonomiskt  
Aktivitet:  

 
Strategi: Samverka med Wexnet, kommunens fiberföreningar och regionen 
Aktivitet:   

 

Kommunfullmäktiges mål: Nivån på upplevd service bland invånare och företag ska öka 
till 56 

Mäts genom SCB Medborgarundersökning, NMI - Bemötande och tillgänglighet 
Utgångsläge: 54 (2019). Målet kopplar till Regionala utvecklingsstrategin.  

Strategi: Utveckla E-tjänster och andra digitala tjänster 
Aktivitet: En elektronisk ärendehantering underlättar för medborgarna och våra handläggare, 
utvecklingen måste ske samordnat i vår kommun.     

 
Strategi: Utöka möjligheterna att kontakta den kommunala organisationen 
Aktivitet: Handläggare inom de olika fackområdena skall samordna ledigheter. 

 
Strategi: Förbättra den kommunala organisationens bemötande och service 
Aktivitet: Kundfokus diskuteras regelbundet på enheten. 

 

Kommunfullmäktiges mål: Attraktiviteten för kommunen som arbetsgivare ska öka till 
3,9 

Mäts genom medarbetarundersökning, samlat omdöme.  Utgångsläge: 3,68 (2019). Målet kopplar till 
Agenda 2030 mål 5:5 och 8:8.  

Strategi: Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro 
Aktivitet:  

 
Strategi: Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning 
Aktivitet:  

 
Strategi: Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning   
Aktivitet:  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-02-23

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Delgivningar 2021 (2021-03-01) 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar information till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Denna gång har följande inkommit för delgivning. 
 
Socialnämnden Individrapportering av ej verkställda 

beslut. Tjänsteskrivelse, beslut och 
rapporter 2021-02-17 

 

 
 
Johanna Dennerhed Bengtsson 
Koordinator, Kommunledningsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-02-17

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 14 Dnr 2021/18- 
 

Individrapportering ej verkställda beslut 
 
Beslut 
Redovisningen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är anmäld till 
Inspektionen för vård och omsorg.  
 
För kännedom översända densamma till kommunfullmäktige och 
Lessebo kommuns revisorer. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har 
verkställts senast tre månader efter beslut. På motsvarade sätt ska 
socialnämnden rapportera om en insats har avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att 
redovisningen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är anmäld till 
Inspektionen för vård och omsorg.  
 
För kännedom översända densamma till kommunfullmäktige och 
Lessebo kommuns revisorer.  
 
Beslutsunderlag 
Individrapportering ej verkställda beslut 2020-10-01-2020-12-31 
Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare 
Beslut från IVO, 2021-01-28 
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2021-02-04 § 
23 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Socialnämnd 

2021-01-28

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Tjänsteskrivelse Individrapportering ej 
verkställda beslut 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att 
redovisningen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är anmäld 
till Inspektionen för vård och omsorg.  
 
För kännedom översända densamma till kommunfullmäktige och 
Lessebo kommuns revisorer.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen 
(SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. På 
motsvarade sätt ska socialnämnden rapportera om en insats har 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Individrapportering ej verkställda beslut 2020-10-01-2020-12-31 
Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
Inspektionen för vård och omsorg 
 

 

 
 
Fanni Nilsson 
Nämndsekreterare Förvaltning
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INDIVIDRAPPORTERING – EJ VERKSTÄLLDA BESLUT enl. SoL/IFO 
 

  
 
 
Avser period: 
201001–201231 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Nr Verksamhet 

enl. SoL 
ÄO, IFO, 
HO (SoL) 
LSS 

Denna individ-  
rapport avser  
Barn (t o m 17 år) 
Vuxen (från 18 
år) 
Familj 
(barnfamilj) 

Beslutsdatum  
för gynnande 
beslut som ej 
är verkställt 

Datum för 
när avbrott i  
verkställigheten 
skedde  

Typ av bistånd 
enl. SoL, LSS 

Skäl till att beslutet  
ännu ej verkställts 
eller att insatsen 
avbrutits 

Datum när  
beslutet 
faktiskt 
har 
verkställts 

Övriga 
kommentarer 
eller 
upplysningar i 
ärendet 
 
 
 

59 IFO Vuxen 2019-06-11  Kontaktperson Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

  

74 IFO Barn  2019-06-17 Kontaktfamilj Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

  

75 IFO Barn  2019-06-17 Kontaktfamilj Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

  

