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Inledning
Lessebo kommuns vision 2040:

”Tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över
och där vi bryr oss om varandras framtid.”
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 denna utvecklingsstrategi mot
år 2025 med det övergripande målet om 10 000 invånare.
I Lessebo kommun lever vi ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region och
kommun. I centrum vid tre arbetsmarknadsregioner finns möjlighet till ett attraktivt boende
med en skola som ständigt utvecklar sin verksamhet. Våra styrkor är närheten till
arbetsmarknaden, naturen det kommersiella utbudet och mycket mer. Vi skapar en hållbar
förnyelse genom ett nytänkande och ett stort inflöde av intryck och kunskap. Vi finns i hjärtat
av Glasriket med alla de utvecklingsmöjligheter som vi tar tillvara på och utvecklar.
Denna utvecklingsstrategi är en reviderad version och är till skillnad från tidigare versioner
mer översiktlig och generell. Som styrdokument är tanken att utvecklingsstrategin ska
påverka kommande budgetar i Lessebo kommun. De tre målområden som finns i strategin är
också desamma som för kommunens antagna budget 2020. Utvecklingsstrategin pekar ut
den långsiktiga inriktningen och i budgeten pekas aktiviteter som ska genomföras ut för att
uppnå målet om 10 000 invånare.
Den första utvecklingsstrategin antogs 2015. Under hela resan har det varit viktigt med fler
bostäder. För att det ska bli fler invånare behöver människor någonstans att bo och det måste
finnas attraktiva boendemiljöer för alla grupper och i alla kommunens delar.
Lessebo kommun är en del av ett län, granne med andra län, en del av Glasriket, Småland och
Sverige. Migrationen är också en tydlig indikation på att kommunen är kopplad till hela
världen. En lyckad integration bidrar till att fler väljer att bosätta sig i kommunen. Lessebo
kommun har sedan flera år valt att koppla den egna styrningen och besluten till såväl Agenda
2030, den Regionala utvecklingsstrategin och den Länsgemensamma folkhälsopolicyn.
Strategin bygger också på de synpunkter som invånare har kring den kommunala
verksamheten och hur kommunen ska utvecklas. Det handlar bland annat om årlig
medborgardialog, SCBs stora medborgarundersökning och Kommunernas kvalitet i korthet
(KKiK).
Vi har goda förutsättningar i vår kommun. Vi bryr oss om varandra och har ett gott liv i
Lessebo kommun. Nu kraftsamlar vi tillsammans för att göra vårt samhälle ännu lite bättre
och för att bli 10 000 invånare år 2025!

Lars Altgård
kommunstyrelsens ordförande
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Utgångspunkter
Lessebo kommuns utvecklingsstrategi är ett resultat av ett samlat underlag där invånarnas
och företagens synpunkter och tankar vävts in och sen diskuterats bland förtroendevalda och
tjänstemän i Lessebo kommun.

Medborgardialog
I dokumentationen från kommunens medborgardialoger framkommer att boendefrågan och
trygghetsfrågor ligger högt upp på agendan från kommuninvånarna.

Undersökningar för medborgare och företag
Lessebo kommun tar del av ett antal nationella undersökningar som ger en djupare bild av
vad invånare och företag tycker om kommunen. Här finns möjlighet till jämförande med
andra kommuner och över tid.
• Medborgarundersökning: SCB:s nationella medborgarundersökning bidrar på ett
flertal områden med fördjupade kunskaper om livet i kommunen och den kommunala
verksamheten.
• Trygghetsmätning: Polisens trygghetsmätning ger insikter speciellt
• Näringslivsranking: Svenskt Näringslivs ranking används för att se vilka attityder
företagen i kommunen har.
• KKIK: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, genomför en årlig kvalitetsmätning
där man kan se hur kostnadseffektiv och ändamålsenlig den kommunala
verksamheten är.

Agenda 2030
FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som bland annat handlar om att
avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa,
likvärdig utbildning samt hållbar ekonomisk tillväxt. Sveriges kommuner och landsting har
tagit ett inriktningsdokument ”Ansvar för välfärd 2016-2019” där flera av målen inom
Agenda 2030 är direkt kopplade till dokumentet; skapa hållbar samhällsstruktur, främja
kvinnors egenmakt, förbättra likvärdighet i skolan, arbeta hälsofrämjande och förebyggande
för social hållbarhet, samt verka för full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor.

