
      KALLELSE 
 
 
Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde på Lessebo kommunkontor,  
2022-06-07, kl. 13:30 
 
Lars Altgård 
Ordförande  
 
ÄRENDE Dnr sida 

1 Val av justerare 
  

2 Fastställande av föredragningslistan 
  

3 Resultatinformation 2022-04 för kommunstyrelsen 
2022/208-
1.4.1 

3 - 9 

4 Resultatinformation 2022-04 för Lessebo kommun 
2022/209-
1.4.1 

10 - 81 

5 Budget 2023 med verksamhetsplan 2024-2025 
2021/416-
1.4.1 

82 - 147 

6 Upplåning Lessebo kommun år 2023 
2022/211-
1.4.1 

148 - 149 

7 Fastställelse av skattesats år 2023 
2022/210-
1.4.1 

150 - 151 

8 Svar på motion gällande Gökaskratt som integrationspro-
jekt 

2021/362-
1.2.6 

152 - 157 

9 Svar på motion angående riktig demokrati 
2021/320-
1.2.6 

158 - 163 

10 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
2022/148-
1.3.1 

164 - 187 

11 Antagande av OPF-KL 18 Omställningsstöd och pension 
för förtroendevalda 

2022/234-
1.3.1 

188 - 214 

12 Lokala ordningsföreskrifter för Lessebo kommun 
2022/216-
1.3.1 

215 - 260 

13 Remissvar över betänkandet av utredning om bostadsbi-
drag och underhållsstöd-minskad skuldsättning och ökad 
träffsäkerhet (BUMS) SOU 2021:101 

2022/124-
1.9.1 

261 - 290 

14 Remissyttrande över program för räddningstjänst vid 
kärnteknisk olycka 

2022/235-
1.9.1 

291 - 336 

15 Bruno Mathssons glashus 
2021/417-
10.11.1 

337 - 350 

16 Internkontrollplaner för nämnder 2022 
2022/15-
1.5.3 

351 - 360 

17 Tilläggsköp av mark till fastigheterna Skruv 1:92 och 
Skruv 7:1 

2022/206-
4.3.2 

361 - 366 

18 Markförsäljning del av Hovmantorp 6:1 (Granvägen) 
2022/47-
4.3.3 

367 - 368 

19 Granskningsyttrande för detaljplan för del av fastigheten 
Hovmantorp 5:1 (Morkullevägen) 

2021/271-
4.2.2 

369 - 417 

1



20 Begäran av planuppdrag för del av Kosta 2:117 m.fl., 
Kosta 

2022/215-
4.2.2 

418 - 421 

21 Begäran av planuppdrag- Uppdatering av detaljplan för 
del av Kosta 36:13 

2022/227-
4.2.2 

422 - 428 

22 Nya bostäder södra Hovmantorp 
2022/228-
4.3.2 

429 - 430 

23 Prenumeration på tidningen Dagens samhälle för förtroen-
devalda 

2022/147-
1.6.1 

431 - 434 

24 Årsredovisning 2021 samt förbundsordning för Samord-
ningsförbundet Värend 

2022/194-
1.4.1 

435 - 461 

25 Årsredovisning 2021 för VoB Kronoberg 
2022/213-
1.4.1 

462 - 482 

26 Årsredovisning 2021 för Södra Smålands Avfall&miljö 
AB (SSAM) 

2022/166-
1.4.1 

483 - 507 

27 Årsredovisning 2021 för kommunalförbundet Sydarkivera 
2022/203-
1.4.1 

508 - 573 

28 Årsredovisning 2021 för Wexnet AB 
2022/212-
1.4.1 

574 - 603 

29 Årsredovisning 2021 för Destination Glasriket AB 
2022/204-
1.4.1 

604 - 615 

30 Delgivningar 
2021/408-
1.2.7 

616 - 689 

31 Redovisning av delegationsbeslut 
2022/27-
1.2.3 

690 - 691 

32 Information från kommunchefen 
  

 

2



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-05-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 114 Dnr 2022/208-1.4.1 
 

Resultatinformation 2022-04 för 
kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
resultatinformation per 2022-04-30 för kommunstyrelsens 
verksamhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Resultatinformation per 2022-04-30 föreligger för kommunstyrelsen.  
 
Ekonomichef Maria Trulsson redogör kort för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Resultatinformation 2022-04 för kommunstyrelsen 
 

 

3



1 Resultatinformation 2022–04 

 

Resultatinformation 2022–04 

Kommunstyrelsen  
 

Större händelser  

Inledningen av detta år började vi se en positiv förändring gällande Corona. Vi började 
successivt att återgå till normalläge. Mycket fokus har varit på att säkerställa hur personalen 
mår efter nästan två år av krishantering gällande Corona. Normalläget varade inte många 
dagar innan kriget i Ukraina bröt ut. Vi fick snabbt ställa om för en beredskap för ett högre 
mottagande av ukrainska invånare än det mottagande vi hade under flyktingkrisen 2014.  Vi 
gick snabbt upp i stabsläge för att klara situationen. Vår målsättning var att ha en beredskap 
för ca. 400 flyktingar varav 200 barn och ungdomar. Vi fick snabbt till en organisation där vi 
kunde erbjuda lägenheter till Migrationsverket, beredskap gällande förskola och grundskola, 
koordinera frivillighetsorganisationer och mycket mer. Med en fantastisk personal har 
kommunen under mycket kort tid en hög beredskap för ett bra mottagande. Vi har idag god 
beredskap och en vi-känsla i detta arbete.  

Arbetet fortskrider med att tillsammans med samhällsbyggnad ta fram nya planer för 
byggnation av bostäder och för industrier.  Vi ser ett stort intresse för att bygga bostäder 
utanför våra tätorter. Ett arbete med att förmedla ödehus på landsbygden har fallit väl ut där 
ett 100-tals personer har visat intresserade. En ödehus-konferens genomfördes under april 
med ett 60 deltagare från ca 30 andra kommuner. 

Vi har kunnat starta upp en hel del fysiska träffar med näringslivet där vi ser ett behov av att 
kunna träffas och skapa nätverk. En utveckling av besöksnäringen pågår i form av Destination 
Glasriket där många företagare är involverade i arbetet. 

Kulturhuset i Lessebo är klart där fritidsverksamheten är i gång med aktiviteter på 
fritidsgården. Glädjande är att vi ser ett högt deltagande där det är ganska jämnt fördelat 
mellan pojkar och flickor.   

Processarbetet mellan arbetsmarknadsavdelningen, VUX-enheten och VUX-utbildningen är 
klart. Det ligger ett förslag på en projektorganisation med alla tre verksamhetsområdena. 
Syftet är att skapa tydliga målsättningar, strukturer och rutiner så att vi optimera vårt arbete. 
Syftet är att öka sysselsättningsgraden för våra invånare.  Vi ser idag att arbetslösheten 
succesivt går ner och ligger idag på 11,5%. 

 
Ekonomi 
Driftredovisning (tkr) 

Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

tkr 2022-04 2022-04 2022-04 2022 2022 2022 

Kommunfullmäktige 194 235 41 711 711 0 

Kommunstyrelsen 671 699 28 2 128 2 128 0 

Partistöd 163 163 0 488 488 0 

Revision 293 262 -31 793 793 0 

Valnämnd -246 -143 103 412 412 0 

Överförmyndare 364 363 0 1 090 1 090 0 

Summa 1 438 1 579 141 5 622 5 622 0 
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Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

tkr 2022-04 2022-04 2022-04 2022 2022 2022 

Styr- & ledning 735 697 -38 2 165 2 165 0 

Kommunledningskontoret 6 861 8 412 1 551 24 832 25 560 728 

Näringsliv 578 762 184 2 302 2 302 0 

Bibliotek 1 602 1 588 -13 4 795 4 795 0 

Kultur, Fritid & Turism 5 231 5 499 267 14 584 14 341 -243 

Färdtjänst 477 565 88 1 695 1 695 0 

Arbetsmarknadsenheten 1 730 1 866 136 6 692 6 692 0 

Räddningstjänst 3 758 3 757 -1 11 272 11 272 0 

Måltidsverksamhet 41 -29 -70 0 0 0 

Mark, beredskap mm -138 169 306 229 506 277 

Summa 20 876 23 286 2 410 68 565 69 328 763 

            
Totalt KS 22 313 24 865 2 551 74 186 74 950 764 

 

Kommentar till driftredovisning 

Det totala utfallet för nämnden ligger under riktpunkten för de fyra första månaderna. 
Bedömningen är att helårsutfallet kommer att ge ett visst överskott.  

Större positiva avvikelser mot budget finns på valnämnden då bidraget för att anordna höstens 
riksdagsval var högre än budgeterat men det kommer att mötas av högre kostnader än 
budgeterat. Kommunledningskontoret visar en positiv avvikelse mot budget vilket främst 
beror på lägre kostnader på IT-avdelning pga. bland annat vakant tjänst vilket förväntas 
kvarstå året ut. Kultur, Fritid & Turism visar i nuläget en positiv avvikelse då utbetalningen av 
föreningsbidragen inte följer periodiseringen av budgeten. Helårsprognosen visar dock en 
negativ avvikelse pga. lägre intäkter avseende arrende på campingarna. Inom mark, beredskap 
mm, är intäkter för försäljning av tomter bokförda men inte budgeterade. Det prognostiserade 
överskottet är det samma som periodens överskott på intäkterna, men kan komma att bli högre 
beroende på tomtförsäljningar. 

Övriga verksamheter visar efter fyra månader ett mindre under- eller överskott men beräknas 
hålla sin budget för 2022. 

 

Investeringsredovisning (tkr) 

Verksamhet Utfall Prognos Budget Avvikelse 

tkr 2022-04 2022 2022 2022 

Kommunledningskontoret 874 3 875 3 875 0 

Bibliotek 21 50 50 0 

Kultur & Fritid 0 815 815 0 

Måltidsverksamhet 0 400 400 0 

Mark, beredskap mm 0 2 000 2 000 0 

Totalt 895 7 140 7 140 0 
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Kommentar till investeringsredovisning 

Utfallet för investeringarna de fyra första månaderna är 895 tkr av totalt 7 140 tkr som är 
budgeterat för helår 2022. 
Utbyte av datorer sker i treårs-cykler och 3 000 tkr finns avsatt för detta under året. Under 
året slutförs även utbyte av server. Biblioteket investerar i nya inventarier. Inom kultur och 
fritid finns medel avsatta för aktivitetsyta vid strandpromenaden i Hovmantorp. Inom 
måltidsverksamheten kommer serveringsdiskarna på Hackebackeskolan och 
Kvarndammskolan bytas ut under året. För kostnader i samband med exploatering finns 2 000 
tkr avsatta i budget.  

 
Uppföljning av verksamhetsmål  
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta 
efter. I uppföljningen för nämnd/styrelse ska aktiviteterna under respektive 
strategi kommenteras.  
 
Boende och livskvalitet  

Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet 
Strategi: Samarbeta med Arbetsförmedlingen.  Ja      
Aktivitet: Öka samverkan så att arbetsförmedlingen 
snabbare beslutar kring nystartsjobb och introduktionsjobb. 
Koordinera mellan företag och arbetsförmedlingen så att 
yrkesutbildning kan starta där det förekommer bristyrken.  

      

 Strategi: Projektorganisation med 
arbetsmarknadsavdelningen, Vuxen-enheten och VUX-
utbildningen. 

 Ja     

Aktivitet: Starta projektorganisation där tydliga mål, 
strukturer och rutiner är väl kända i organisationen.    

Strategi: Samverka med privata aktörer. Ja   

Aktivitet: Samverka på individnivå vilket ska bidra till att 
när privata aktörer är klara med rusta och matcha kan 
projektorganisationen ta vid med arbetspraktik. 

   

Kommentar:  
• Arbetsmarknadsavdelningen ska öka dialogen med näringslivschef så att 

kompetensbrister i näringslivet koordineras med Arbetsförmedlingen. 
• Målsättning med projektorganisationen ska vara fler invånare i sysselsättning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6



4 Resultatinformation 2022–04 

 

 
 
Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet 
Strategi: Ökad samverkan inom kommunal verksamhet. Ja      
Aktivitet: Ta fram en kommunövergripande handlingsplan 
som ska öka tryggheten och minska risken för kriminell 
rekrytering. 
Under våren få igång en organisation gällande 
fältverksamhet. 

   

 Strategi: Ökad samverkan med polisen Ja      
Aktivitet: Polisen är delaktig i den handlingsplan som tas 
fram.     

Strategi: Bygga relationer med ungdomar i Lessebo 
kommun. Ja   

Aktivitet: Starta fältverksamhet. Fältverksamheten ska 
bidra till ökad samverkan mellan skolan, socialtjänsten och 
fritidsgårdsverksamheten. 

   

Kommentar:  
• Vi är överens med Växjö om att samverkan gällande fältverksamhet men även ett 

utökat samarbete gällande ungdomar som befinner sig i båda kommunerna.  
• Polisen har hög närvaro i kommunen. Polisen sitter några dagar i månaden även i 

kommunhuset. 
 
Kommunfullmäktiges mål: Fler invånare 
 Strategi: Öka antalet attraktiva byggbara tomter.  Ja      
 Aktivitet: Initiera fler detaljplaner.        
 Strategi: Öka möjligheten till god kommunikation Ja      
Aktivitet: Arbeta för ett tågstopp i Skruv    

Strategi: Underlätta för nyföretagande. Ja   

Aktivitet: Genom nätverksbyggande inom näringslivet och 
god information till näringslivet visa att kommunen kan 
underlätta för nyföretagande. Verka för att 
Nyföretagarcentrum och näringslivet kopplas ihop. 

   

Kommentar:  
• Verka för att Skruv kan bli ett pilotområde i Bymässa 2030.  
• Vara delaktiga i framtagande av nytt bostadsförsörjningsprogram.  
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Barn och ungas uppväxtvillkor 

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska bli behöriga till gymnasiet 
Strategi:     Nej  
 Aktivitet:       
        
Kommentar:  

• Det kommunstyrelsen kan göra är att öka tryggheten för ungdomar samt bidra till 
att trångboddheten minskar. 

 

Kommunfullmäktiges mål: Tryggheten ska öka bland unga 
 Strategi: Alla ungdomar ska ha möjlighet till en 
meningsfull fritid med aktiviteter.  Ja     

Aktivitet:  Utveckla fritidsgårdsverksamheten i samtliga 
orter.  Arbeta med handlingsplanen gällande öka trygghet. 
Starta fältverksamhet som ska bidra till relationsskapande 
åtgärder tillsammans med skolan, socialtjänsten och 
fritidsgårdspersonalen. 

      

 Strategi: Skapa goda relationer mellan ungdomar och 
kommunen.  Ja     

Aktivitet: Starta fältverksamhet    

Strategi: Ungdomar ska känna till att kommunen arbetar 
för en ökad trygghet och minskad brottslighet. Ja   

Aktivitet: Följa framtagen handlingsplan. Verka för ökad 
samverkan inom kommunens verksamheter tillsammans 
med polisen. 

   

Kommentar:  
• Vi är överens med Växjö kommun att öka vårt samarbete gällande ungdomar som 

befinner sig både i Växjö och i Lessebo kommun. 
• Växjö kommun kommer att medverka vid uppstartandet av vår fältverksamhet. 

 

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska välja Lessebo kommuns skolor 
 Strategi: Ungdomarna ska veta att det finns bra 
fritidsgårdsverksamhet. Ja     

 Aktivitet: Utveckla fritidsgårdsverksamheten i samtliga 
orter.       

        
Kommentar:  

• Genom att ha en aktiv och attraktiv fritidsgårdsverksamhet där deras kompisar 
finns kan bidra till att de väljer Lessebo kommuns skola. 

• Ungdomar och deras föräldrar ska känna att fritidsgårdsverksamheten är en trygg 
plats att vara på. 

 

  

8



6 Resultatinformation 2022–04 

 

Demokrati och service 

Kommunfullmäktiges mål: Fler digitala tjänster 
 Strategi: Öka kunskapen inom kommunal verksamhet 
gällande e-tjänsternas betydelse. Ja      

Aktivitet: Inköp av plattform för e-tjänster. Följa upp 
handlingsplanen som är framtagen gällande digitalisering.       

        
    

Kommentar:  
• Vi ska även marknadsföra/informera om de e-tjänster som är framtagna. 

 

Kommunfullmäktiges mål: Bättre service till invånare och företag 
 Strategi: Öka tillgänglighet och servicegraden i 
kommunen.  Ja     

Aktivitet: Utveckla kontaktcenter. Kontinuerligt skicka 
nyhetsbrev till våra företagare.       

 Strategi: Ta fram kommunens varumärkesplattform   Delvis    
Aktivitet: Besluta om vårt varumärke där god service ska 
vara en del.    

Kommentar:  
• Arbetet pågår med att skapa ett kontaktcenter vilket ska öka servicen för våra 

invånare och företagare men även effektivisera verksamheterna.  
• Varumärkesplattformer kommer att påbörjas under hösten. 

 

Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare 
Strategi: Ökad samverkan inom organisationen Ja     
Aktivitet: Arbeta med samverkansavtalet för ökad 
delaktighet. Tillitsbaserat ledarskap ska genomsyra hela 
organisationen. Tillsammans med medarbetare föra dialog 
kring HME om vad vi kan förbättra. 

      

 Strategi: Minska sjukfrånvaron Ja      
Aktivitet: Ökan fokus på medarbetare som har haft en 
intensiv period gällande Corona.    

Strategi: Utveckla medarbetarskapet Ja   

Aktivitet: Arbeta med medarbetarpolicyn på alla APT:er.    