88 IFO Barn  2020-01-08 Kontaktperson Den enskilde bor för 
tillfället inte i 
kommunen 

 Begäran om 
överflytt till ny 
kommun 
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89 IFO Barn  2020-01-08 Kontaktperson Den enskilde bor för 
tillfället inte i 
kommunen 

 Begäran om 
överflytt till ny 
kommun 

90 IFO Barn  2020-01-08 Kontaktperson Den enskilde bor för 
tillfället inte i 
kommunen 

 Begäran om 
överflytt till ny 
kommun 

92 IFO Vuxen  2020-05-28 Kontaktperson 
vid umgänge 

Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

2020-10-17 Tidigare 
kontaktperson har 
sagt upp sig p.g.a. 
corona. 
Träffar tilltänkt 
kontaktperson 
2020-10-17 

93 IFO Barn  2020-05-28 Kontaktperson 
vid umgänge 

Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

2020-10-17 Tidigare 
kontaktperson har 
sagt upp sig p.g.a. 
corona. 
Träffar tilltänkt 
kontaktperson 
2020-10-17 

94 IFO Barn  2020-05-28 Kontaktfamilj Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

 Tidigare 
kontaktfamilj har 
sagt upp sig p.g.a. 
corona. 

95 IFO Barn  2020-05-28 Kontaktfamilj Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

 Tidigare 
kontaktfamilj har 
sagt upp sig p.g.a. 
corona. 

96 IFO Barn  2020-05-28 Kontaktperson 
vid umgänge 

Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

2020-10-17 Tidigare 
kontaktperson har 
sagt upp sig p.g.a. 
corona. 
Träffar tilltänkt 
kontaktperson 
2020-10-17 

97 IFO Barn 2020-06-01  Kontaktperson Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

  

98 IFO Vuxen 2020-04-23  Kontaktperson Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

2020-08-01 Har insatsen 
”samtal med 
socialsekreterare” 
i avvaktan på 
kontaktperson 
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99 IFO Barn  2019-11-15 Kontaktfamilj Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

 Oklart om behovet 
av kontaktfamilj 
kvarstår. 
Utredning pågår. 

104 IFO Barn  2020-08-21 Kontakperson Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

  

105 IFO Vuxen 2020-08-17  Ungdomstjänst Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

  

106 IFO Barn 2020-08-17  Ungdomstjänst Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

  

107 IFO Barn 2020-04-28  Ungdomstjänst Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

  

108 IFO Vuxen 2020-09-16  Kontaktperson Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragsgivare 

  

109 IFO Barn 2020-08-24  Familjebehandla
re 

Fick avvakta med 
behandling då det 
skedde en incident i 
familjen. Behandlingen 
får avvakta tills den 
enskilde är placerad. 
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INDIVIDRAPPORTERING – EJ VERKSTÄLLDA BESLUT enl. SoL och LSS  
 
 
 
 
 

  
Avser period: 
201001–201231 
 
 
 
 
 

 

 
Nr Verksamhet 

enl. SoL 
ÄO, IFO, 
HO (SoL) 
LSS 

Denna individ-  
rapport avser  
Barn (t o m 17 år) 
Vuxen (från 18 
år) 
Familj 
(barnfamilj) 

Beslutsdatum  
för gynnande 
beslut som ej 
är verkställt 

Datum för 
när avbrott i  
verkställigheten 
skedde  

Typ av bistånd 
enl. SoL, LSS 

Skäl till att beslutet  
ännu ej verkställts 
eller att insatsen 
avbrutits 

Datum när  
beslutet 
faktiskt 
har 
verkställts 

Övriga 
kommentarer 
eller 
upplysningar i 
ärendet 
 
 
 

100 LSS Vuxen 2020-06-01  Ledsagarservice 
9:3 LSS 

Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare 

 Ärendet avslutat 
då den enskilde 
tackat nej till 
erbjudande  
2020-10-23 

101 LSS Vuxen 2020-06-15  Daglig 
verksamhet 
9:10 LSS 

Vill enbart ha en plats i 
annan kommun, kan ej 
verkställas på grund av 
att avtal inte ingåtts. 

  

102 SoL-OF Vuxen 2020-09-07  Bostad med 
särskild service 

  Beslutet kommer 
att verkställas 
2021-02-01 
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103 SoL-OF Vuxen 2020-09-07  Daglig 
verksamhet 

  Beslutet kommer 
att verkställas 
2021-02-01 
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