Gröna Kronoberg – Regional utvecklingsstrategi för Kronobergs län
Den regionala utvecklingsstrategin för Kronobergs län 2015-2025 (RUS) är vägledande för
arbetet med hållbar regional utveckling och strategins aktualitet prövas vart fjärde år. I RUS
lyfts det fram att det är viktigt att utveckla platser och orter där människor känner sig
välkomna. Det bedöms särskilt betydelsefullt att öka delaktighet och inflytande i samhället.

Samverkan kring arbetsmarknad och integration
Lessebo kommun deltar som en aktiv part i det regionala arbetet kring arbetsmarknad och
integration. I det arbetet sker samverkan mellan kommuner, region och statliga aktörer som
till exempel Arbetsförmedlingen samt företag och andra arbetsgivare. Regionalt tas en
Strategisk överenskommelse (SÖK) inom mottagning och etablering fram samt en lokal
överenskommelse för Lessebo kommun (LÖK). Arbetet syftar till att fler personer ska komma
i arbete och att personer som är nyanlända i Sverige snabbare ska integreras i samhället.
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Länsgemensam folkhälsopolicy
En god hälsa för alla – För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län är visionen för det
länsgemensamma folkhälsoarbetet. Folkhälsopolicyn har utformats i samverkan och antagits
av länets samtliga kommuner, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Region Kronoberg.
Folkhälsopolicyn pekar ut barn och ungas uppväxtvillkor som en viktig faktor. Den tar även
upp aspekter kring den generella folkhälsan som får påverkan på Lessebo kommuns
utvecklingsstrategi.

Våra orter
Kommunen utgörs av sina orter och av landsbygden, vilket ger förutsättningarna för den
utveckling som beskrivs i strategin. Invånarna i Lessebo kommuns bor till största delen i våra
tätorter, på landsbygden finns det cirka 400 hushåll. Men för att kommunen ska fortsätta att
utvecklas och skapa tillväxt behöver både tätorterna och landsbygden bidra med sin identitet
och sina styrkor.
Styrkor som finns i Lessebo kommun och som vi ska bygga vidare på är:
•
•
•
•
•
•
•

Attraktivt boende
Naturupplevelser
Shopping
Kultur
Historia
Design
Sport, aktiviteter och föreningslivet

Lessebo är huvudort och ligger i mitten av kommunen. Mångfald och kultur är i centrum
där den offentliga servicen finns centralt. Med naturen nära finns stora möjligheter till
rekreation och med tåget kan man både resa långt och pendla varje dag. Behovet av bostäder
är stort och flera projekt är igång både av kommunägda Lessebohus, privata företag som nya
villor.
Hovmantorp är kommunens största ort och har med sitt läge nära Växjö genom åren
utvecklats till en stark pendlingsort. Det går att dagspendla enkelt med såväl buss, tåg och bil
från orten. Förenings- och fritidslivet är väl utvecklat och behovet av bostäder är stort. Flera
aktörer planerar och genomför byggprojekt.
Kosta i kommunens norra del är navet i Glasriket och med stora mängder besökare varje år.
På orten finns behov av bostäder och ökade pendlingsmöjligheter med buss.
Skruv och bygden i Ljuder är naturskön och rymmer ett stort lokalt engagemang. Behov av
inflyttning finns för att ge underlag till service. Pendlingsmöjligheterna med buss behöver
stärkas och persontrafik med tåg skulle utveckla bygden positivt.
Strömbergshyttan mellan Lessebo och Hovmantorp är i ett utvecklingsskede med design
och friluftsliv. Området har stor utvecklingspotential och ett arbete med detaljplan är
påbörjat under 2019.
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Mål 2025 – 10 000 invånare
Lessebo kommun har som målsättning att vi ska ha minst 10 000 invånare senast 2025.
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
Demokrati och service