Kommentar:  
• Vi är igång med chefsutvecklingsprogrammet. 
• Vi kan göra pulsmätningar kontinuerlig för att säkerställa att vi ökar 

attraktiviteten som arbetsgivare. 
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Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 115 Dnr 2022/209-1.4.1 
 

Resultatinformation 2022-04 för Lessebo 
kommun 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
resultatinformation per 2022-04-30.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kalla 
socialnämndens presidium att ge en ekonomisk lägesrapport vid 
kommunstyrelsens sammanträde i augusti.  
 
Ärendebeskrivning 
Resultatinformation per 2022-04-30 föreligger för Lessebo kommun. 
Avvikelsen efter fyra månader är -5,9 mkr mot budget, med prognos 
på -20,1 mkr på helåret. 
 
Ekonomichef Maria Trulsson redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Resultatinformation 2022-04 
Utfall per förvaltning och verksamhet april 
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3 Resultatinformation 

Resultatinformation 

Sammanfattning 
 

Nämnderna har avgett resultatinformation för januari – april samt helårsprognos för 
verksamhetsåret 2022 för såväl drift- som investeringar. 
 
Det ekonomiska resultatet för årets första fyra månader uppgår till -12,9 mkr, vilket är  
5,9 mkr sämre än budget. Prognosen för årets resultat är -7,9 mkr och det är 20,1 mkr lägre 
än årsbudgeten som ligger på 12,2 mkr. 
 
Nämndernas sammantagna resultat ligger 4,7 mkr bättre än budget efter april. 
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden ligger 
alla bättre än budget medan Socialnämnden har en negativ budgetavvikelse med 5,3 mkr. 
Myndighetsnämndens resultat ligger i nivå med budget. 
 
Finansförvaltningens resultat efter fyra månader är 10,6 mkr sämre än budget. Att 
Finansförvaltningen har ett underskott beror på orealiserade förluster i kapitalförvaltningen 
som uppgår till över 19 mkr. Andra poster inom Finansförvaltningen, såsom skatteintäkter 
inklusive bidrag, förfogandemedel och pensionskostnaderna har ett resultat som är bättre än 
budget. Finansförvaltningen beräknas ha ett resultat som understiger budget även på helår 
beroende på kapitalförvaltningen, prognosen är ett underskott för finansförförvaltningen på 
10,2 mkr och då är prognosen för kapitalförvaltningen ett underskott med 17 mkr. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att i balanskravsutredningen som man gör för att se om 
kommunen har något negativt underskott att återställa framöver så rensas samtliga 
reavinster och reaförluster bort, vilket gör att balanskravsresultatet är positivt nu även om 
kommunens resultat är negativt. Balanskravsresultatet är 2,4 mkr efter april och 
helårsprognosen pekar mot ett balanskravsresultat på 1,0 mkr. 
 

Investeringar  

Nettoinvesteringarna uppgår till 13,9 mkr (19,7 mkr), vilket motsvarar 16,4% (20,5%) av 
helårsbudget.  
 

Nämnd Utfall Prognos Budget Avvikelse 

mkr 2022-04 2022 2022 2022 

Kommunstyrelse 0,9 7,1 7,1 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnd 12,8 50,7 72,4 21,7 

Barn- och utbildningsnämnd 0,0 2,5 3,7 1,2 

Socialnämnd 0,2 1,7 1,7 0,0 

Totalt 13,9 62,1 85,0 22,9 

 
För 2022 prognostiseras nettoinvesteringarna uppgå till 62,1 mkr jämfört med budget på 
85,0 mkr. Det har uppstått tidsförskjutningar för en del av de planerade investerings-
projekten bland annat kommer någon upphandling behöva göras om på grund av att anbud 
inte inkommit för en delentreprenad. 
 

Avvikelser från budget 
Den enda nämnd som visar en helårsprognos med ett budgetöverskridande är 
Socialnämnden. Även i kommande månadsuppföljningar behöver Socialnämnden fortsätta 
redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att hålla sig inom de resurser som fullmäktige 
tilldelat dem.  
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Kommunägda bolag  

 
Lessebohus har ett resultat på -0,5 mkr efter fyra månader vilket är lägre än budgeterat, 
helårsprognosen ligger på 1 mkr vilket är samma nivå som årsbudgeten. 
 
Lessebo Fastigheter har ett nollresultat vilket är i nivå med budgeten. 
 
Kyrkebyn har ett resultat på 0,2 mkr medan budgeten har ett nollresultat för perioden. 
 
Lessebo Fjärrvärme har ett resultat på fyra månader på 3,8 mkr vilket är 0,5 mkr bättre än 
budget. Trots detta är helårsprognosen för resultatet 2 mkr sämre än budget beroende på 
ökade kostnader för bränsleinköp och att underhållstakten av pannorna ökas vilket generar 
högre underhållskostnader. 
 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg har ett utfall på 0,6 mkr att jämföra med en nollbudget. 
Prognosen för helåret är ett nollresultat i linje med budgeten. 
 
Delägda bolaget Kosta Köpmanshus resultat ligger på 0,4 mkr strax under budget efter fyra 
månader. Årsprognosen ligger på 2,1 mkr vilket är 0,1 mkr lägre än budget. 
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5 Resultatinformation 

Övergripande mål 
 

I detta avsnitt följs verksamhetsmålen och de finansiella målen upp.  

 

Boende och livskvalitet  

Minskad arbetslöshet 

Den totala arbetslösheten 

ska minska till 13,0 % 

Arbetslösheten är för hög i Lessebo kommun. En lägre arbetslöshet får  

positiva effekter för individen och dess familj i form av egen försörjning  

och ökad självkänsla. Fler i arbetskraften med egna inkomster bidrar  

också positivt till skatteintäkter för Lessebo kommun och minskar 

utgifter för ekonomiskt bistånd. Målet är satt utifrån att det finns 

förutsättningar att genomföra arbetsmarknadsinsatser från 

kommunens sida och att konjunkturläget håller i sig.   

Mäts genom Arbetsförmedlingens 

månadsstatistik.  

Utgångsläge: 14,8 % (mars 2021) 

¤ Bidrar till god ekonomisk hushållning 

¤ Agenda 2030 mål 8:5 och 8:6 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

Uppföljning: Statistiken för april visar 

på en arbetslöshet på 11,5 procent.  

Prognos: Målet förväntas att uppnås såvida inte det totala läget på 

arbetsmarknaden väsentligt försämras. Nästan alla planerade aktiviteter är 

igång däribland uppstart av ökat samarbete mellan vuxenutbildning på 

Lessebo utbildningscenter, Individ- och familjeomsorgen (vuxenenheten) 

samt Arbetsmarknad och integration.   

Ökad upplevd trygghet 

Den upplevda tryggheten 

bland invånarna ska öka till 

index 1,98 

Den upplevda tryggheten i Lessebo kommun är för låg. Det finns en oro  

för att bli utsatt för inbrott och det finns platser som upplevs som 

otrygga. Antalet anmälda brott är samtidigt få. En tryggare befolkning är 

i sig positivt och bidrar också till en attraktivitet för Lessebo kommun 

som geografisk yta. Målet är satt utifrån att det gemensamma arbete 

som polis och kommunen genomför fortsätter.  

Polisens trygghetsmätning 

Utgångsläge: 2,16 (2020) 

¤ Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1 

Uppföljning: Trygghetsmätningen 

genomförs på hösten.  

Prognos: Oklart om målet kan uppfyllas. Resultatet i 2021 års mätning tyder 

på att det kan vara svårt att uppfylla målet. Det som kan tala för ett bättre 

resultat är att både polisen och Lessebo kommun under året satsar både på 

lagförande och brottsförebyggande åtgärder.  

Fler invånare 

Antalet invånare i 

kommunen ska öka till  

8 800 personer 

I Lessebo kommun utvecklingsstrategi slås fast att fler invånare behövs 

för att säkra en god välfärd och kommunal service för Lessebo 

kommuns invånare och företag. Målet är satt utifrån att planerade nya 

bostäder och marknadsföringsinsatser genomförs.  Mäts genom invånarantal (SCB). 

Utgångsläge: 8 655  (2020) 

¤ Bidrar till god ekonomisk hushållning 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

Uppföljning: Invånarantalet per den 

siste mars var 8565 invånare.   

Prognos: Målet förväntas ej att uppnås. Flertalet aktiviteter är igång enligt 

plan.  
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6 Resultatinformation 

 

Barn och ungas uppväxtvillkor 

Fler ska bli behöriga till gymnasiet 

Andelen elever som går ut 

grundskolan och har 

behörighet till gymnasiet 

ska öka till 70 % 

Ett bra skolresultat ger möjligheter i livet och genomförd gymnasieskola  

är i en nyckel in på arbetsmarknaden. Med fler som klarar av 

gymnasiebehörighet ökar chanserna för Lessebo kommuns unga. Målet 

är satt utifrån att utvecklingsarbetet i Lessebo kommuns skolor 

fortsätter samt att unga får chansen till en trygg uppväxtmiljö där man 

kan fokusera på skolarbetet.  Mäts genom Skolverkets statistik. 

Utgångsläge: 63,9 % (läsåret 2019/20) 

¤ Agenda 2030 mål 4:3 och 4:5 

Uppföljning: Mätetalet mäts under 

hösten efter läsårets slut.  

Prognos: Resultatet varierar över åren och en prognos är svår att ställa. I 

princip samtliga planerade aktiviteter är igång däribland implementering av 

Barnens bästa gäller.  

Tryggheten ska öka bland unga 

Andelen barn och unga som 

upplever en trygg miljö ska 

öka till 92 % 

Trygghet och en god hälsa ger möjligheter för en bra uppväxt. 

Tryggheten skapas både i hemmet, i skolan och på fritiden. Det krävs 

därför ett arbete med såväl situationen i hemmet utifrån sociala och 

ekonomiska aspekter samt fritidsaktiviteter och arbetet i skolan. Målet 

är satt utifrån att skolans arbete mot kränkningar samt arbete för aktiv 

fritid kan fortsätta.  

Mäts genom skolans mätningar. 

Utgångsläge: 86 % (2020) 

¤ Länsgemensam folkhälsopolicy 

Uppföljning: Mätning genomförs på 

hösten.  

Prognos: Resultatet varierar över åren och en prognos är svår att ställa. 

Något som kan påverka resultatet är det förebyggande arbete kring brott 

som påbörjats tillsammans med polisen.  

Fler ska välja Lessebo kommuns skolor 

Andelen elever som väljer 

Lessebo kommuns 

grundskolor ska öka till  

95 % 

Oavsett vilka skolor Lessebo kommuns elever väljer ska de ha en hög 

och bra kvalitet. Ju fler som väljer kommunens egna skolor desto större 

andel av budgeten går att satsa på dessa skolor. Målet är satt utifrån att 

en idag redan hög andel väljer kommunens skolor och förutsätter 

samtidigt att utbudet av skolor i grannkommunerna inte förändras.  
Mäts genom egen mätning. 

Utgångsläge: 92,67 (2020) 

¤ Bidrar till god ekonomisk hushållning 

Uppföljning: Statistiken för läsåret 

2021/22 visar att vid det var 92,43 vid 

höstterminens start.  

Prognos: Målet är möjligt att uppnås. I princip samtliga aktiviteter är igång 

och de finns inom områden som skolutveckling, kommunikation och 

förebyggande med Barnens bästa.  
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7 Resultatinformation 

Demokrati och service  

Fler digitala tjänster 

Antalet E-tjänster ska öka i  

Lessebo kommun 

Tillgången till snabbt internet är stor i Lessebo kommun med 98 

procents täckningsgrad till hushållen. Nästa steg är att erbjuda fler 

digitala tjänster som ska underlätta för invånare och företag med sina 

ärenden hos Lessebo kommun. Målet om antalet E-tjänster får 

representera denna utveckling av digitala tjänster och varje verksamhet. 

Målet är satt utifrån att varje verksamhet arbetar vidare med 

kommunens digitaliseringsstrategi där fler digitala tjänster tas fram.  

Mäts genom egen mätning 

Utgångsläge: 0 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

Uppföljning: En räkning gjord den  

13 maj visar på 77 e-tjänster riktade 

mot invånare och företag där den 

som skickar in kan sköta hela 

processen digitalt.  

Prognos: Målet redan uppfyllt och förväntas också vara det vid årets slut. 

Alla verksamheter arbetar med målet och det är främst samhällsbyggnads-

nämnden och myndighetsnämnden som står för de flesta e-tjänsterna.  

Bättre service till invånare och företag 

Nivån på upplevd service 

bland invånare och företag 

ska uppgå till 70 procent 

Service till invånare och företag behöver hela tiden utvecklas. En snabb  

och korrekt handläggning av ärenden och ett positivt bemötande har ett  

egenvärde som gör Lessebo kommun till en mer attraktiv plats att bo på  

samt driva företag i. Målet är satt utifrån ett önskat läge men det finns 

en  kring utgångsläget då mätetalet är nytt.  Mäts genom SCB 

Medborgarundersökning, frågan om 

upplevd service 

 Utgångsläge: Saknas 

¤ Regionala utvecklingsstrategin 

Uppföljning: Undersökningen från 

2021 visar att 73 procent upplevde en 

positiv service vid kontakt.  

Prognos: Målet är möjligt att uppnås. Det finns flera aktiviteter planerade 

och en del av dem har påbörjats eller är genomförda.  

Attraktiv arbetsgivare 

Attraktiviteten för 

kommunen som 

arbetsgivare ska vara minst 

index 79 

Genom att vara en attraktiv arbetsgivare som har nöjda medarbetare 

och dit folk vill söka sig, har Lessebo kommun bättre möjligheter att 

utföra uppdraget gentemot invånare och företag. Målet är satt utifrån 

att Lessebo kommun minst ska uppnå medeltalet för kommuner. 

Mätetalet är  nytt och inte tidigare mätt i Lessebo kommun.  
Mäts genom egen mätning som 

redovisas i Kolada.  

Utgångsläge: Saknas 

¤ Agenda 2030 mål 5:5 och 8:8 

Uppföljning: 78 (hösten 2021) Prognos: Målet är möjligt att uppnås. Det finns flera aktiviteter för att 

utveckla arbetsgivarskapet och flera av dem handlar om förbättrat 

ledarskap.  
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8 Resultatinformation 

Finansiella målen 

Kommunen har ett resultatmål och två soliditetsmål för helåret 2022. Resultatmålet i år är 

att nå minst budgeterat resultat på 12,2 mkr vilket motsvarar 2% av skatteintäkterna inkl. 

bidrag. Årsprognosen är att vi inte kommer att nå detta finansiella mål utan att vi landar på 

ett helårsresultat på -7,9 mkr.  

 

Soliditetsmålen på högre än 38 procent för kommuntotal och högre än 48% på 

skattefinansierad verksamhet är uppnådda per 30 april. Soliditeten är 42% för kommuntotal 

och 49% för den skattefinansierade verksamheten. 

 

Personalredovisning 
 

Sjukfrånvaro för perioden 2022-01-01 -2022-03-31. 

Sjukfrånvaron är högre än vad den har varit under de senaste åren. Från slutet på 2021 och 

fram till slutet på februari 2022 var många hemma pga. covid -19 sjukdom. På 

Folkhälsomyndighetens hemsida där bekräftade fall av covid-19 registrerats ser vi att Lessebo 

kommun hade en markant ökning av positiva covid -19 tester under motsvarande period. 

Ökningen av sjukfrånvaron slog hårt inom samtliga förvaltningar.  

Sjukfrånvaro i %  

Förvaltningar i Lessebo kommun 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 
Kommunlednings förvaltningen  6,76 6,69 5,48 
Samhällsbyggnads förvaltningen  7,73 4,09 5,91 
Barn och 
utbildningsförvaltningen 

10,70 7,17 8,19 

Socialförvaltningen 12,12 8,90 9,91 
Totalt 10,19 7,41 7,89 

 

 

 

Källa: Folkhälsomyndigheten  

18



9 Resultatinformation 
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Kapitalförvaltning 

 

Portföljen har en fördelning väl inom finanspolicyns ramar. Enligt finanspolicyn ska andelen 

räntebärande värdepapper ligga i intervallet 35%-90% och andelen aktier ska vara mellan 

10%-65% varav högst 50% utländska. Inledningen av året har varit skakig på både aktie- och 

räntemarknaderna. Vid årsskiftet var marknadsvärdet 156,2 mkr. Marknadsvärdet för den 

totala portföljen har sjunkit med 10 procent under januari – april.  

 

 

 

 

KPI 
3% 
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10 Ekonomisk redovisning 

Ekonomisk redovisning  

Finansiella rapporter  
 

RESULTATRÄKNING (mkr) 

    Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

mkr Not 2022-04 2022-04 2022-04 2022 2022 2022 

Verksamhetens intäkter 2 47,3 35,6 11,7 277,4 105,9 171,5 

Verksamhetens kostnader 3 -249,4 -241,1 -8,3 -856,9 -681,8 -175,0 

Avskrivningar 10-11 -10,1 -11,0 0,9 -33,0 -33,4 0,4 

Jämförelsestörande poster 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Förfogande medel  0,0 -3,7 3,7 -2,2 -2,2 0,0 

Verksamhetens nettokostnad   -212,2 -220,2 8,0 -614,6 -611,5 -3,1 

         

Skatteintäkter 5 121,6 118,8 2,7 361,3 356,5 4,8 

Generella statsbidrag och utjämning 6 93,5 93,9 -0,3 260,4 265,4 -5,0 

Finansiella intäkter 7 5,0 2,1 2,9 9,0 6,4 2,6 

Finansiella kostnader 8 -20,7 -1,5 -19,2 -24,1 -4,6 -19,4 

Summa skatteintäkter och finansnetto 199,3 213,3 -13,9 606,7 623,7 -17,0 

         

Resultat före extraordinära poster -12,9 -7,0 -5,9 -7,9 12,2 -20,1 

         

Extraordinära poster 10-12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skatt 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

         

Årets resultat   -12,9 -7,0 -5,9 -7,9 12,2 -20,1 

Budget för perioden är ett negativt resultat beroende på periodisering av kostnad för semesterlöneskulden efter verkligt utfall. 