Samhällsekonomisk kalkyl
Målsättningen för strategin – att bli fler än 10 000 invånare – innebär att befolkningen öka
med cirka 1 200 invånare från dagens läge. Under åren 2013-2018 ökade Lessebo kommun
med ca 800 invånare en ökning med 8,7 % när snittet i Sverige under samma period på 3,6
%. Det är en kraftfull ökning som vi är stolta över men som också ställer höga krav på
kommunen. Som ett viktigt underlag för kommunens utveckling i linje med strategin, har en
samhällsekonomisk kalkyl tagits fram som beskriver behoven framåt och ger underlag för
beslut om bostäder, skolor, infrastruktur med mera. Med väl underbyggda beslut ökar
sannolikheten för att våra gemensamma och begränsade resurser används effektivt.
Skatteintäkterna ökar med cirka 66 miljoner kronor per år.
Detta är en sammanfattning av den samhällsekonomiska kalkylen. I bilagan finns diagram
och ytterligare effekter på en ökning av invånarantalet.
Sammanfattning samhällsekonomisk kalkyl
Investering

Miljoner kronor

Driftskostnader

Miljoner kronor

Exploatering
Verksamhetslokaler
Intäkter försäljning av tomter mm
Totalt

Förskolor
Grundskola
Måltider
Äldreomsorgen
Omsorg om funktionshindrade
Infrastruktur och fritid
Totalt
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100
380
-50
430

15,6
29,1
1,6
8,2
6,1
2,5
63

Prioriterat område: Boende och livskvalitet
Nya bostäder och attraktiva boendemiljöer i alla orter
Kopplat till Agenda 2030: Mål 11.1 Hållbara städer och samhällen

Nya bostäder och attraktiva boendemiljöer är grundläggande för att nå målet om 10 000
invånare. Lessebo kommuns ambition är att det ska finnas möjlighet till nya bostäder i hela
kommunen. Kommunen ska verka proaktivt genom att tillsammans med byggherrar och
andra intresserade utveckla och bygga efter nya koncept. Bostadsmarknaden behöver
breddas, till exempel genom bostäder som är intressanta för äldre och för de som vill sälja sin
villa. För att nya bostäder ska skapas och attraktiva miljöer förverkligas krävs en ständig
dialog med intresserade invånare samt planberedskap och marknadsföring av kommunen
som en attraktiv plats. Såväl nuvarande som nya invånare ska kunna hitta sin drömbostad i
Lessebo kommun.

En grön kommun
Kopplat till Agenda 2030: Mål 7.2 Hållbar energi för alla samt Lessebo kommuns Energi, miljö- och
klimatstrategiska program

Lessebo ska vara en grön kommun med miljöfokus. Det är både en fråga om att ta ett
gemensamt ansvar för vår planet som att det är bra för kommunens invånare. I Lessebo
kommun har beslutat att vara en fossilfri kommun år 2040 och mellan 2002-2030 ska de
fossila koldioxidutsläppen minska med 62 procent. För att uppnå dessa mål ska energi
användas så effektivt som möjligt och ställas om till förnybara lösningar. Resor och
transporter ska minska sin klimatbelastning och detsamma gäller Lessebo kommuns matoch avfallshantering.

God livskvalitet i livets alla skeden
Kopplat till Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län

Lessebo kommun ska vara en trygg plats för alla oavsett skede i livet. Det handlar om att våra
tätorter ska ha en trevlig och bra utemiljö och säkra möjligheter för transport till fots, med
cykel och med bil med belysning. Ett utvecklingsområde är offentlig konst för att stärka
gemenskapskänslan i kommunen. Närheten till naturen och dess dragningskraft ska nyttjas.
Ett område som ska värnas och utvecklas är kommunens föreningsliv som med alla sina
aktiviteter är en kvalitetshöjande faktor för många. Fler mötesplatser för kulturutbyten men
också för företag och handel behöver utvecklas.

Sysselsättning och egen försörjning
Kopplat till Agenda 2030: Mål 8.5 Anständiga arbetsvillkor och tillväxt samt den Regionala
utvecklingsstrategin

Samverkan är grunden för att öka andelen invånare i kommunen som har egen försörjning
och kan vara med och känna gemenskapen. Offentliga aktörer och näringslivet i kommunen
har alla verktyg att bidra med och allt att vinna på om fler kan försörja sig själva och sin
familj. Nyanlända personer och kvinnor pekas ut som målgrupper där extra insatser krävs.
Lessebo kommun ska arbeta aktivt i denna samverkan och söka nya vägar tillsammans med
de aktörer som kan bidra till att fler får egen försörjning till exempel genom språkutveckling.
Kontakter mellan enskilda och arbetsgivare behöver öka för att möta näringslivets behov av
rätt kompetens. Fler som är i arbete bidrar till att hålla kommunens ekonomi i gott skick.
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Prioriterat område: Barn och ungas uppväxtvillkor
Attraktiva skolor
Kopplat till Agenda 2030: Mål 4.1 God utbildning för alla

Barnen är grunden för en framgångsrik kommun. Lessebo kommuns skolor ska arbeta så att
barn och elever känner trygghet och trivsel. Barn och elever ska mötas av höga förväntningar
och rustas med kunskaper för att kunna göra skillnad för sig själv och för andra. Detta kräver
ett ständigt pågående utvecklingsarbete med fokus på lärandet och situationen runt barn,
elever och lärare. Skolans lokaler och måltider ska bidra till att uppnå kunskapsmålen.
Genom att ha skolor som tar barn på allvar ska de kommunala skolorna i Lessebo kommun
vara det självklara valet för elever och föräldrar.

Aktiv fritid för barn och unga
Kopplat till Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län

Fritiden i Lessebo kommun ska präglas av lärande och trygghet som gör att barn och unga
växer upp till trygga vuxna. Kommunens föreningsliv spelar en stor roll i detta arbete och i
samverkan kan fler mötesplatser för unga skapas. Ungas delaktighet i Lessebo kommun kan
öka mer och ett utvecklingsarbete behöver genomföras. En aktiv fritid är en folkhälsofråga
och möjligheterna att röra sig spontant och organiserat behöver bli fler.

En trygg uppväxt
Kopplat till Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län

Barn och ungas uppväxt behöver stå i centrum för många verksamheter. För barn och unga
som behöver extra stöd ska det finnas en tydlig plan och samverkan mellan berörda parter.
Lessebo kommun ska vara en aktiv part i det länsgemensamma arbete i Kronoberg som
kallas för Barnens bästa gäller i Kronobergs län och ett lokalt arbete ska genomföras. Tidiga
insatser behövs för att undvika att unga hamnar i kriminalitet och situationer som försvårar
för dem senare i livet.
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Prioriterat område: Demokrati och service
Digitalisering
Kopplat till den Regionala utvecklingsstrategin

Nära kan idag vara långt borta genom de möjligheter som digitaliseringen skapat. Det är
nödvändigt att Lessebo kommun har en god digital mognad genom såväl infrastruktur som
användande. Det beslutade målet om 98 procents täckning av bredband genom fiber ska
genomföras. Såväl invånare som företag och den kommunala organisationen kan samverka
för att dra fördelar av hur man använder de digitala möjligheter som ges.

En god service och ett gott bemötande till invånare och företag
Kopplat till Agenda 2030: Mål 8.9 Anständiga arbetsvillkor och tillväxt samt den Regionala
utvecklingsstrategin

Lessebo kommun ska vara en organisation som företag och invånare uppfattar som öppen
och tillgänglig. Genom en god service och ett gott bemötande ska frågor hanteras
professionellt. Information ska finnas tillgänglig i demokratiskt syfte men också för besökare
och möjliga invånare och företag. Lessebo kommun ska vara platsen där man blir bemött på
ett sätt som gör att man vill återkomma. Lessebo kommun ska vara en förebild vad gäller
värdskap och på så sätt locka till sig nya invånare och företag. Ett aktivt arbete kommer
behövas för att förbättra de kontakter som kommunen har med företag. Fler företag som
anställer personer i Lessebo kommun leder till mer hållbar utveckling och till en bättre
ekonomi för både kommunen, invånarna och företagen.