Budgeterad kostnad för semesterlöneskulden är 15 mkr för jan-april medan budget för helåret är 1 mkr. 

  

Not

Mkr 2022-04 2021-04

Verksamhetens intäkter 2 47,3 51,6

Verksamhetens kostnader 3 -249,4 -246,0

Avskrivningar 10-11 -10,1 -8,8

Jämförelsestörande poster 4 0,0 0,0

Verksamhetens nettokostnad -212,2 -203,2

Skatteintäkter 5 121,6 118,9

Generella statsbidrag och utjämning 6 93,5 84,7

Finansiella intäkter 7 5,0 11,1

Finansiella kostnader 8 -20,7 -1,2

Summa skatteintäkter och finansnetto 199,3 213,5

Resultat före extraordinära poster -12,9 10,3

Extraordinära poster 0,0 0,0

Skatt 9 0,0 0,0

Årets resultat -12,9 10,3

Kommun
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11 Ekonomisk redovisning 

BALANSRÄKNING (mkr)    

  Not            Kommun 

Mkr   2022–04 2021 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 452,7 453,9 

Maskiner och inventarier 11 30,8 32,2 

Pågående nyanläggningar 12 32,2 24,6 

Finansiella anläggningstillgångar 13–15 92,3 92,4 

Summa anläggningstillgångar   607,9 603,1 

     

Omsättningstillgångar     

Förråd, Exploateringstillgångar 16 0,1 0,1 

Kortfristiga fordringar 17 57,3 55,8 

Kortfristiga placeringar 18 140,6 156,2 

Kassa och bank 19 22,0 39,2 

Summa omsättningstillgångar   220,0 251,3 

Summa tillgångar   827,9 854,4 

     
EGET KAPITAL, AVSÄTTN, 

SKULDER     

     

Eget kapital 20, 26    

Årets resultat  -12,9 39,8 

Resultatutjämningsreserv  19,0 19,0 

Övrigt eget kapital  342,5 302,8 

Summa eget kapital   348,7 361,5 

     

Avsättningar 21–22 19,5 19,6 

     

Skulder     

Långfristiga skulder 23 340,5 319,4 

Kortfristiga skulder 24 119,2 153,8 

Summa skulder   459,7 473,2 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 827,9 854,4 

     

Ställda panter och ansvarsförbindelser 25 541,9 542,0 
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12 Ekonomisk redovisning 

KASSAFLÖDESANALYS (mkr)    

  Not     Kommun 

Mkr   2022–04 2021 

Den löpande verksamheten     

Årets resultat 20,26 -12,9 39,7 

Justering för av- och nedskrivningar 10,11 10,1 27,7 

Justering för gjorda avsättningar 21–22 0,0 0,0 

Justering för ianspråktagna avsättningar 21–22 -0,1 -1,0 

Justering för realisationsresultat  0,0 0,3 

Justering för uppskjuten skatt  0,0 0,0 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster  0,0 0,0 

Medel från verksamh. före förändr. av rörelsekap.   -2,9 66,7 

     

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 17 -1,5 -12,4 

Ökning/minskning förråd, varulager, exploat tillgångar 16 0,0 0,1 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 24 -33,4 -18,0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -37,7 36,4 

     

Investeringsverksamheten     

Investering i materiella anläggningstillgångar 10–12 -15,1 -62,9 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10–11 0,0 1,1 

Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar 10–11 0,0 0,7 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 13–15 0,0 0,0 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -15,1 -61,0 

     

Finansieringsverksamheten     

Nyupptagna lån 23 20,0 30,0 

Ökning av övriga långfristiga skulder 23 1,2 15,5 

Amortering av skulder 23 -1,3 -3,0 

Kortfristig upplåning  0,0 0,0 

Ökning av kapitalförvaltning  0,0 0,0 

Eliminering ökning av kapitalförv. inkl. värdereglering 18 0,0 -22,3 

Eliminering av minskning av kapitalförvaltning             18 15,6 0,0 

Ökning av långfristiga fordringar  0,0 0,0 

Minskning av långfristiga fordringar 15 0,1 0,3 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   35,6 20,6 

     

Årets Kassaflöde  -17,2 -3,9 

     

Likvida medel vid årets början  39,2 43,1 

Likvida medel vid årets slut   22,0 39,2 
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13 Ekonomisk redovisning 

Noter  

 

          

Not 1   Redovisningsprinciper             

 

Redovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder 

har tagits upp till anskaffningsvärde, där inget annat anges. Periodisering av inkomster och 

utgifter har skett enligt god redovisningssed. Kortfristiga placeringar värderas till verkligt 

värde. 

 

I enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen innehåller 

årsredovisningen sammanställda räkenskaper för samtliga kommunala verksamheter. Såväl 

kommunen som hel- och delägda bolag inkluderas i räkenskaperna. De ingående bolagen 

framgår av organisationsschemat i förvaltningsberättelsen. Redovisningen sker enligt 

förvärvsmetoden , vilket innebär att eget kapital endast ingår med det kapital som tjänats in 

efter förvärvstillfället. Proportionerlig konsolidering innebär att kommunens ägarandel av 

koncernföretagets tillgångar, skulder, intäkter och kostnader ingår i de sammanställda 

räkenskaperna. 

 

Lånekostnader har redovisats enligt huvudmetoden. Detta innebär att kostnaden belastar 

resultatet den period den avser. 

 

Följande kommentarer noteras med hänsyn till nedanstående rekommendationer. 

Materiella anläggningstillgångar (RKR R.4): Mark som innehas för en för tillfället obestämd 

användning är en förvaltningsfastighet, d.v.s. anläggningstillgång och är bokförd som 

markreserv. Vid förekommande exploatering av fastigheter sker omklassificering av utgifter/ 

kostnader för anläggandet av gator, grönområden, belysning mm. som matchar 

försäljningsintäkter. 

 

Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens 

nyttjandeperiod. Vägledning finns i RKR:s förslag till avskrivningstider. Viss omprövning 

görs löpande. Följande avskrivningstider används. Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar: 5, 10, 15, 20, 25, 33, 40, 50, 60, 100 år. Maskiner och inventarier: 3, 5, 10, 20 

år. 

 

Lägsta beloppsgräns för aktivering är ett ½ basbelopp. Den ekonomiska livslängden ska vara 

minst tre år. Beräkning av planenlig avskrivning påbörjas efter projektavslut jämte i 

förekommande fall upprättad slutredovisning. Lessebo kommun tillämpar 

komponentavskrivningar from redovisningsåret 2015 för fastigheter och övriga anläggningar. 

 

Redovisning av hyres-/leasingavtal (RKR R 5): Finansiell leasing innebär ett avtal där 

äganderätten kan överföras till leasetagaren vid avtalsperiodens slut. Operationell leasing är 

att jämställa med ett avtal där äganderätten inte kan övergå till leasetagaren till exempel 

hyresavtal. Inom Lessebo kommun finns endast operationell leasing för hyra av lokaler, 

lägenheter, bilar och kopiatorer. 
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14 Ekonomisk redovisning 

Lessebo kommun redovisar det tillfälliga konjunkturstödet som erhållits från staten under 

året i den månaden som bidraget är utbetalt, utan periodisering. 

 

Jämförelsestörande poster särredovisas i not till respektive post i resultaträkningen. Det som 

tas med här är poster som uppgår till betydande belopp och inte ingår i den normala 

verksamheten. 

 

Siffrorna i noterna är i miljoner kronor om inte annat anges. 

      Kommun 

Not 2   Verksamhetens intäkter     2022-04 2021-04 

Försäljningsmedel   1,5 1,7 

Taxor och avgifter   14,2 14,0 

Hyror och arrenden   3,2 3,7 

Bidrag   26,6 30,0 

Försäljning av verksamhet   1,5 1,0 

Försäljning av exploateringsfastigheter   0,3 1,1 

Summa verksamhetens intäkter     47,3 51,6 

 

      Kommun 

Not 3  Verksamhetens kostnader     2022-04 2021-04 

Bidrag och transfereringar   6,1 5,0 

Köp av verksamhet   36,8 35,5 

Lönekostnader inkl. sociala avgifter*   159,4 157,5 

Pensionskostnader   9,8 10,8 

Hyror, fastighetsservice & entreprenader   3,7 3,6 

Övriga material och tjänster   33,6 33,8 

Summa verksamhetens kostnader     249,4 246,0 

 

      Kommun 

Not 4  Jämförelsestörande poster     2022-04 2021-04 

Intäkter      

Återvunnen tidigare nedskrivning LFAB   0,0 0,0 

Jämförelsestörande intäkt, återvunnen moms   0,0 0,0 

Summa jämförelsestörande intäkter      0,0 0,0 

 

      Kommun 

Not 5  Skatteintäkter     2022-04 2021-04 

Egna skatteintäkter   118,3 121,2 

Slutavräkning/Delavräkning föregående år   1,7 -4,0 

Delavräkning innevarande år   1,6 1,7 

Summa     121,6 118,9 
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      Kommun 

Not 6   Generella statsbidrag & utjämning     2022-04 2021-04 

Inkomstutjämning   53,2 48,9 

Kostnadsutjämning   19,2 21,1 

Fastighetsavgift   6,1 5,9 

Tillfälligt konjunkturstöd   0,0 0,0 

Tillfälligt bidrag, mottag flykting   4,7 4,3 

LSS-utjämning   -2,4 -4,1 

Strukturbidrag & övriga bidrag från staten   12,6 8,6 

Summa     93,5 84,7 

 

          Kommun 

Not 7  Finansiella intäkter     2022-04 2021-04 

Ränteintäkter   0,6 0,0 

Kapitalförvaltning   3,8 1,8 

Övriga finansiella intäkter   0,6 9,3 

Summa     5,0 11,1 

 

       Kommun 

Not 8  Finansiella kostnader     2022-04 2021-04 

Ränta på pensionsskuld   0,1 0,0 

Räntor på anläggningslån   1,1 1,0 

Kapitalförvaltning   0,0 0,0 

Övriga räntekostnader   19,6 0,1 

Summa     20,7 1,2 

 

      Kommun 

Not 9 Skatt     2022-04 2021-04 

Skatt på årets resultat   0,0 0,0 

Beräknad skatt på obeskattade reserver   0,0 0,0 

Summa     0,0 0,0 
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           Kommun 

Not 10  Mark, byggnad o tekniska anläggningar     2022-04 2021 

Ing. anskaffningsvärde   776,5 681,0 

Årets investering   0,1 35,8 

Årets investeringsbidrag   0,0 -0,7 

Årets omklassificeringar   6,4 62,0 

Årets försäljning/utrangeringar   0,0 -1,7 

Utgående anskaffningsvärde   783,0 776,5 

Ing ack. avskrivningar   -313,4 -293,3 

Årets försäljning/utrangeringar   0,0 0,0 

Årets avskrivningar   -7,7 -20,1 

Utgående ack. avskrivningar   -321,1 -313,4 

Ingående nedskrivningar   -9,2 -6,0 

Årets nedskrivning   0,0 -3,2 

Utgående ack nedskrivningar   -9,2 -9,2 

Bokfört värde UB     452,7 453,9 

 

              Kommun 

Not 11 Maskiner och inventarier      2022-04 2021 

Ing. anskaffningsvärde   55,4 44,7 

Årets investering   0,2 3,5 

Årets investeringsbidrag   0,0 0,0 

Årets omklassificeringar   0,8 8,2 

Årets försäljning/utrangering   -0,1 -0,9 

Utgående anskaffningsvärde   56,3 55,4 

Ing. ack. Avskrivningar   -23,2 -17,1 

Årets försäljning/utrangering   0,2 1,5 

Årets nedskrivning   0,0 -0,6 

Årets avskrivningar   -2,4 -7,0 

Utgående ack. avskrivningar   -25,5 -23,2 

Bokfört värde UB     30,8 32,2 

 

               Kommun 

Not 12 Pågående nyanläggningar      2022-04 2021 

Ing. anskaffningsvärde   24,6 68,8 

Årets investering   14,9 23,1 

Omklassificeringar   -7,3 -67,3 

Bokfört värde UB     32,2 24,6 
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               Kommun 

Not 13  Aktier i dotterbolag     2022-04 2021 

Aktier      

AB Lessebo Fastigheter 2 000 100 2,0 2,0 

AB Lessebohus * 3 000 100 14,8 14,8 

Lessebo Fjärrvärme AB ** 3 000 1 000 3,0 3,0 

Kosta Köpmanshus AB 30 600 1 000 30,6 30,6 

Summa     50,4 50,4 

* varav 1 750 tkr ovillkorat aktieägartillskott och 10 000 tkr i nyemission 2018  

** varav 64 641 tkr i villkorat aktieägartillskott, nyttjat     
 

 

               Kommun 

Not 14  Aktier och andelar     2022-04 2021 

Aktier      

Kommun AB   0,0 0,0 

AB Glasriket 1000 100 0,0 0,0 

Wexnet AB   0,5 0,5 

Södra Smålands Avfall AB   0,3 0,3 

Inera 5 8,5 0,0 0,0 

Andelar      

Wexnet AB   18,0 18,0 

Kommunassurans    0,4 0,4 

Kreditgarantiföreningen Kronoberg  100 0,0 0,0 

Övrigt   0,0 0,0 

Bostadsrätter/ HSB   0,0 0,0 

Summa     19,3 19,3 

 

              Kommun 

Not 15  Långfristiga fordringar     2022-04 2021 

Wexnet AB   11,3 11,3 

Konstgräsplan Hovmantorp   0,6 0,6 

Kommuninvest   9,0 9,0 

Allhallen Hovmantorp   1,7 1,8 

Övriga långfristiga fordringar   0,0 0,0 

Summa     22,6 22,7 
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               Kommun 

Not 16 Förråd och exploateringstillgångar     2022-04 2021 

Råvaror och förnödenheter   0,0 0,0 

Exploatering Oxnabben   0,1 0,1 

Nybyggnadskarta   0,0 0,0 

Summa     0,1 0,1 

 

             Kommun 

Not 17 Kortfristiga fordringar     2022-04 2021 

Kundfordringar   5,7 7,1 

Upplupna skatteintäkter   13,2 9,9 

Fordringar hos staten   2,2 2,9 

Mervärdeskattefordran   3,3 4,5 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   30,1 27,4 

Övriga kortfristiga fordringar   2,7 3,9 

Summa     57,3 55,8 

 

            Kommun 

Not 18 Kortfristiga placeringar     2022-04 2021 

Ingående värde Pensionsförvaltning    152,4 130,2 

Byte av redovisningsprincip värdereglering IB   3,7 3,7 

Värdereglering till verkligt värde   -19,7 0,8 

Tillgångsökningar under året   4,2 21,5 

Försäljning   0,0 0,0 

Summa     140,6 156,2 

 

               Kommun 

Not 19  Kassa och bank     2022-04 2021 

Kassa, postgiro, bank   22,0 0,0 

Koncernkonto      

Lessebo kommun   0,0 4,9 

AB Kyrkbyn 3   0,0 1,0 

Lessebo Fjärrvärme AB   0,0 8,2 

AB Lessebohus   0,0 20,5 

AB Lessebo Fastigheter   0,0 4,5 

Summa     22,0 39,2 
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            Kommun 

Not 20  Eget kapital     2022-04 2021 

Ingående eget kapital   361,5 321,8 

Årets resultat   -12,9 39,8 

Varav resultat affärsdrivande vht   3,0 3,0 

Varav resultatutjämningsreserv, se nedan   19,0 19,0 

Övrigt eget kapital    342,6 302,9 

Byte av redovisningsprincip värdereglering IB   -0,1 -0,1 

Varav Byte av redovisningsprincip värdereglering IB VA   0,0 0,0 

Varav eget kapital affärsdrivande vht   0,4 0,4 

Summa     348,7 361,5 

 

              

Tabell avsättning RUR   2017 2018 2019 2020 2021 

Skatter och utjämning  511,4 530,0 554,3 592,7 215,1 

Soliditet inkl. pensionsförpliktelse i ansvarsförbindelse  19% 20% 22% 23% 26% 

1% av skatter och utjämning  0,0 0,0 0,0 5,9 2,2 

2% av skatter och utjämning  10,2 10,2 11,1 0,0 0,0 

Årets resultat  43,0 -10,4 8,9 20,8 -12,9 

Reavinst  -0,4 0,0 -0,2 -3,0 -4,1 

Resultat efter balanskravsjusteringar  42,6 -12,3 -5,2 11,4 2,4 

Avsättning till RUR  *  0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 

Summa 2010–2016 = IB 2017   17,5 17,5 17,5 19,0 19,0 

* Framräknat på 1% av skatter och utjämning.       
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                 Kommun 

Not 21 Avsättningar till pensioner     2022-04 2021 

Avsättning pensioner exkl. ÖK-SAP   4,5 4,5 

Avsättning särskild löneskatt   1,1 1,1 

Andra pensionsavsättningar   0,0 0,0 

Summa     5,6 5,6 

Ingående avsättning   5,6 5,8 

Förändring avsättn. pensioner exkl. ÖK-SAP   0,0 -0,2 

Förändring avsättn. pensioner avs. ÖK-SAP      

Förändring avsättning särskild löneskatt   0,0 0,0 

Förändring andra pensionsavsättningar   0,0 0,0 

Utgående värde     5,6 5,6 

     

ÖK-SAP =Överenskommen särskild ålderspension     

     

Upplysningar om pensionsförpliktelse med   Ansvars- Avsättn BR Totalt 

tillämpning av (RIPS07) RKR17  förbindelse   

Ingående avsättning  132,3 5,6 137,9 

Pensionsutbetalningar  -2,6 -0,1  

Nyintjänad pension  0,0 0,0  

Ränte- och basbeloppsuppräkning  2,4 0,1  

Aktualisering/övrig post  0,0 0,0  

Utgående avsättning  132,1 5,6 137,7 

     

Utredningsgrad    1,0 

 

              Kommun 

Not 22  Andra avsättningar     2022-04 2021 

Återställning av avfallstipp   4,4 4,5 

Övriga avsättningar   9,6 9,6 

Summa     14,0 14,1 

      

Ingående andra avsättningar   14,1 14,8 

Förändr/omklassificering återställn. av avfallstipp   -0,1 0,2 

Förändr/omklassificering övriga avsättningar   0,0 -0,9 

Utgående värde     14,0 14,1 
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            Kommun 

Not 23  Långfristiga skulder     2022-04 2021 

Lån bank, finansinstitut   301,1 282,4 

Långfristig skuld Lessebo Fjärrvärme AB   37,4 37,4 

Amortering nästa år   -1,8 -3,0 

Skuld investeringsbidrag   1,3 0,9 

Skuld anslutningsavgifter   2,5 1,8 

Summa     340,5 319,4 

 

            Kommun 

Not 24  Kortfristiga skulder     2022-04 2021 

Leverantörsskulder   25,7 34,7 

Anställdas skatter   6,8 6,6 

Arbetsgivaravgifter & löneskatt   21,4 17,6 

Upplupen semester- och komplöner   29,0 18,4 

Upplupna kostnader/ förutbetalda intäkter   9,5 6,8 

Förutbetalade skatteintäkter   0,0 4,8 

Amorteringar, låneskuld   1,8 3,0 

Mervärdesskatt, särskild varuskatt   1,3 1,3 

Koncernskuld/koncernkonto   0,0 34,3 

Övriga kortfristiga skulder   23,7 26,2 

Summa     119,2 153,8 

 

            Kommun 

Not 25 Panter och ansvarsförbindelser     2022-04 2021 

Borgen egna företag   409,0 409,0 

Övriga åtaganden   0,7 0,7 

Pensionsförpliktelse   106,3 106,5 

Pensionsförpliktelse, löneskatt   25,8 25,8 

Summa     541,9 542,0 

 

           Koncern 

Lån hos Kommuninvest     2022-04 2021 

- Kommunen    301,1 282,4 

- Räddningstjänsten   3,4 3,3 

- AB Lessebohus   222,3 222,3 

- AB Lessebo Fastigheter    21,4 21,4 

- Lessebo Fjärrvärme AB   162,0 162,0 

Summa     710,1 691,4 
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      Kommun Prognos Bokslut 

Not 26  Balanskravsutredning     2022-04 2022 2021 

Årets resultat enl. resultaträkningen   -12,9 -7,9 39,8 

Reducering av samtliga realisationsvinster   -4,1 -4,1 -27,4 

Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper  19,3 13,0 0,0 

Justering för återföring av orealiserade vinster i värdepapper  0,0 0,0 -1,5 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar     2,4 1,0 10,9 

       

Medel till- och från resultatutjämningsreserv   0,0 0,0 0,0 

Årets balanskravsresultat     2,4 1,0 10,9 

       

       

Synnerliga skäl enl. KL 11 kap. 13§ har åberopats för:        

Affärsverksamhet   0,0 0,0 0,0 

Nedskrivning fastigheter, inventarier mm   0,0 0,0 0,0 

Summa synnerliga skäl     0,0 0,0 0,0 

       

       

Justerat resultat efter synnerliga skäl     2,4 1,0 10,9 

 

Not 27 Operationell leasing, fordon             Kommun 

      2022-04 2021 

Prognos leasingavgifter      

inom ett år   0,2 0,3 

senare än ett år men inom fem år   0,0 0,0 

 

Not 28 Övr upplysning revisonskostnader            Kommun 

Tkr     2022-04 2021 

Sakkunnigt biträde   95,0 134,0 

Förtroendevalda revisorer   45,8 146,5 

Total kostnad för räkenskapsrevision   140,8 280,5 

Sakkunnigt biträde   45,0 320,0 

Förtroendevalda revisorer   106,9 341,8 

Total kostnad för övrig revision   151,9 661,8 

Total kostnad för revision    292,8 942,3 
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Driftredovisning 

 

Styrelse/nämnd Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

mkr 2022-04 2022-04 2022-04 2022 2022 2022 

Kommunstyrelse -22,3 -24,9 2,6 -74,2 -75,0 0,8 

Samhällsbyggnadsnämnd -8,8 -9,8 1,0 -24,0 -24,9 0,8 

Myndighetsnämnd -0,1 -0,1 0,0 -0,3 -0,3 0,0 

Barn- och utbildningsnämnd -91,5 -97,9 6,4 -295,5 -296,1 0,7 

Socialnämnd -71,7 -66,3 -5,3 -213,7 -201,5 -12,2 

Finansförvaltning 181,5 192,0 -10,6 599,6 609,9 -10,2 

Totalt -12,9 -7,0 -5,9 -7,9 12,2 -20,1 

 

Kommentar till driftredovisning  

Kommunstyrelsen 

Verksamheten visar ett överskott per april med 2,6 mkr och prognosen är ett överskott på  

0,8 mkr. Tomtförsäljningen väntas ge ett överskott och även IT förväntas få ett överskott 

främst avseende lönekostnaderna orsakat av vakant tjänst, medan Kultur, Fritid och Turism 

förväntas få ett underskott eftersom arrende på campingarna kommer att ge lägre intäkter än 

budgeterat. 

 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Utfall per april är 1,0 mkr bättre än budget och prognos för året är ett överskott på 0,8 mkr.  

Avskrivningskostnaderna beräknas till 0,4 mkr lägre än budget eftersom investeringsnivån 

för året kommer att bli lägre än budgeterat. 

Politisk verksamhet beräknas ge ett överskott för 2022 på 0,2 mkr på grund av lägre 

personalkostnader för cafeterian och lägre driftkostnader för Energirådgivning. 

Gata har ett överskott för perioden på 0,5 mkr främst pga. lägre utfall avseende 

vinterväghållning. Prognos för året är dock ett underskott på 0,7 mkr, främst p g a ökade 

kostnader för parkytor och barmarksunderhåll, medan utfallet för vinterväghållningen 

beräknas bli lägre även på årsbasis. 

VA-verksamheten har ett överskott på 0,5 mkr, medan prognos för året är ett överskott på  

1,4 mkr. Överskott förväntas avseende taxeintäkter och lönekostnader pga. vakanser medan 

driftskostnaderna väntas bli högre än budget. 

Fastighetsverksamheten har ett överskott på 0,5 mkr men resultatet förväntas bli 0,4 mkr 

sämre än budget. Kapitalkostnaderna beräknas bli lägre på grund av försenade investeringar 

men detta vägs upp av högre kostnader för paviljongen vid Stallets förskola som ska 

avvecklas under året samt högre kostnader för larm, service och underhållsavgifter. 

Barn- och utbildningsnämnd 
Förvaltningen har ett överskott på 6,4 mkr för perioden Helårsprognosen är 0,7 mkr bättre 
än budget, men då är prognosen för intäkter för statsbidragen försiktigt lagd. 

Förskolan har ett överskott på 1,6 mkr beroende på större intäkter i form av 
arbetsmarknadsersättningar och ersättning för Corona. Prognosen är dock 1,6 mkr sämre än 
budget till stor del beroende på att driftbidragen till fristående förskolor ökat. 
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Fritidshem har ett överskott på 0,5 mkr och prognos för året är 0,4 mkr beroende på lägre 
kostnader för personal och driftbidrag till fristående verksamheter. 

Grundskolan inkl. fritidsgårdar visar ett överskott på 0,4 mkr men prognos är ett underskott 
på 1,8 mkr främst på grund av högre personalkostnader.  

Särskolan har ett överskott på 1,3 mkr och prognos för året ligger på samma nivå. Orsaken är 
lägre kostnader för personal och skolskjutsar. 

Gymnasieskolan visar ett överskott på 1,7 mkr, prognos för året är 1,1 mkr bättre än budget. 
Ökade kostnader för interkommunala ersättningar uppvägs av lägre kostnader för den egna 
gymnasieverksamheten och större statliga ersättningar. 

Vuxenutbildningen har ett överskott på 0,7 mkr och prognos för 2022 är 1,1 mkr bättre än 
budget. Orsaken är ett överskott när det gäller yrkesvuxverksamheten. 

Socialnämnd 

Resultat för perioden är 5,3 mkr sämre än budget, prognos för året är ett underskott på  

12,2 mkr. 

Överskott avseende ledning och administration på 0,6 mkr beroende på ej tillsatta tjänster. 

Prognosen är att detta överskott håller i sig året ut. 

Äldreomsorgen visar ett underskott på 1,6 mkr, anledningen är ökat omsorgsbehov på grund 

av Covid-19 samt att stängningsprocessen av Berghälla ännu inte är påbörjad. Denna process 

förväntas pågå hela året och hela den förväntade besparingen kan inte genomföras enligt 

budget, vilket gör att prognos för året är ett underskott på 5,8 mkr. 

Hemsjukvårdens utfall är positivt med 0,3 mkr, prognos för året är samma. Detta eftersom 

man har vakanta tjänster samtidigt som ersättning för sjuklönekostnaderna i samband med 

pandemin har ökat. 

Omsorgen har en negativ avvikelse på 0,7 mkr beroende på höga personalkostnader och nya 

ärenden. Prognos för året är ett underskott på 1,1 mkr. 

För individ- och familjeomsorgen är utfallet 3,8 mkr sämre än budget främst p g a höga 

placeringskostnader. Prognos för året är ett underskott på 6,2 mkr. 

 

Finansförvaltningen 

Finansförvaltningen, exklusive av- och nedskrivningar, har ett underskott på 10,6 mkr. 

Prognos för helåret är ett underskott med 10,2 mkr jämfört med budget. 

Positivt utfall redovisas på skatteintäkter inkl. bidrag med 2,4 mkr. Skatteprognosen för 
helåret är 3,7 mkr bättre än budget, till stor del beroende på positiv slutavräkning avseende 
skatten för 2021 och högre utfall för 2022. 

Pensionskostnaderna inkl. sociala avgifter är för perioden 0,8 mkr bättre än budget, och vid 
årets slut beräknas kostnaderna bli 2,9 mkr lägre än budget. 

Utfallet för finansnettot är 16,6 mkr sämre än budget. I finansnettot ingår orealiserade 
förluster i kapitalförvaltningen med 19,3 mkr. För kapitalförvaltningen är helårsprognosen 
ett underskott med 16,9 mkr och för hela finansförvaltningen är prognosen ett underskott 
med 10,2 mkr. 
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Investeringsredovisning 
 

Nämnd      2022 Projekt som sträcker sig över flera år 

mkr 

Årets 

budget 

Årets 

utfall 

Total 

projektbudget 

Utfall     

t o m år 

2022-04 

Beräknad 

totalsumma Klart år 

Kommunstyrelse 7,1 0,9     

Samhällsbyggnadsnämnd 72,4 12,8     

Exploatering Djurhult 0,0 0,0 6,3 6,058 4,6  

Exploatering Törnrosa 0,0 -0,6 5,0 4,8 3,4  

Exploatering Industri Ö Lessebo 0,8 0,1 1,0 0,2 1,0 2022 

GC-Storgatan Hvtp 4,5 0,0 4,5 0,0 4,5 2023 

Exploatering Västra Hovmantorp 0,0 0,0 0,0 0,1 2,0 2022 

Del av Hackan 2 0,1 0,6 25,3 25,3 25,3 2022 

Odengatan 8 A 1,9 0,5 2,0 0,1 2,0 2022/2023 

Vattenförsörjning 4,0 0,1 119,5 0,1 109,5 2026 

Läcksökningsutrustning 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 2022 

Råvattenbrun 0,5 0,0 0,3 -0,2 0,3 2023 

Smarta vattenmätare 0,7 0,0 0,6 -0,1 0,6 2022 

Ombyggnad Skruvs VV 12,8 0,8 25,0 3,0 25,0 2024 

Gatubelysning-LED 0,7 0,0 5,5 4,8 5,5 2023 

Exploatering S Hovmantorp VA et 1 0,4 0,0 5,2 0,0 5,2 2024 

Exploatering S Hovmantorp gata et 1 0,1 0,0 2,2 0,0 2,2 2024 

Nybyggnation förskola H-TORP 0,3 0,0 33,0 33,9 34,2 2022 

Hackebacke tillbyggnad 12,9 5,4 30,0 22,5 29,0 2022 

Fd Folkets hus Lbo omb/ren 0,2 0,0 17,7 17,4 17,6 2022 

Nyängskolan ombyggnad 6,0 0,2 15,0 0,2 15 2023 

Bikupan förtätning skollokaler 3,0 0,0 10,0 0,0 10 2023 

Lustigkulla/Edabacken ny & omb 5,0 0,1 51,0 0,1 51,0 2026 

Brandstation Lessebo omb 1,6 4,0 5,0 7,4 7,9 2022 

Övrigt 17,0 1,6     

Barn- och utbildningsnämnd 3,7 0,0     

Socialnämnden 1,7 0,2     

Totalt 85,0 13,9     

 

Kommentar till investeringsredovisning 

Kommunens totala investeringsbudget för året är 85,0 mkr, medan prognosen ligger på 62,1 

mkr, vilket ger en avvikelse på 22,9 mkr.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2022 hittills investerat för 12,8 mkr, varav 

investeringar i tillbyggnad av Hackebackeskolan gjort med 5,4 mkr och ombyggnad av 

brandstationen gjorts med 4,0 mkr. Total investeringsbudget för året är 72,4 mkr medan 

prognosen ligger på 50,7 mkr. För vatten och avlopp beräknas investeringarna bli 11,5 mkr 

lägre än budget och fastighetsinvesteringarna beräknas bli 8,5 mkr lägre. 
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Affärsverksamhet VA 
 

RESULTATRÄKNING      

      

Mkr           

VA Not 2022-04 2021 

 Budget 

2022 

Prognos 

2022 

       

Verksamhetens intäkter, externa poster 1 8,1 24,1 23,0 23,1 

Verksamhetens intäkter, interna poster 1 0,4 1,7 0,3 1,7 

Verksamhetens kostn. externa poster  2 -5,2 -13,9 -14,0 -13,7 

Verksamhetens kostn. interna poster 2 -0,5 -1,5 -1,1 -1,7 

Avskrivningar 4 -2,1 -6,0 -6,4 -6,4 

Verksamhetens nettokostnad   0,8 4,5 1,7 3,1 

 

Finansiella intäkter, interna poster   0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader, interna poster 3 -0,5 -1,4 -1,7 -1,7 

Resultat före extraordinära poster   0,3 3,0 0 1,4 

       
Extraordinära intäkter  0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat   0,3 3,0 0,0 1,4 
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BALANSRÄKNING VA    

Mkr                              

  Not 2022-04 2021-12 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     
Mark, byggnader och tekniska anläggningar, externa 

poster 4 122,6 123,0 

Maskiner och inventarier  0,6 0,6 

Finansiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 

Summa anläggningstillgångar   123,3 123,6 

     

Omsättningstillgångar     

Förråd  0,0 0,0 

Kortfristiga fordringar  2,1 0,3 

Kassa och bank  -0,1 0,0 

Summa omsättningstillgångar   1,9 0,3 

Summa tillgångar   125,2 123,9 

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER     

     

Eget kapital     

Ingående eget kapital  3,5 0,4 

Årets resultat  0,3 3,0 

Summa eget kapital 5 3,8 3,5 

     

Avsättningar   0,0 0 

     

Skulder     

Långfristiga skulder, externa poster 6 136,3 135,6 

Långfristiga skulder, interna poster 6 -15,2 -15,2 

Kortfristiga skulder 7 0,3 0,0 

Summa skulder   121,4 120,4 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder   125,2 123,9 

     

Ställda panter och ansvarsförbindelser   0,0 0,0 
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NOTER, VA, Mkr   

   

  VA 

Not 1 Verksamhetens intäkter 2022-04 2021 

Taxor och avgifter 8,1 24,1 

Intern försäljning 0,4 1,7 

Försäljning av verksamhet 0,0 0,0 

Summa verksamhetens intäkter 8,6 25,9 

   

  VA 

Not 2 Verksamhetens kostnader 2022-04 2021 

Bidrag och transfereringar 0,0 0,0 

Entreprenader och köp av verksamhet 0,7 1,3 

Köp av verksamhet från kommun 0,3 0,6 

Lönekostnader inkl. sociala avgifter 1,4 4,3 

Lokal-och markhyror, fastighetsservice 0,1 0,3 

Övriga material och tjänster 3,1 8,8 

Summa verksamhetens kostnader 5,6 15,4 

   
   

  VA 

Not 3 Finansiella kostnader 2022-04 2021 

Räntor på anläggningslån -0,5 -1,4 

Summa -0,5 -1,4 

   

  VA 

Not 4 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2022-04 2021 

Ing. anskaffningsvärde 222,9 217,6 

Årets investering 1,7 5,5 

Utgående anskaffningsvärde 224,6 223,1 

Ing. ack. avskrivningar -99,3 -93,2 

Årets försäljning/utrangeringar 0,0 0,0 

Årets avskrivningar -2,1 -6,0 

Utgående ack. avskrivningar -101,4 -99,3 

Bokfört värde UB 123,3 123,9 
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  VA 

Not 5 Eget kapital 2022-04 2021 

Ingående eget kapital 3,5 0,4 

Årets resultat 0,3 3,0 

Summa 3,8 3,5 

   

  VA 

Not 6 Långfristiga skulder 2022-04 2021 

Internlån från kommun 118,5 118,5 

Övriga skulder-anslutnings avgifter + inv. bidrag 2,6  

Summa 121,1 118,5 

   

  VA 

Not 7  Kortfristiga skulder 2022-04 2021 

Koncernkonto, intern skuld (redovisas netto i lång skuld) 0,3 0,0 

Summa 0,3 0,0 
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Bilaga 1: Förvaltningarna 

 

Kommunledningsförvaltningen 

Större händelser  

Inledningen av detta år började vi se en positiv förändring gällande Corona. Vi började 

successivt att återgå till normalläge. Mycket fokus har varit på att säkerställa hur personalen 

mår efter nästan två år av krishantering gällande Corona. Normalläget varade inte många 

dagar innan kriget i Ukraina bröt ut. Vi fick snabbt ställa om för en beredskap för ett högre 

mottagande av ukrainska invånare än det mottagande vi hade under flyktingkrisen 2014.  Vi 

gick snabbt upp i stabsläge för att klara situationen. Vår målsättning var att ha en beredskap 

för ca. 400 flyktingar varav 200 barn och ungdomar. Vi fick snabbt till en organisation där vi 

kunde erbjuda lägenheter till Migrationsverket, beredskap gällande förskola och grundskola, 

koordinera frivillighetsorganisationer och mycket mer. Med en fantastisk personal har 

kommunen under mycket kort tid en hög beredskap för ett bra mottagande. Vi har idag god 

beredskap och en vi-känsla i detta arbete.  