Delaktighet
Lessebo kommun ska i dialog med invånare och företag hela tiden sträva efter ökad
delaktighet. Nya metoder ska prövas för att nå grupper som inte naturligt gör sig hörda. En
god samhällsorientering och språkutbildning är viktigt för att nyanlända ska kunna ta en
aktiv del i samhället. Kontinuerlig dialog ska upprätthållas med invånare och återkoppling
ska göras på de förslag som dialogen ger. Delaktigheten kan stärkas genom samverkan med
föreningar och företag i syfte att förbättra kommunen. Genom ett bra underlag om vad
invånare och företag tycker kan Lessebo kommun utöva påtryckning gentemot regionala och
statliga aktörer då dessa behövs för att förbättra livsvillkoren i kommunen.
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Metod / Bakgrund
Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att arbeta fram en reviderad
utvecklingsstrategi. Under arbetet med revideringen har förtroendevalda från flera nämnder
medverkat och även ett antal tjänstemän inom olika ämnesområden. En anledning till att
denna reviderade version är kortare och mer övergripande än grunddokumentet är att
verksamhetsmålen i kommunfullmäktiges ändrat karaktär och påverkats av
utvecklingsstrategin. De tre målområdena är desamma som i utvecklingsstrategin.
Det har gjort att behovet av en detaljerad utvecklingsstrategi minskat och istället pekar ut
riktningen på längre sikt, till år 2025, och respektive års budget arbetar mot målet om 10 000
invånare genom strategier verksamhetsmål och strategier. Kommunstyrelsen, nämnder och
bolag sätter sin sina mål och aktiviteter får att uppfylla de mål som fullmäktige pekat ut.
Kedjan för styrning ser ut så här: Verksamhetsmål → Strategi → Aktivitet

Arbetssätt
Den reviderade versionen bygger på samma analys som gjordes inför grundbeslutet 2018.
Den processen var betydligt mer omfattande och genomfördes på ett strukturerat och
genomtänkt sätt som bygger på fleras kompetens. Detta skapade utveckling både för
kommunen och för medarbetarna.
De som ingick i styrgruppen var kommunchefens dåvarande ledningsgrupp samt
specialistkompetens i form av utvecklingsstrateg, energi- och miljöstrateg,
arbetsmarknadschef samt näringslivsstrateg. Gruppen gjorde en nulägesanalys inom ett stort
antal områden.
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Bilaga: Samhällsekonomisk kalkyl
Detta är ett bakgrundsmaterial till den samhällsekonomiska kalkylen som visar vad an
I en framtidsanalys angående invånarnas åldersstruktur ser vi att procentuellt sker ingen
större förändring. Idag har vi procentuellt fler barn och unga (0-19 år) i vår kommun än i
övriga Sverige. Vi ser också att barn och ungdomar kommer att öka med drygt 500 individer,
en ökning med något mer än 20 procentenheter från idag. Den arbetsföra befolkningen ökas
med cirka 400 personer, en ökning med cirka 10 procentenheter. Åldersgruppen 65 – 79 ökas
med 180 personer, en ökning med cirka 12 procentenheter. Den äldre åldersgruppen ökar
med cirka 100 personer, en ökning med strax under 20 procentenheter.
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Utgångspunkt 2019-11-14, flyttat alla 1-årsklasser framåt
100 st födda per år
Döda enligt SCB's livslängdstabell 2016
Målet 10 000 invånare 2025-12-31 kräver 1277 st inflyttare.
Räknat med befolkningsökning på 213 personer per år 2020-2025.
Fördelning av inflyttade i de olika åldrarna baseras på förändringen i åldersgruppen
2012-2018.
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En slutsats utifrån detta är att vi behöver bygga förskolor, se över lokalbehovet för
grundskolan, ge möjlighet till invånare i mogen ålder som inte längre vill bo kvar i villan att
hyra en attraktiv hyresrätt. Det kan behövas ytterligare kapacitet på hemtjänst och
hemsjukvård för äldre.
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Exploatering
•
•
•
•
•
•
•

Villatomter vid Törnrosa och Djurhult är beslutade med en kostnadsbedömning för
exploatering på totalt cirka 10 miljoner kronor.
Udden och Abbakuse i Hovmantorp kan ge cirka 200 bostäder med en
kostnadsbedömning för exploatering på cirka 40 miljoner kronor.
En fortsatt utveckling av Djurhult i Lessebo kan ge cirka 50 bostäder med en
kostnadsbedömning för exploatering på cirka 10 miljoner kronor.
Förtätning av flerbostadshus i Lessebo och Hovmantorp.
Gång- och cykelvägar cirka 5 miljoner kronor.
Infrastruktur cirka 10 miljoner kronor.
Nytt industriområde i Hovmantorp.