Arbetet fortskrider med att tillsammans med samhällsbyggnad ta fram nya planer för 

byggnation av bostäder och för industrier.  Vi ser ett stort intresse för att bygga bostäder 

utanför våra tätorter. Ett arbete med att förmedla ödehus på landsbygden har fallit väl ut där 

ett 100-tals personer har visat intresserade. En ödehus-konferens genomfördes under april 

med ett 60 deltagare från ca 30 andra kommuner. 

Vi har kunnat starta upp en hel del fysiska träffar med näringslivet där vi ser ett behov av att 

kunna träffas och skapa nätverk. En utveckling av besöksnäringen pågår i form av Destination 

Glasriket där många företagare är involverade i arbetet. 

Kulturhuset i Lessebo är klart där fritidsverksamheten är i gång med aktiviteter på 

fritidsgården. Glädjande är att vi ser ett högt deltagande där det är ganska jämnt fördelat 

mellan pojkar och flickor.   

Processarbetet mellan arbetsmarknadsavdelningen, VUX-enheten och VUX-utbildningen är 

klart. Det ligger ett förslag på en projektorganisation med alla tre verksamhetsområdena. 

Syftet är att skapa tydliga målsättningar, strukturer och rutiner så att vi optimera vårt arbete. 

Syftet är att öka sysselsättningsgraden för våra invånare.  Vi ser idag att arbetslösheten 

succesivt går ner och ligger idag på 11,5%. 

Ekonomi 
Driftredovisning (tkr) 

Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

tkr 2022-04 2022-04 2022-04 2022 2022 2022 

Kommunfullmäktige 194 235 41 711 711 0 

Kommunstyrelsen 671 699 28 2 128 2 128 0 

Partistöd 163 163 0 488 488 0 

Revision 293 262 -31 793 793 0 

Valnämnd -246 -143 103 412 412 0 

Överförmyndare 364 363 0 1 090 1 090 0 

Summa 1 438 1 579 141 5 622 5 622 0 
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Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

tkr 2022-04 2022-04 2022-04 2022 2022 2022 

Styr- & ledning 735 697 -38 2 165 2 165 0 

Kommunledningskontoret 6 861 8 412 1 551 24 832 25 560 728 

Näringsliv 578 762 184 2 302 2 302 0 

Bibliotek 1 602 1 588 -13 4 795 4 795 0 

Kultur, Fritid & Turism 5 231 5 499 267 14 584 14 341 -243 

Färdtjänst 477 565 88 1 695 1 695 0 

Arbetsmarknadsenheten 1 730 1 866 136 6 692 6 692 0 

Räddningstjänst 3 758 3 757 -1 11 272 11 272 0 

Måltidsverksamhet 41 -29 -70 0 0 0 

Mark, beredskap mm -138 169 306 229 506 277 

Summa 20 876 23 286 2 410 68 565 69 328 763 

            

Totalt KS 22 313 24 865 2 551 74 186 74 950 764 

 

Kommentar till driftredovisning 

Det totala utfallet för nämnden ligger under riktpunkten för de fyra första månaderna. 

Bedömningen är att helårsutfallet kommer att ge ett visst överskott.  

Större positiva avvikelser mot budget finns på valnämnden då bidraget för att anordna höstens 

riksdagsval var högre än budgeterat men det kommer att mötas av högre kostnader än 

budgeterat. Kommunledningskontoret visar en positiv avvikelse mot budget vilket främst 

beror på lägre kostnader på IT-avdelning pga. bland annat vakant tjänst vilket förväntas 

kvarstå året ut. Kultur, Fritid & Turism visar i nuläget en positiv avvikelse då utbetalningen av 

föreningsbidragen inte följer periodiseringen av budgeten. Helårsprognosen visar dock en 

negativ avvikelse pga. lägre intäkter avseende arrende på campingarna. Inom mark, beredskap 

mm, är intäkter för försäljning av tomter bokförda men inte budgeterade. Det prognostiserade 

överskottet är det samma som periodens överskott på intäkterna, men kan komma att bli högre 

beroende på tomtförsäljningar. 

Övriga verksamheter visar efter fyra månader ett mindre under- eller överskott men beräknas 

hålla sin budget för 2022. 

 

Investeringsredovisning (tkr) 

Verksamhet Utfall Prognos Budget Avvikelse 

tkr 2022-04 2022 2022 2022 

Kommunledningskontoret 874 3 875 3 875 0 

Bibliotek 21 50 50 0 

Kultur & Fritid 0 815 815 0 

Måltidsverksamhet 0 400 400 0 

Mark, beredskap mm 0 2 000 2 000 0 

Totalt 895 7 140 7 140 0 
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Kommentar till investeringsredovisning 

Utfallet för investeringarna de fyra första månaderna är 895 tkr av totalt 7 140 tkr som är 

budgeterat för helår 2022. 

Utbyte av datorer sker i treårs-cykler och 3 000 tkr finns avsatt för detta under året. Under 

året slutförs även utbyte av server. Biblioteket investerar i nya inventarier. Inom kultur och 

fritid finns medel avsatta för aktivitetsyta vid strandpromenaden i Hovmantorp. Inom 

måltidsverksamheten kommer serveringsdiskarna på Hackebackeskolan och 

Kvarndammskolan bytas ut under året. För kostnader i samband med exploatering finns 2 000 

tkr avsatta i budget.  

 

Uppföljning av verksamhetsmål  
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. I 

uppföljningen för nämnd/styrelse ska aktiviteterna under respektive strategi kommenteras.  

 

Boende och livskvalitet  

Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet 

Strategi: Samarbeta med Arbetsförmedlingen.  Ja      

Aktivitet: Öka samverkan så att arbetsförmedlingen 
snabbare beslutar kring nystartsjobb och introduktionsjobb. 
Koordinera mellan företag och arbetsförmedlingen så att 
yrkesutbildning kan starta där det förekommer bristyrken.  

      

 Strategi: Projektorganisation med 
arbetsmarknadsavdelningen, Vuxen-enheten och VUX-
utbildningen. 

 Ja     

Aktivitet: Starta projektorganisation där tydliga mål, 
strukturer och rutiner är väl kända i organisationen. 

   

Strategi: Samverka med privata aktörer. Ja   

Aktivitet: Samverka på individnivå vilket ska bidra till att 
när privata aktörer är klara med rusta och matcha kan 
projektorganisationen ta vid med arbetspraktik. 

   

Kommentar:  

• Arbetsmarknadsavdelningen ska öka dialogen med näringslivschef så att 
kompetensbrister i näringslivet koordineras med Arbetsförmedlingen. 

• Målsättning med projektorganisationen ska vara fler invånare i sysselsättning. 
  

42



33 Bilaga 1: Förvaltningarna 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet 

Strategi: Ökad samverkan inom kommunal verksamhet. Ja      

Aktivitet: Ta fram en kommunövergripande handlingsplan 
som ska öka tryggheten och minska risken för kriminell 
rekrytering. 
Under våren få igång en organisation gällande 
fältverksamhet. 

   

 Strategi: Ökad samverkan med polisen Ja      

Aktivitet: Polisen är delaktig i den handlingsplan som tas 
fram.  

   

Strategi: Bygga relationer med ungdomar i Lessebo 
kommun. 

Ja   

Aktivitet: Starta fältverksamhet. Fältverksamheten ska 
bidra till ökad samverkan mellan skolan, socialtjänsten och 
fritidsgårdsverksamheten. 

   

Kommentar:  

• Vi är överens med Växjö om att samverkan gällande fältverksamhet men även ett 
utökat samarbete gällande ungdomar som befinner sig i båda kommunerna.  

• Polisen har hög närvaro i kommunen. Polisen sitter några dagar i månaden även i 
kommunhuset. 

 

Kommunfullmäktiges mål: Fler invånare 

 Strategi: Öka antalet attraktiva byggbara tomter.  Ja      

 Aktivitet: Initiera fler detaljplaner.        

 Strategi: Öka möjligheten till god kommunikation Ja      

Aktivitet: Arbeta för ett tågstopp i Skruv    

Strategi: Underlätta för nyföretagande. Ja   

Aktivitet: Genom nätverksbyggande inom näringslivet och 
god information till näringslivet visa att kommunen kan 
underlätta för nyföretagande. Verka för att 
Nyföretagarcentrum och näringslivet kopplas ihop. 

   

Kommentar:  

• Verka för att Skruv kan bli ett pilotområde i Bymässa 2030.  
• Vara delaktiga i framtagande av nytt bostadsförsörjningsprogram.  
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Barn och ungas uppväxtvillkor 

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska bli behöriga till gymnasiet 

Strategi:     Nej  

 Aktivitet:       

        

Kommentar:  

• Det kommunstyrelsen kan göra är att öka tryggheten för ungdomar samt bidra till 
att trångboddheten minskar. 

 

Kommunfullmäktiges mål: Tryggheten ska öka bland unga 

 Strategi: Alla ungdomar ska ha möjlighet till en 
meningsfull fritid med aktiviteter. 

 Ja     

Aktivitet:  Utveckla fritidsgårdsverksamheten i samtliga 
orter.  Arbeta med handlingsplanen gällande öka trygghet. 
Starta fältverksamhet som ska bidra till relationsskapande 
åtgärder tillsammans med skolan, socialtjänsten och 
fritidsgårdspersonalen. 

      

 Strategi: Skapa goda relationer mellan ungdomar och 
kommunen. 

 Ja     

Aktivitet: Starta fältverksamhet    

Strategi: Ungdomar ska känna till att kommunen arbetar 
för en ökad trygghet och minskad brottslighet. 

Ja   

Aktivitet: Följa framtagen handlingsplan. Verka för ökad 
samverkan inom kommunens verksamheter tillsammans 
med polisen. 

   

Kommentar:  

• Vi är överens med Växjö kommun att öka vårt samarbete gällande ungdomar som 
befinner sig både i Växjö och i Lessebo kommun. 

• Växjö kommun kommer att medverka vid uppstartandet av vår fältverksamhet. 
 

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska välja Lessebo kommuns skolor 

 Strategi: Ungdomarna ska veta att det finns bra 
fritidsgårdsverksamhet. 

Ja     

 Aktivitet: Utveckla fritidsgårdsverksamheten i samtliga 
orter. 

      

        

Kommentar:  

• Genom att ha en aktiv och attraktiv fritidsgårdsverksamhet där deras kompisar 
finns kan bidra till att de väljer Lessebo kommuns skola. 

• Ungdomar och deras föräldrar ska känna att fritidsgårdsverksamheten är en trygg 
plats att vara på. 

  

44



35 Bilaga 1: Förvaltningarna 

Demokrati och service 

Kommunfullmäktiges mål: Fler digitala tjänster 

 Strategi: Öka kunskapen inom kommunal verksamhet 
gällande e-tjänsternas betydelse. 

Ja      

Aktivitet: Inköp av plattform för e-tjänster. Följa upp 
handlingsplanen som är framtagen gällande digitalisering. 

      

        
    

Kommentar:  

• Vi ska även marknadsföra/informera om de e-tjänster som är framtagna. 
 

Kommunfullmäktiges mål: Bättre service till invånare och företag 

 Strategi: Öka tillgänglighet och servicegraden i 
kommunen. 

 Ja     

Aktivitet: Utveckla kontaktcenter. Kontinuerligt skicka 
nyhetsbrev till våra företagare. 

      

 Strategi: Ta fram kommunens varumärkesplattform   Delvis    

Aktivitet: Besluta om vårt varumärke där god service ska 
vara en del. 

   

Kommentar:  

• Arbetet pågår med att skapa ett kontaktcenter vilket ska öka servicen för våra 
invånare och företagare men även effektivisera verksamheterna.  

• Varumärkesplattformer kommer att påbörjas under hösten. 
 

Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare 

Strategi: Ökad samverkan inom organisationen Ja     

Aktivitet: Arbeta med samverkansavtalet för ökad 
delaktighet. Tillitsbaserat ledarskap ska genomsyra hela 
organisationen. Tillsammans med medarbetare föra dialog 
kring HME om vad vi kan förbättra. 

      

 Strategi: Minska sjukfrånvaron Ja      

Aktivitet: Ökan fokus på medarbetare som har haft en 
intensiv period gällande Corona. 

   

Strategi: Utveckla medarbetarskapet Ja   

Aktivitet: Arbeta med medarbetarpolicyn på alla APT:er.    

Kommentar:  

• Vi är igång med chefsutvecklingsprogrammet. 
• Vi kan göra pulsmätningar kontinuerlig för att säkerställa att vi ökar 

attraktiviteten som arbetsgivare. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Större händelser  
De 4 första månaderna har inneburit kraftigt stigande priser på bränsle och el, vilket 

påverkar vår verksamhet negativt. Konjunkturläget är bekymmersamt för framtida 

investeringar och leveranstider på material påverkar färdigställandetider. Årets inledning har 

inneburit ett fortsatt fokus på att skapa förutsättningar för fler boenden i vår kommun där 

nya detaljplaner har genomförts för bostäder i Hovmantorp. Arbetet med ödehus fortsätter 

och sätter Lessebo kommun på kartan som en av de ledande och mest omnämnda 

kommunerna i landet. Det soliga vädret under mars och april månad var också mycket 

positivt för vår elproduktion på solcellsanläggningarna. Källsortering har införts vid våra 

verksamhetsfastigheter under våren. 

 

Ekonomi 
Driftredovisning (tkr) 

Samhällsbyggnadsnämnd         

Verksamhet  Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

tkr 2022-04 2022-04 2022-04 2022 2022 2022 

Politisk vht o administration 1 561 1 679 118 4 924 5 115 191 

Gata, park, skogen 4 662 5 212 550 13 230 12 606 -624 

Plan och Bygg 278 234 -44 699 716 17 

Miljö och hälsoskydd 973 1 047 74 3 221 3 178 -43 

Interna arbeten 302 -461 -763 -52 0 52 

Externa arbeten -45 0 45 -64 0 64 

Fastigheter 1 430 1 901 471 3 472 3 238 -234 

Va -344 160 504 -1 416 0 1 416 

Summa 8 817 9 772 955 24 014 24 853 839 

 

Kommentar till driftredovisning 

Politisk verksamhet och administration:   

Verksamheten beräknas kunna hålla budgeten, prognos +191 tkr. Bostadsanpassning visar ett 
underskott pga. högre kostnader 69 tkr, staben visar ett överskott pga. lägre personal- och 
driftkostnader samt cafeterian visar ett överskott på pga. lägre personalkostnader.  

Gata/park: 

Utfall efter april är 550 tkr medan årsprognosen är -624 tkr. I nuläget är det ett överskott 

inom gata på ca 474 tkr där toppbeläggningar har överskott på ca 142 tkr och 
vinterväghållningen på ca 635 tkr (budgeten för vinterväghållning är periodiserad mellan 

jan-april). Barmarksunderhåll visar underskott på ca 270 tkr, gatubelysning visar ett 
underskott pga. högre kostnader för inköp, park visar ett överskott på ca 74 tkr med en 

årsprognos på -485 tkr pga. mer arbete på parkytor. Prognos på gatan ca -140 tkr byggs på 
underskottet på barmarksunderhåll och gatubelysning samt överskottet på vinterväghållning. 
Skogen är i balans och beräknas hålla budget.  
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Plan och Bygg:  

Beräknas att hålla budgeten. Bygg har lägre intäkter och personalkostnader pga. personalbyte 
och detaljplaner har inga intäkter. Anslaget för ovårdade fastigheter används till 

rivningsåtgärd i Kråksjö och kommer att bli ett underskott om det ej blir återbetalning vid 
framtida markförsäljning. 