Av ovanstående satsade 100 miljoner kronor kommer ca 50 miljoner kronor tillbaks som
intäkt i form av sålda tomter med mera.

Verksamhetslokaler
•
•
•
•
•

•

Behov av att ersätta befintliga paviljonger genom:
Förskolebarnen ökar med cirka 150 elever vilket innebär en ökad lokalyta på ca 2 000
m². En investering på cirka 60 miljoner kronor.
Ytterligare två förskolor med vardera 100 platser, 2 500 m². En investering på cirka
80 miljoner kronor.
Grundskolebarn ökar med cirka 350 barn vilket innebär en ökad lokalyta på cirka 4
000 m². En investering på cirka 120 miljoner kronor.
En köksutredning är påbörjad där beslut kan tas hur framtida kostfrågor kommer att
påverkas av en ökning av 500 barn/elever. Köksutredningen ger investeringsbehov av
cirka 15 miljoner i köken tillkommer matsalar med mera.
Under perioden kommer det att behövas ett LSS-boende till i kommunen. En
investering på cirka 20 miljoner kronor för 6 platser.

Bostäder
Vi har idag ett antaget bostadsförsörjningsprogram. Ett bostadsförsörjningsprogram syftar
till att peka ut vilka riktlinjer som finns vid utveckling av nya bostadsområden i en kommun.
Programmet ska fungera som ett verktyg för framtida planeringar att använda och förhålla
sig till. I nu gällande bostadsförsörjningsprogram tas hänsyn till dagens takt av
befolkningsökning, det finns planer framtagna för nya bostäder under 2018-2025 med:
•
•
•
•

Lessebo med 230 bostäder
Hovmantorp med 300 bostäder
Kosta med 80 bostäder
Skruv med 40 bostäder

I nuläget med tanke på nyligen antagen bostadsförsörjningsplan behövs ytterligare planer för
bostadsbyggande inte tas fram.
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Kollektivtrafiken
Det är viktigt att behålla tågstoppen i både Hovmantorp och Lessebo men även att driva
frågan vidare med Region Kronoberg och Trafikverket om tågstopp i Skruv. Öresundstågen
är av största vikt att de fortsätter att stanna på våra stationer med tanke på både invånare och
näringsliv. En företagare/invånare kan vara i Bryssel på ca 5 timmar. För kust till kust-tågen
bör vi hitta en framkomlig väg tillsammans med Region Kronoberg och Regionförbundet i
Kalmar att trafikera och med tågstopp i vår kommun. Vi ska också föra en dialog med Region
Kronoberg om att banan framöver trafikeras av Krösatågen och stannar på våra stationer.
I en verklighet där allt fler väljer att bosätta sig i Lessebo kommun bör ökade bussturer vara
en prioritet för att möta behovet av nya bostäder. Ökade turer med busstrafiken till Kosta och
Skruv bör prioriteras.
Närtrafiken ska vara resor för de invånare som bor i de områden där det inte går
kollektivtrafik. Närtrafiken är till för att ge en ökad trygghet och flexibilitet för invånare som
bor på landsbygden. Det blir lättare för ungdomar att delta i olika fritidsaktiviteter och ger på
så sätt en ökad frihet. Närtrafiken gör det lite enklare att bo på landet
Vägar En mötesseparering på riksväg 25 mellan Hovmantorp och Lessebo bör vara en första
prioritering därefter fortsatt separering öster ut. En utveckling och investering på gång- och
cykelvägar mellan våra tätorter, är av stor vikt då vi håller på att utveckla Strömbergshyttan
till ett aktivitetsområde.
Bredband/fiber Ett väl utbyggt bredbandsnät är en viktig del i vår strävan att utveckla
Lessebo kommun till en attraktiv och tillväxtorienterad kommun. Tillgång till bredband ger
förutsättningar för att ta del av digital service och tjänster, arbeta, studera, driva företag
oavsett var man befinner sig. Vi ska ha väl utbyggt bredbandsnät, vara ett stöd för
komplettering med byanät samt att alla invånare har tillgång till bredband/fiber. Om inte
byanät är lönsamt kan andra tekniska lösningar såsom radiolänk, mobilt eller satellit prövas.
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