Miljö & Hälsa:  

Beräknas att bli ett visst underskott på helår. Miljöskydd visar ett överskott på ca 156 tkr pga. 
två vakanta tjänster och lägre intäkter pga. personalbrist. Sjökalkning har underskott, men 

prognos är i balans. Enskilda avlopp, alkoholtillstånd och hälsoskydd visar ett underskott 
pga. lägre intäkter. Livsmedel visar ett överskott och prognos är att de ska ha högre intäkter i 
år. 

Interna arbeten:   

Interna arbeten visar underskott på -763 tkr pga. periodiserad budget -461 tkr och resten 

avser lägre intäkter och högre kostnader. Anläggning visar ett underskott på ca 513 tkr 
innehållande avvikelser i och med utbetalningar av ej uttagna semesterdagar samt 

sjukskrivningar netto -179 tkr och att anläggningsbudgeten är periodiserad för 
vinterväghållning -334 tkr. Årsprognos för interna anläggningsarbeten är +101 tkr. 

Fastighetsskötare visar ett överskott på ca 103 tkr, prognos +29 tkr. Maskiner visar ett 
underskott på ca 353 tkr pga. lägre intäkter och högre driftkostnader. Maskinbudget är 
periodiserad på -127 tkr samt nettokostnad 226 tkr, prognos -78 tkr. 

Externa arbeten:  

Är i balans. 

Fastigheter:   

Verksamheten visar ett överskott på ca 471 tkr, lokalvård är i balans och ger ett överskott på 
ca 227 tkr och fastigheter visar ett överskott på ca 243 tkr. Prognos -234 tkr. Stallet paviljong 

har ingen budget för hyresintäkt och kostnader i år, men en kostnad på ca 390 tkr till och 
med sista augusti och prognosen bygger på att Stallets paviljong ska avvecklas efter augusti. 

Fjärrvärmekostnader visar ett överskott på ca 225 tkr. Elkostnader visar ett överskott på ca 
84 tkr, vatten +36 tkr. Kapitalkostnader +417 tkr pga. av ej aktiverade investeringar, men de 

aktiveras löpande under året och budget för dessa investeringar har byggt på 50% av 
helårskostnaden. Prognos för avskrivningarna +210 tkr. Hyreskostnader pga. 

evakueringskostnader för räddningstjänstens lokal ca 60 tkr.  Kostnader för el och fjärrvärme 
är periodiserat. Kostnader för larm, service och underhållavgifter är högre pga. kontroller 
som gjordes under året samt åtgärder som ska utföras efter kontroller. 

VA:  

Verksamheten visar ett överskott och verksamheten beräknas kunna ge ett visst överskott. 

Verksamheter visar ett överskott pga. högre intäkter av taxor, försäkringsersättning och 
bidrag för VA-plan. VA-intäkter har budgeterats lägre för att intäkter och kostnader skall 

vara budgeterat netto noll. Löner har överskott pga. vakans. Kapitalkostnader +124 tkr. 
Elkostnader är periodiserat och de ger ett visst överskott. Driftkostnader ger ett underskott 

på -619 tkr: köpta tjänster -255 tkr, reparationer -93 tkr, skadeavstånd Lisskulan -50 tkr, 
kemikalier -50 tkr, övriga främmande tjänster -219 tkr (VA-taxa och Lisskullan). 

 

  

47



38 Bilaga 1: Förvaltningarna 

Investeringsredovisning (tkr) 

Samhällsbyggnadsnämnd       

Verksamhet Utfall Prognos Budget Avvikelse 

tkr 2022-04 2022 2022 2022 

Gata, park -43 7 052 8 730 1 678 

Vatten och avlopp 988 9 993 21 554 11 561 

Interna arbeten 109 1 625 1 625 0 

Fastigheter 11 772 32 043 40 528 8 485 

Totalt 12 827 50 713 72 437 21 724 

 

Kommentar till investeringsredovisning 

Investeringarna inom gata/park kommer att ge ett visst överskott pga. medfinansiering av 

gång- och cykelväg västra Hovmantorp färdigställs våren 2023. 

1) GC-Storgatan Hovmantorp, budget 4500 tkr, prognos 2500 tkr i år, 

2) GC-vägar netto 830 tkr (intäkter -830 tkr, kostnader 1660 tkr), prognos 830 tkr, 

3) Asfalt budget 2064 tkr, prognos 2064 tkr, 

4) Medel som har kommit för Resecentrum i Hovmantorp och väderskydd -425 tkr, 

5) Exploatering Västra Hovmantorp budget 0 kr, prognos 1 mkr, 

6) Led-projektet budget 653 tkr, prognos 400 tkr, 

7) Exploatering Södra Hovmantorp budget 100 tkr, prognos 100 tkr, 

8) Exploatering Lebovägen budget 413 tkr, prognos 413 tkr. 

Vatten och avlopp har överskott pga. försenad entreprenad på vattenverket i Skruv där ny 

upphandling måste göras pga. uteblivna anbud inom en delentreprenad. 

1) VV Skruv budget 12 761 tkr, prognos 5 000 tkr, 

2) Vattenförsörjning budget 4000 tkr, prognos 2000 tkr, 

3) Exploatering Västra Hovmantorp, budget 0 kr, prognos 1000 tkr, 

4) Exploatering Lebovägen budget 413 tkr, prognos 413 tkr, 

5) Anslutningsavgifter Törnrosa budget 0 tkr, utfall tom sista april -607 tkr, prognos 

intäkter -1300 tkr, 

6) Anslutningsavgifter i övrigt budget 0 kr, utfall tom sista april -135 tkr, prognos -1500 

tkr, 

7) Exploatering Södra Hovmantorp budget 400 tkr, prognos 400 tkr, 

8) Galvbyte Strömbergshyttan budget 136 tkr, kostnad 163 tkr, prognos 163 tkr, 

9) SBN förfogande budget 806 tkr, prognos 779 tkr. 

Interna arbeten avser maskininvesteringar: Budget 1625 tkr, prognos 1625 tkr. 

Fastigheter har överskott pga. tidsförskjutningar av planerade investeringsprojekt: 

1) Komponenter budget 7932 tkr, prognos 2508 tkr, 

2) Energisparåtgärder budget 0 tkr (omdisponeras medel från komponenter 285 tkr), 

prognos 285 tkr, 

3) Kyla server rum budget 599 tkr, utfall 678 tkr (omdisponeras 79 tkr från 

komponenter), prognos 678 tkr, 

4) Källsortering budget 0 tkr, utfall 531 tkr, prognos 600 tkr och dessa medel skall 

omdisponeras från komponenter, 

5) Köksmaskiner budget 500 tkr, prognos 300 tkr, 

6) Till- och ombyggnad Hackebackeskolan budget 12 919 tkr, prognos 11 919 tkr, 
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7) Till- och ombyggnad Nyängskolan budget 6000 tkr, prognos 6000 tkr, 

8) Bikupan förtätning skollokaler budget 3000 tkr, prognos 200 tkr 

9) Lustigkullaskolan och Edabackens förskola budget 4 988 tkr, prognos 500 tkr, 

10) Utredning ÄO lokaler budget 500 tkr, kostnad 500 tkr, 

11) LSS Odengatan (staket) budget 102 tkr, prognos 152 tkr (resten 48 tkr finansieras 

över komponenter) 

12) LSS Odengatan 8A budget 1899 tkr, utfall tom sista april 458 tkr, prognos 3 379 tkr 

(1480 tkr finansieras över komponenter), 

13) Brandstationen etapp 1 budget 1 571 tkr, kostnad 2 004 tkr, prognos 2 004 tkr, 

underskottet 433 tkr skall finansieras över komponenter, 

14) Brandstationen etapp 2 & 3 budget 0 kr, kostnad 2 000 tkr, prognos 2 500 tkr. Skall 

finansieras över komponentmedel. 
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Uppföljning av verksamhetsmål  
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. I 

uppföljningen för nämnd/styrelse ska aktiviteterna under respektive strategi kommenteras.  

Boende och livskvalitet  

Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet 

Kommunfullmäktiges mål: Den totala 

arbetslösheten ska minska till 13,0 %  

Mäts genom Arbetsförmedlingens månadsstatistik. 

Utgångsläge: 14,8 % (mars 2021). Bidrar till god ekonomisk 

hushållning. Målet kopplar till Agenda 2030 genom mål 8:5 

och 8:6 samt Regionala utvecklingsstrategin.  

Nämndens strategier och aktiviteter:  

     

Fortsatt samarbete med Arbetsmarknadsenheten för att 
underlätta bemanning inom vår förvaltning  

 JA      

Underlätta för nyetablering av företag genom att kunna 
erbjuda byggbar industrimark i vår kommun 

  DELVIS   

 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet 

Kommunfullmäktiges mål: Den upplevda trygg-

heten bland invånarna ska förbättras till index 1,98 

Mäts genom Polisens trygghetsmätning. Utgångsläge: 2,16 

(2020). Målet kopplar till Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1.   

Nämndens strategier och aktiviteter: 

      

Installation av övervakningskameror    DELVIS   

Komplettera med belysning vid behov   DELVIS    

Fortsatt utbyggnad av GC-vägar  DELVIS  

Röjningar och buskborttagning där det finns skymmande 
växtlighet 

  NEJ 

 

Kommunfullmäktiges mål: Fler invånare 

Kommunfullmäktiges mål: Antalet invånare i 

kommunen ska öka till 8 800 personer 

Mäts genom invånarantal (SCB). Utgångsläge: 8 655 (2020). 

Bidrar till god ekonomisk hushållning. Målet kopplat till 

Regionala utvecklingsstrategin. 

Nämndens strategier och aktiviteter: 

      

Detaljplaner för nya tomter som ger en attraktiv 
boendemiljö, med god service och fysisk tillgänglighet. 

 JA     
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Barn och ungas uppväxtvillkor 

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska bli behöriga till gymnasiet 

 Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som går 

ut grundskolan och har behörighet till gymnasiet 

ska öka till 70 % 

Mäts genom Skolverkets statistik. Utgångsläge: 63,9 % 

(Läsåret 2019/20). Målet kopplar till Agenda 2030 mål 4:3 

och 4:5.  

Nämndens strategier och aktiviteter: 

      

Samarbetar med BUF och strävar mot rena och lärorika 
lokaler med hög kvalitet. 

JA      

 

Kommunfullmäktiges mål: Tryggheten ska öka bland unga 

 Kommunfullmäktiges mål: Andelen barn och unga 

som upplever en trygg miljö ska öka till 92 % 

Mäts genom skolans mätningar. Utgångsläge: 86 % (2020). 

Målet kopplar till Länsgemensam folkhälsopolicy.  

Nämndens strategier och aktiviteter: 

      

Säker och trygg skolmiljö, bygga bort gömda ytor och en 
säker väg till skolan. 

   DELVIS   

 

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska välja Lessebo kommuns skolor 

Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som 

väljer Lessebo kommuns grundskolor ska öka till 

95 % 

Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 92,67 % (2020). 

Nämndens strategier och aktiviteter: 

      

En god yttre och inre miljö.    DELVIS   

 

  

51



42 Bilaga 1: Förvaltningarna 

Demokrati och service 

Kommunfullmäktiges mål: Fler digitala tjänster 

 Kommunfullmäktiges mål: Antalet E-tjänster ska 

öka i Lessebo kommun 

Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 0. Målet kopplar 

till Regionala utvecklingsstrategin.  

Nämndens strategier och aktiviteter: 

      

 Smärre kompletteringar och revideringar under 2022.  JA     

 

Kommunfullmäktiges mål: Bättre service till invånare och företag 

 Kommunfullmäktiges mål: Andelen som upplever 
servicen som bra eller mycket bra ska uppgå till 70 
procent. 

Mäts genom SCB Medborgarundersökning, frågan om 
upplevd service 

Utgångsläge: saknas. Målet kopplar till Regionala 
utvecklingsstrategin.  

Nämndens strategier och aktiviteter: 

      

Utökad tillgänglighet för allmänheten att kontakta rätt 
handläggare. 

    NEJ  

 

Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare 

 Kommunfullmäktiges mål: Hållbart med-
arbetarindex HME ska uppgå till minst index 79 

Mäts genom HME, egen mätning som redovisas i Kolada.  
Utgångsläge: saknas. Målet kopplar till Agenda 2030 mål 
5:5 och 8:8.  

Nämndens strategier och aktiviteter: 

      

Uppföljning av medarbetarenkät 2021 och målinriktat 
förbättringsarbete. 

  DELVIS    
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Myndighetsnämnden 

 
Ett flertal nya anläggningar och anläggningar som startar ut anmälan har fortsatt att påverka 
kontrollverksamheten inom livsmedelskontrollen. Livsmedelskontrollen har likaså påverkats 

av frekventa larm om återkallande av produkter samt en del komplicerade händelsestyrda 
ärenden som har tagit ordinarie kontrolltid i anspråk. Ett större tillsynsärende på byggsidan 

rörande rivning av en fastighet har hanterats under första kvartalet och kommer att hanteras 
vidare under året.  

 

Exempel på större bygglov under perioden kan nämnas Udden i Hovmantorp etapp ett som 
nu har fått intermistiskt slutbesked och är därmed inflyttningsklart.  Byggnationen av 

kunskapsförskolan i Hovmantorp har nu kommit igång, startbesked för ett flerbostadshus på 
Törnrosa området har beviljats. Volymen inkommande bygglov har ökat och med hänsyn till 

ökad tomtförsäljning planeras för större volymer framöver. Tillsyn av miljöfarlig verksamhet 
samt hälsoskyddstillsyn pågår men har påverkats negativt med anledning av vakans då en 
inspektör slutat, nyrekrytering är nu klar med tillträde i augusti.   
 

Ekonomi 
Driftredovisning (tkr) 

Myndighetsnämnden 

Verksamhet  
Utfall Budget Avvikelse Prognos 

Budget Avvikelse 

                tkr 2022-04 2022-04 2022-04 2022 2022 2022 

Politisk vht 69 89 20 251 271 20 

Totalt 69 89 20 251 271 20 

 

Kommentar till driftredovisning 

Ekonomin är stabil och påverkas endast av nämndens möten. 
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Uppföljning av verksamhetsmål  
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. I 

uppföljningen för nämnd/styrelse ska aktiviteterna under respektive strategi kommenteras.  

Boende och livskvalitet  

Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet 

Kommunfullmäktiges mål: Den totala 

arbetslösheten ska minska till 13,0 %  

Mäts genom Arbetsförmedlingens månadsstatistik. 

Utgångsläge: 14,8 % (mars 2021). Bidrar till god ekonomisk 

hushållning. Målet kopplar till Agenda 2030 genom mål 8:5 

och 8:6 samt Regionala utvecklingsstrategin.  
 

      

Kommentar: Ej aktuellt 

 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet 

Kommunfullmäktiges mål: Den upplevda 

tryggheten bland invånarna ska förbättras till index 

1,98 

Mäts genom Polisens trygghetsmätning. Utgångsläge: 2,16 

(2020). Målet kopplar till Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1.   

Nämndens strategier och aktiviteter:  

      

 Vid bygglovshantering för mötesplatser och dylikt ska 
trygghetsaspekten beaktas 

  DELVIS    

 

Kommunfullmäktiges mål: Fler invånare 

Kommunfullmäktiges mål: Antalet invånare i 

kommunen ska öka till 8 800 personer 

Mäts genom invånarantal (SCB). Utgångsläge: 8 655 (2020). 

Bidrar till god ekonomisk hushållning. Målet kopplat till 

Regionala utvecklingsstrategin. 

Nämndens strategier och aktiviteter: 

      

Detaljplaner för nya tomter som ger en attraktiv 
boendemiljö, med god service och fysisk tillgänglighet. Vid 
bygglovshantering bidra med en smidig och effektiv 
handläggning 

 JA     
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Barn och ungas uppväxtvillkor 

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska bli behöriga till gymnasiet 

Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som går 

ut grundskolan och har behörighet till gymnasiet 

ska öka till 70 % 

Mäts genom Skolverkets statistik. Utgångsläge: 63,9 % 

(Läsåret 2019/20). Målet kopplar till Agenda 2030 mål 4:3 

och 4:5.  
 

      

Kommentar: Ej aktuellt 

 

Kommunfullmäktiges mål: Tryggheten ska öka bland unga 

Kommunfullmäktiges mål: Andelen barn och unga 

som upplever en trygg miljö ska öka till 92 % 

Mäts genom skolans mätningar. Utgångsläge: 86 % (2020). 

Målet kopplar till Länsgemensam folkhälsopolicy.  

Nämndens strategier och aktiviteter: 

      

Vid bygglovshantering för mötesplatser och dylikt skall 
trygghetsaspekten beaktas. Miljön för olika åldrar ska 
beaktas samt att FN:s barnkonvention ska vägas in. 

   DELVIS   

 

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska välja Lessebo kommuns skolor 

Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som 

väljer Lessebo kommuns grundskolor ska öka till 

95 % 

Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 92,67 % (2020). 
 

      

Kommentar: Ej aktuellt 

 

Demokrati och service 

Kommunfullmäktiges mål: Fler digitala tjänster 

Kommunfullmäktiges mål: Antalet E-tjänster ska 

öka i Lessebo kommun 

Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 0. Målet kopplar 

till Regionala utvecklingsstrategin.  

Nämndens strategier och aktiviteter:  

      

  Fortsatt utveckling och underhåll av befintliga E-tjänster.  JA     
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Kommunfullmäktiges mål: Bättre service till invånare och företag 

Kommunfullmäktiges mål: Andelen som upplever 

servicen som bra eller mycket bra ska uppgå till 70 

procent. 

Mäts genom SCB Medborgarundersökning, frågan om 

upplevd service 

Utgångsläge: saknas. Målet kopplar till Regionala 

utvecklingsstrategin.  

Nämndens strategier och aktiviteter: 

      

Vid ärenden som kräver flera tillstånd skall handläggare 
samordna så att ansökningar från organisationen blir 
komplett. 

 JA     

Kundfokus diskuteras regelbundet på enheten. 

Ständigt pågående dialog och avstämningsmöten mellan 
bygg- och miljöchef och näringslivschef. 

JA       

 

Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare 

Kommunfullmäktiges mål: Hållbart 

medarbetarindex HME ska uppgå till minst index 

79 

Mäts genom HME, egen mätning som redovisas i Kolada.  

Utgångsläge: saknas. Målet kopplar till Agenda 2030 mål 

5:5 och 8:8.  
 

      

Kommentar: Ej aktuellt 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
 

Större händelser  
Årets två första månader påverkades starkt av pandemin. Det var hög sjukfrånvaro både 

bland personal och barn/elever vilket innebar stor utmaning att säkerställa bemanning på 

många av enheterna. Det finns tecken på att elevernas måluppfyllelse har påverkats.  

 

Kriget i Ukraina har haft en stor påverkan under perioden. Planeringen för mycket stor 

mottagande har genomförts. En mottagningsenhet har återöppnat och personal har anställts. 

Ca 30 elever i grundskolan och 15 barn i förskolan har anlänt. Inskrivningssamtal och 

kartläggning pågår för eleverna i grundskolan. Mottagande i skolorna sker därefter. 

Majoriteten av eleverna kommer att gå i skola i Kosta eller i Skruv.  

 

Det vi hittills också kan se är att fler barn är inskrivna eller på väg in inom 

förskoleverksamheten. När resursfördelningen gjordes i december togs höjd för de barn 

rektorerna såg var på väg att skolas in under januari och februari sedan dess har ytterligare 

barn tillkommit, en del av dessa barn har omfattande behov av olika slag och del av dem är 

asylsökande både från Ukraina och andra länder.  

Ekonomi 
Driftredovisning (tkr) 

Barn- och utbildningsnämnd     
    

Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

                tkr 2022-04 2022-04 2022-04 2022 2022 2022 

Politisk vht och administration 2 530 2 510 -20 7 491 7 598 107 

Kulturskola 1 138 1 340 202 4 022 4 060 38 

Förskola 20 680 22 251 1 572 69 084 67 463 -1 621 

Fritidshem 1 698 2 236 538 6 391 6 817 426 

Grundskola (F-9) inkl. 

fritidsgårdar 43 380 43 816 435 134 312 132 522 -1 790 

Särskola 4 200 5 501 1 301 15 341 16 647 1 306 

Gymnasieskola 14 160 15 898 1 738 46 638 47 770 1 132 

Vuxenutbildning 3 705 4 379 674 12 193 13 264 1 071 

Totalt 91 491 97 932 6 441 295 472 296 141 669 

 

Kommentar till driftredovisning 

Politisk verksamhet och administration: Avvikelsen beror bland annat på lägre kostnader för 
personal och barn-och elevförsäkring dock något högre kostnader för IT.  
 

Kulturskolan: Kostnaderna är i princip i balans. 
  
Förskolan: Högre kostnader för driftsbidrag till fristående förskolor än förväntat. De högre 
personalkostnaderna inom förskoleverksamheten balanseras till viss del av högre intäkter 
vars syfte är att finansiera personalkostnader. Betydligt större intäkter i form av 
arbetsmarknadsersättningar och ersättning för Corona.  
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Fritids: Lägre personalkostnader och kostnader för driftsbidrag till fristående verksamheter. 
  
Grundskolan: Personalkostnaderna förväntas bli högre än budgeterat, men finansieras delvis 
av intäkter avsedda för personal. De interkommunala ersättningarna beräknas i dagsläget 
kosta mer än beräknat bland annat beroende på kostnader för skolgång för placerade elever. 
Kostnader för skolskjutsar och IT är i princip i balans och kostnader för material/läromedel 
och verksamhetsanpassat vaktmästeri ser just nu att bli lägre än budgeterat. Även elevhälsan 
ser ut att ge ett överskott. Inom grundskolan finns som vanligt ett antal statsbidrag som 
redovisas kostnadsneutralt i väntan på beslut från Skolverket, då de ska betalas tillbaka om 
de inte nyttjas fullt ut. Besluten från Skolverket kan komma att påverka utfallet på årsbasis. 
  
Särskola: Lägre kostnader framför allt för personal men även skolskjutsarna ser ut att ge ett 
mindre överskott. 
  
Gymnasieskola: De interkommunala ersättningarna beräknas utifrån det programval de 
elever som studerar på gymnasiet i vår har. Med den utgångspunkten samt med hänsyn tagen 
till fler möjliga elever på gymnasiet till hösten ser de interkommunala ersättningarna ut att 
kosta något mer än budgeterat, men utfallet på årsbasis är naturligtvis beroende av elevernas 
val av program samt av hur många elever som faktiskt studerar i höst. Kostnaderna för 
Lessebos egen gymnasieskola beräknas ge ett överskott, beroende på lägre personalkostnader 
än budgeterat samt högre intäkter bland annat i form av statliga ersättningar. 
  
Vuxenutbildning:  Verksamheten ser i dagsläget ut att ge ett överskott vilket förklaras av ett 
överskott när det gäller yrkesvuxverksamheten. 
  
Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden finns 124 tkr bokförda som 
förklaras av Ukrainakrisen. I den här prognosen är inga intäkter beräknade som täckning för 
dessa kostnader. 
 

Generellt inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden är att beviljade, men ej 
återrapporterade/godkända, statsbidrag kan påverka utfallet på årsbasis. I prognosen är de 
beräknade kostnadsneutralt i enlighet med försiktighetsprincipen då återredovisning av 
statsbidragen pågår. Om de aktuella statsbidragen skulle bli godkända utan krav på 
återbetalning skulle nämndens prognoserade årsutfall förbättras med cirka två miljoner 
kronor. Prognosen för utfall på årsbasis för sjuklöneersättning Corona är den samma som 
utfallet efter april månad, arbetsmarknadsersättningar är beräknade efter de beslut som 
finns i dagsläget. Även ersättning från Migrationsverket är svår att göra prognos för då 
antalet asylsökande snabbt kan förändras. Det finns även en stor osäkerhet i prognosen 
gällande kostnadsbilden. Detta beror bland annat på ovisst barnantal på Kunskapsförskolan, 
barn och elever som nyligen har börjat i verksamheten och är i behov av omfattande särskilt 
stöd och osäkerhet gällande interkommunala ersättningar både gällande grundskolan och 
gymnasiet. 
 

Sjukersättning Corona (+2 111 tkr), arbetsmarknadsersättningar (+1 715 tkr) och ersättningar 
från Migrationsverket (+115 tkr) förklarar delvis avvikelsen mellan periodens utfall och 
periodens budget.  
 
Arbetet med rektorernas organisation och deras planeringssystem pågår löpande för att 
kunna organisera verksamheten så att den blir så effektiv, men ändå lagenlig, som möjligt.  
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Investeringsredovisning (tkr) 

Barn- och utbildningsnämnd   

  
Verksamhet Utfall Prognos Budget Avvikelse 

mkr 2022-04 2022 2022 2022 

Grundskola 0 2 000 2 810 810 

Särskola 0 0 200 200 

Sfi 0 0 200 200 

Adm 0 500 500 0 

Totalt 0 2 500 3 710 1 210 

 

Kommentar till investeringsredovisning 

Av investeringsbudgeten avser 2 000 tkr utrustning av Hackebackeskolans nya lokaler. I budgeten har 

även avsatts medel till ljudmiljö och matsal på förskolan Prästkragen, staket vid förskolan Äventyret 

och inventarier till klassrum på Kvarndammskolan samt en pott som fördelas till behov som uppstår 

under året. De medel som är avsedda för Bikupan och Lustigkulla skola föreslås flyttas till 2023 

respektive 2024. Särskolans budgeterade medel föreslås flyttas till 2023. Den planerade investeringen 

inom vuxenutbildningen finansieras med hjälp av externa medel. 
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Uppföljning av verksamhetsmål  
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. I 

uppföljningen för nämnd/styrelse ska aktiviteterna under respektive strategi kommenteras.  

Boende och livskvalitet  

Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet 

 Strategi: Samarbete med kommunens näringsliv   Ja       

Aktiviteter:  
Samverkan Skola- Näringsliv gällande praoplatser för årskurs 8–9 
och praktikplatser på gymnasiet  
Starta Yrkesintroduktion, en ny inriktning på gymnasieskolan, 
under hösten 2022.  

      

Kommentar: 

• Samordnare har nära kontakt med företagen och följer upp hur det fungerat vid praon 
• Nära dialog mellan gynmasieskolan och företag detta kopplas även samman med start av 

Yrkesintroduktion 
• Planering för start av Yrkesintroduktion pågår 

 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet 

 Strategi: Skapa trygga mötesplatser Ja      

 Aktivitet: Kulturskolan erbjuder verksamhet inom kultur och 
skapande i åldrarna 5 – unga vuxna. Samskapa en trygg 
mötesplats för fritidsgård, Bibliotek och Kulturskola. 

      

Kommentar: Workshops har genomfört för att skapa en gemensam vision och målbild för 
arbetet.  

 

Kommunfullmäktiges mål: Fler invånare 

 Strategi: Se under målområde Barn och ungas 

uppväxtvillkor  Ja     

Kommentar: 
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Barn och ungas uppväxtvillkor 

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska bli behöriga till gymnasiet 

Strategi: Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet   Ja      

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. Utveckla resultatdialogerna som genomförs 
med rektorer och arbetslagsledare i grundskolan samt inför 
Nyckeltasdialoger tillsamman med rektorer.   

      

Strategi: Insatser gällande ökad skolnärvaro Ja   

Aktivitet: Säkra förutsättningar för att verksamheterna arbetar 
systematiskt förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande för en 
ökad skolnärvaro.   
 

   

Strategi: Nyanlända och flerspråkiga elevers lärande Ja   

Aktivitet: Genomförande av insatser i samverkan med 
Skolverket för ökad kunskap inom organisationen för att skapa 
bättre och bättre förutsättningar för nyanlända elever och 
flerspråkiga elever. Insatserna är avtalade och finansierade av 
Skolverket. 

   

Kommentar: 
• Resultatanalysen kommer att innehålla analys av progression för åk 3. Genomförs under 

hösten 2022 

• Resultatdialogerna har utvecklats genom frågeställningarna 

• Nyckeltalsdialoger har genomförts med rektorerna.  
• Rutiner och riktlinjer samt stöd till implementering tas fram kontinuerligt 

• Instanser inom nyanländas lärande pågår enligt åtgärdsplan 
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Kommunfullmäktiges mål: Tryggheten ska öka bland unga 

Strategi: Arbeta med trygghetsskapande åtgärder inom 

skolan  
 

Ja      

Aktivitet: Genomföra trygghetsenkät under hösten för att tidigt 
på läsåret identifiera och förändra i verksamheten för 
ökad trygghet. Systematiskt arbete med analys av 
kränkningsanmälningar och utifrån det arbeta med 
trygghetsskapande insatser. Digitalisera systemet för 
incidentrapportering 

      

Strategi: Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens bästa 

gäller i Kronoberg!  Ja   

Aktivitet: Börja implementera arbetet med Barnens bästa gäller 

i Kronoberg! i samverkan med socialförvaltningen.  

Utveckla arbetet i enlighet med Barnens bästa gäller i 
Kronoberg! utifrån lokalt framtagen handlingsplan tillsammans 
med socialförvaltningen. 
  

      

Strategi: Skapa trygga mötesplatser för unga  Ja   

Aktivitet: Kulturskolan erbjuder verksamhet inom kultur och 

skapande i åldrarna 5 – unga vuxna. Samskapa en trygg 

mötesplats för fritidsgård, Bibliotek och Kulturskola. Samverkan 

med Kultur och fritidsförvaltningen gällande trygga aktiviteter 

med utgångspunkt i Barnens bästa gäller! i Kronoberg. 

   

Kommentar: 
• Uppföljning sker två gånger per år inom kvalitetsuppföljningarna. 

• Digital incidentrapportering är implementerad 

• Ett arbete med att upprätta samverkansrutiner mellan BUN och IFO har påbörjats. 

• Workshops har genomfört för att skapa en gemensam vision och målbild för arbetet.  
 

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska välja Lessebo kommuns skolor 

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

Ja      

Aktivitet:  
Systematiskt arbeta för att stärka kvalitet i undervisningen genom 
rektors verksamhetsbesök och kompetensutveckling utifrån 
vetenskaplig grund.  Arbeta för ökad samverkan skola- arbetsliv.   

      

 Strategi: Synliggör arbetet som görs för ökad kvalitet i 
undervisningen, andel behöriga lärare och upplevd trygghet   

Ja      

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.    

 

   

Kommentar: 
• Verksamhetsbesök genomförs och utvärderas maj 2022 

• Kompetensutveckling sker utifrån den vetenskapliga grunden 

• Samverkan med näringslivet har ökat 

• Kommunikationsplan finns för barn och utbildningsförvaltningen 

• Många enheter berättar om sitt dagliga arbete på sociala medier 

• Pedagog Lessebo uppdateras regelbundet 
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Demokrati och service 

Kommunfullmäktiges mål: Fler digitala tjänster 

 Strategi: Skapa e-tjänster både externa och interna Ja      

 Aktivitet: identifiera vilka e-tjänster som kan skapas och skapa 
3 e-tjänster under 2022 

      

Kommentar: 

• 3 e-tjänster är under planering och på väg att färdigställas 
 

Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare 

Strategi: Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro  
 

Ja      

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  
 

Ja      

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   Ja   

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 vilket avslutas 2022. 

Samverkan med fackliga organisationer enligt avtal HÖK 21 där 

handlingsplan för strategisk kompetensförsörjning ska tas fram. 

   

Kommentar: 
• Det arbetas regelbundet med ledarskapsfrågan i rektorsgruppen.  

• Arbetande nätverket är avslutat och rapport skriven och publicerad på skolverket.se 

• Två rektorer går rektorsutbildningen, 1 biträdande rektor kommer påbörja sin utbildning 
och två är på väg att avsluta sin under 2022 

• Handlingsplan inom avtalet HÖK 21 är under framtagande  
 

63



54 Bilaga 1: Förvaltningarna 

Socialförvaltningen 
 

Större händelser  
Om ingenting förändras i sättet att arbeta så leder den åldrande befolkningen till att anställda 

i välfärden behöver öka med 132 000 personer fram till 2029. Även om Lessebo kommun 

inte har den ökningen av åldrande befolkning så påverkas kommunen av närliggande 

kommuner och regionens kompetensförsörjning. Behovsökningen är störst inom vård och 

omsorg. 

Strategisk kompetensförsörjning är en utmaning avseende att stärka ledarskapet, utveckla 

medarbetarna och öka heltidsarbetet mm. Beslut har tagits om att anställa alla nyrekryterade 

medarbetare på heltid inom vård och omsorg.    

Kommunfullmäktige har beslutat att avveckla särskilt boende i Lessebo, Berghälla.  Arbetet 

med att skapa seniorboende på varje ort är klart. 

Förvaltningen ser i nuläget ingen påverkan av kriget i Ukraina.   

Ekonomi 
Driftredovisning (tkr) 

Socialnämnden         

 Verksamhet  Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

                tkr 2022-04 2022-04 2022-04 2022 2022 2022 

Ledning och administration 1 932 2 567 635 7 160 7 778 618 

Politisk vht 332 345 13 1 020 1 045 25 

Äldreomsorg 27 728 26 105 -1 623 84 573 78 815 -5 758 

Hemsjukvård rehab 7 654 7 949 295 24 223 24 499 276 

Omsorg funktionsnedsättn. 12 294 11 547 -747 36 446 35 369 -1 077 

Individ o familjeomsorg 21 669 17 827 -3 842 60 102 53 949 -6 153 

Bostadsverksamhet 59 0 -59 133 0 -133 

Summa 71 667 66 340 -5 327 213 657 201 455 -12 202 

 

Kommentar till driftredovisning 

Ledning och administration har ett överskott som beror på två ej tillsatta tjänster för 

medicinisk ansvarig och bemanningsekonomiprojektet samt ej utnyttjade medel för 

kompetensutveckling. Prognostiserat överskott på personalkostnader beror på svårighet att få 

tag i rätt kompetens, prognosen är att personer finns på plats från hösten.  

 

Politisk verksamhet: avvikelsen och prognos är i princip i balans.  

 

Äldreomsorgen har haft högre personalkostnader än budgeterat och anledningen är större 

behov p.g.a. Covid-19 och resten avser ej genomförda besparingsåtgärder för stängning av 

Berghälla är inte påbörjad. Negativ avvikelse minskas nästan med 50% på grund av höga 

intäkter i form av kompensation av sjuklön från Försäkringskassan och arbetsmarknads-

ersättningar. Prognosen visar högre intäkter som motsvarar den största delen av de ökade 

personalkostnaderna. Det finns ett antal statsbidrag som inte påverkar resultatet. En del (0,9 

mkr) av statsbidraget (som avser att minska andelen timanställningar inom vård och omsorg 
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om äldre med totalt 1,9 mkr) är inräknad i prognosen och påverkar resultatet positivt. När det 

gäller stängningsprocessen av Berghälla så kan den fortsätta till slutet av året vilket innebär att 

Äldreomsorgen bara kan spara 10% av totala besparingar. 

 
Hemsjukvården: prognostiseras och har ett överskott som beror på lägre personalkostnader 
p.g.a. två vakanta tjänster och högre intäkter för kompensation av sjuklön från 
Försäkringskassan och bidrag från Region Kronoberg för vaccination. Kostnader för 
skyddsmateriel, hygien och sjukvårdsartiklar är högre än i budget samt prognostiseras 
negativt.   
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning prognostiseras och har en negativ 
budgetavvikelse på grund av höga personalkostnader, Covid-19 och nya ärenden. Of omr 2 har 
klarat 55% av de besparingskrav som ligger på Runda vägen och Smålandsgatan. Avvikelsen 
beror även på högre övriga kostnader (mest Försäkringskassan - personlig assistans SFB) än 
budgeterat.  Högre intäkter (mest kompensation sjuklön och ersättningar personlig assistans 
SFB från Försäkringskassan) motsvarar inte mer kostnader.  
  
I kommunfullmäktiges beslut om den reviderade budgeten för 2022 fastställdes att om 
budgetpropositionens förslag rörande riktade statsbidrag till Lessebo kommun om ca 4,7 mkr 
för högt flyktingmottagande och ca 3,3 mkr för att kommunen har färre än 9 000 invånare blev 
beslutade så skulle dessa medel tilldelas Socialnämnden utan ytterligare beslut. Vi har i början 
av året fått besked att dessa medel kommer tillfalla kommunen och därmed har de direkt 
förstärkt Socialnämndens budget rörande Individ- och familjeomsorg med 8 mkr på 
helårsbasis. Trots detta tillskott har Individ och familjeomsorgen en negativ budgetavvikelse 
och prognos på grund av höga placeringskostnader framförallt inom missbruk, externa HVB 
och skyddat boende. Avvikelsen beror även på högre personalkostnader för köpta 
konsulttjänster än i budget. Kommande placeringar kan påverka den nu lagda prognosen. 
Även hemtagningar av individer kan påverka prognosen positivt. 
 

Investeringsredovisning (tkr) 

Socialnämnden     

Verksamhet Utfall Prognos Budget Avvikelse 

mkr 2022-04 2022 2022 2022 

Hemsjukvård 227 800 800 0 

Äldreomsorg 0 100 100 0 

Omsorg funktionsnedsättn. 0 100 100 0 

Politisk vht & administration 0 700 700 0 

Totalt 227 1 700 1 700 0 

 

Kommentar till investeringsredovisning 

Prognosen ligger i balans.   
Äldreomsorgen och Omsorgen om personer med funktionsnedsättning: inköp av inventarier 
börjar andra kvartalet. Politisk vht och adm: nytt Procapita system kommer under hösten.  
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Uppföljning av verksamhetsmål  
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter.   

Boende och livskvalitet  

Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet           Ja          Delvis       Nej    

 Strategi - Fler ska till självförsörjning från ekonomiskt 
bistånd. 

      

Aktivitet: Ställ krav på aktivering på personer i 
försörjningsstöd. (socialnämndens beslut).  
Kommentar: Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har 
minskat något under första kvartalet 2022. Jämfört med 
första kvartalet 2021 har det blivit en minskning med 35 
hushåll vilket motsvarar 30 procent.   

 Ja     

Aktivitet: Samverkan på individnivå mellan ekonomiskt 
bistånd och arbetsmarknadsenheten samt vuxenutbildning.  

Ja   

Aktivitet: Starta upp ett projekt genom FINSAM som 
handlar om nollklassade, personer som är sjukskrivna och 
saknar sjukpenning. Dessa klienter ska gå mot 
arbetsprövning eller ansökan om sjukersättning.  

 Delvis  

Aktivitet: Planering från Arbetsförmedlingen för 
heltidsaktivitet krävs in på alla sökande som står till 
arbetsmarknadens förfogande. 

Ja   

Aktivitet: Vård och omsorg kan ta emot personer som 
uppbär försörjningsstöd på praktik och erbjuda bra stöd för 
att lära sig yrket. 

Ja   

Aktivitet: Hälso- och sjukvården kan ta emot personer som 
har en sjukvårdsutbildning från annat land och behöver 
praktik för att få svensk legitimation inom yrket.  

Ja   

 

Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet 

 Strategi - Öka användandet av välfärdsteknik som är 
kopplat till den upplevda tryggheten.    

      

Aktivitet: Fortsätta arbetet med digitaliseringsplanen.  
Kommentar: Upphandling av verksamhetssystem är 
igång, e-tjänst ansökan om ny e-tjänst. Personal inom hälso-
och sjukvården har alla en egen dator för att kunna läsa 
journal på plats och lätt plocka fram information. 
Utveckling av ledningssystemet fortgår. 

Ja     

 

Kommunfullmäktiges mål: Fler invånare 

Strategi - En omsorg i framkant – Att utveckla 
boendeformer inom verksamheten. 

     

Aktivitet: Fortsätt med uppdraget från socialnämnden att 
införa trygga boenden på alla orter i två olika faser. Ta fram 
informationsmaterial och distribuera till invånare i Lessebo 
kommun i samverkan med kommunikatörer o Lessebohus. 
Kommentar: Seniorboende finns i varje kommundel och 
särskild kö för dessa bostäder är upprättad av Lessebohus. 
Informationsmaterial finns framtaget och är utlämnat vid 
olika träffar med anhöriga samt pensionärsförening.  

 Ja      
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Barn och ungas uppväxtvillkor 

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska bli behöriga till gymnasiet 

 Strategi - Barnens bästa.       

Aktivitet: Information till ledningsgruppen efter varje 
styrgruppsmöte. 

  Delvis    

Aktivitet: Implementering av Kronobergs modellen ” 
Kommentar: Barnens bästa gäller” i hela Kronoberg har 
påbörjats.  

Ja   

Aktivitet: Ökat samarbete med barn- och 
utbildningsförvaltningen.   
Kommentar: Ett arbete med att upprätta 
samverkansrutiner mellan individ- och familjeomsorgen och 
barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjats. 

 Delvis  

Aktivitet: Utökning av familjehemsvården.    
Kommentar: Familjehemsvården har utökats med en 
tjänst för att rekrytera och handleda nya familjehem. 

Ja   

Aktivitet: Minska placeringar av barn.    
Kommentar: Antalet placeringar har minskat något under 
kvartalet. 

Ja   

 

Kommunfullmäktiges mål: Tryggheten ska öka bland unga 

 Strategi - Fler hushåll ska avslutas till självförsörjning från 
ekonomiskt bistånd. 

      

 Aktivitet: Prioritering av extratjänster till barnfamiljer   Delvis    

Aktivitet: Fortsatt arbete med SUVAS, stöd till unga som 
varken arbetar eller studerar 

Ja   

 

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska välja Lessebo kommuns skolor 

 Strategi - Barnens bästa.       

 Aktivitet: Information till ledningsgruppen efter varje 
styrgrupp.  

  Delvis    

 

Demokrati och service 

Kommunfullmäktiges mål: Fler digitala tjänster 

Strategi -  Införa e-tjänst inom ett specifikt område.       

Aktivitet: Införa e-tjänst för klagomål och synpunkter för 
socialförvaltningen.  

Ja      

Aktivitet: Införa e-tjänst för ansökan om ekonomiskt 
bistånd 

  Nej 

Aktivitet: Införa e-tjänst för orosanmälan   Nej 

Aktivitet: Införa e-tjänst för ansökan om hjälp gällande 
barn och unga 

  Nej 

Aktivitet: Införa e-tjänst för intresseanmälan om att bli 
familjehem/kontaktfamilj 

 Delvis  

Aktivitet: Införa e-tjänst för ansökan om insatser enligt 
socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 

Ja   
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Kommunfullmäktiges mål: Bättre service till invånare och företag 

 Strategi - Öka tillgängligheten.       

 Aktivitet: Samverkan med receptionen om 
förbättringsmöjligheter.   
Kommentar: Bjuda in chefen för receptionen till 
ledningsgruppen. 

     Nej 

 

Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare 

 Strategi - Attraktiv arbetsgivare.       

 Aktivitet: Möjlighet till kompetensförsörjning - 
kompetensförsörjningsplan för förvaltningen.    

  Delvis    

Aktivitet: Öka antalet anställda som arbetar heltid inom 
vård och omsorg.  
Kommentar: Ökning har skett. 

Ja   

Aktivitet: Förbättra introduktionen (för ledningsgrupp).  
Kommentar:  

   Delvis   

Aktivitet: Erbjuda kompetensutveckling inom individ- och 
familjeomsorgen  
Kommentar: Första Yrkesresan startar höst 2022, barn 
och unga. Målet med Yrkesresan är att kommuner ska få 
ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla 
socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap 
på ett samlat och pedagogiskt sätt. 

 Delvis  

Aktivitet: Förbättra arbetsmiljön på individ- och 
familjeomsorgen 
Kommentar: Följa handlingsplan 

 Delvis  
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Bilaga 2: Bolagen 

AB Lessebohus 
 

Tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

  2022-04 2022-04 2022-04 2022 2022 2022 

       

Rörelsens intäkter       

Hyresintäkter 19 020 19 443 -423 56 620 58 330 -1 710 

Övriga rörelseintäkter 911 1 033 -122 2 800 3 100 -300 

Summa Intäkter 19 931 20 476 -545 59 420 61 430 -2 010 

       

Rörelsens kostnader       

Underhålls- och reparationskostnader -3 934 -4 137 203 -10 500 -12 410 1 910 

Driftkostnader -12 549 -12 509 -40 -36 407 -36 435 28 

Central administration -1 004 -797 -207 -2 390 -2 390 0 

Avskrivningar -1 793 -1 913 120 -5 500 -5 740 240 

Summa rörelsens kostnader -19 280 -19 356 76 -54 797 -56 975 2 178 

       

Rörelseresultat 651 1 120 -469 4 623 4 455 168 

       
Finansiella poster       

Ränteintäkter  36 25 11 75 75 0 

Räntekostnader -1 161 -1 177 16 -3 664 -3 530 -134 

Summa finansiella poster -1 125 -1 152 27 -3 589 -3 455 -134 

         

Resultat -474 -31 -443 1 034 1 000 34 

 

Bolaget ser en ökning av vakanser vilket drar ner intäktsprognosen. Underhållet anpassar 
motsvarande för att leverera samma resultat. 
 

 

Investeringar     
Tkr Utfall Prognos Budget Avvikelse 

  2022-04 2022 2022 2022 

Myndighetskrav - ventilation m.m. 289 1 200 0 -1 200 

Akut underhåll 108 1 100 0 -1 100 

Summa 397 2 300 0 -2 300 

 

På grund av eventuell försäljning av delar av beståndet så håller bolaget en låg 
investeringsnivå. 
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60 Bilaga 2: Bolagen 

AB Lessebo Fastigheter 
 

Tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

  2022-04 2022-04 2022-04 2022 2022 2022 

       

Rörelsens intäkter       

       

Hyresintäkter 419 407 12 1 220 1 220 0 

Övriga intäkter 0 3 -3 10 10 0 

Summa Intäkter 419 410 9 1 230 1 230 0 

       

Rörelsens kostnader       

Rep/U-håll/Fastighetsskötsel -12 -50 38 -50 -150 100 

Driftskostnader -89 -75 -14 -195 -170 -25 

Administrationskostnader -115 -83 -32 -315 -250 -65 

Avskrivningar -141 -133 -8 -430 -400 -30 

Summa rörelsens 

kostnader -357 -341 -16 -990 -970 -20 

       

Rörelseresultat 62 69 -7 240 260 -20 

       
Finansiella poster       

Ränteintäkter  3 10 -7 30 30 0 

Räntekostnader -70 -73 3 -253 -220 -33 

Summa finansiella poster -67 -63 -4 -223 -190 -33 

        

Resultat -5 6 -11 17 70 -53 

 

 

 

Investeringar     
Tkr Utfall Prognos Budget Avvikelse 

  2022-04 2022 2022 2022 

Brandlarm metallen 222 222 0 -222 

Summa 222 222 0 -222 

70



61 Bilaga 2: Bolagen 

AB Kyrkebyn 
 

Tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

  2022-04 2022-04 2022-04 2022 2022 2022 

       

Rörelsens intäkter       

Hyresintäkter 180 233 -53 499 700 -201 

Övriga intäkter 258 2 256 263 5 258 

Summa Intäkter 438 235 203 762 705 57 

       

Rörelsens kostnader       

Rep/U-håll/Fastighetsskötsel -4 -50 46 -150 -150 0 

Driftskostnader -104 -97 -7 -215 -215 0 

Administrationskostnader -75 -63 -12 -190 -190  

Avskrivningar -52 -53 1 -160 -160 0 

Summa rörelsens kostnader -235 -263 28 -715 -715 0 

       

Rörelseresultat 203 -28 231 47 -10 57 

       
Finansiella poster       

Ränteintäkter  0 2 -2 5 5 0 

Räntekostnader -2 -10 8 -30 -30 0 

Summa finansiella poster -2 -8 6 -25 -25 0 

        

Resultat 201 -36 237 22 -35 57 
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62 Bilaga 2: Bolagen 

Lessebo Fjärrvärme AB 
 

Tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

  2022-04 2022-04 2022-04 2022 2022 2022 

       

Rörelsens intäkter       

Försäljning värme fast 2 326 2 320 6 6 960 6 960 0 

Försäljning värme rörligt 12 262 12 109 153 23 720 23 720 0 

Övriga rörelseintäkter 6 3 3 10 10 0 

Anslutningsavgifter 201 283 -82 850 850 0 

Summa Intäkter 14 795 14 716 79 31 540 31 540 0 

       

Rörelsens kostnader       

Inköp av flis -3 211 -3 216 5 -6 882 -6 750 -132 

Inköp av värme Lessebo samh -2 429 -2 430 1 -5 290 -5 100 -190 

Inköp gas, olja och el -478 -622 144 -1 555 -1 305 -250 

Anslutningsavgifter -226 -283 57 -850 -850 0 

Reparationer och underhåll -86 -367 281 -1 700 -1 100 -600 

Fastighetskostnader -496 -600 104 -1 800 -1 800 0 

Köp av driftstjänster -738 -685 -53 -2 255 -2 055 -200 

Övrigt -765 -658 -107 -2 304 -1 975 -329 

Avskrivningar -1 910 -1 917 7 -5 750 -5 750 0 

Summa rörelsens kostnader -10 339 -10 778 439 -28 386 -26 685 -1 701 

       

Rörelseresultat 4 456 3 938 518 3 154 4 855 -1 701 

       
Finansiella poster       

Ränteintäkter  74 62 12 185 185 0 

Räntekostnader -684 -667 -17 -2 260 -2 000 -260 

Summa finansiella poster -610 -605 -5 -2 075 -1 815 -260 

        

Resultat 3 846 3 333 513 1 079 3 040 -1 961 

 

Kommentar till driftsredovisning 

Sänkt resultatprognos på grund av ett flertal ökade kostnadsposter. De största enskilda 

förändringarna mot budget utgörs av prisökningar med avseende på energi och att vi ökar 

underhållstakten av pannorna. 

 

Investeringar     
Tkr Utfall Prognos Budget Avvikelse 

  2022-04 2022 2022 2022 

Ny kulvert pga kunder småhus 179 1 000 0 -1 000 

Summa 179 1 000 0 -1 000 
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63 Bilaga 2: Bolagen 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK) 
 

Tkr  Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

  2022-04 2022-04 2022-04 2022 2022 2022 

INTÄKTER       

Kommunbidrag  14 361 14 361 0 43 083 43 083 0 

Jämförelsestör, intäkt   0 0 0 0 
       

Summa Intäkter 14 361 14 361 0 43 083 43 083 0 

       

Taxor/brandsyn mm 664 496 168 1 490 1 490 0 

Bidrag 0 17 -17 50 50 0 

Förs. av anläggningstillg 0 25 -25 75 75 0 
       

Summa intäkter 664 538 126 1 615 1 615 0 
       

Totala Intäkter 15 025 14 899 126 44 698 44 698 0 
       

KOSTNADER       

Personal -8 974 -9 649 675 -28 948 -28 948 0 

Övriga kostnader -5 396 -5 207 -189 -15 620 -15 620 0 

Kapitalkostnader -46 -43 -3 -130 -130 0 

Jämförelsestör. poster 0 0 0 0 0 0 
       

Summa Kostnader -14 416 -14 899 483 -44 698 -44 698 0 
       

Resultat 609 0 609 0 0 0 

 

 

 

Investeringar      
Tkr  Utfall  Prognos Budget Avvikelse   

  2022-04 2022 2022 2022   

Ledningsfordon               -               1 200          1 200               -     

Trp-fordon               -                    -                 -                 -     

Inventarier (10)               -                    -                 -                 -     

Inventarier (5)               -                 250             250               -     

      
      

Summa               -               1 450          1 450               -     
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64 Bilaga 2: Bolagen 

Kosta Köpmanshus 
 

Tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

  2022-04 2022-04 2022-04 2022 2022 2022 

       

Rörelsens intäkter       

Hyresintäkter 4 399 4 397 2 13 197 13 190 7 

Övriga rörelseintäkter 3 465 3 433 32 10 395 10 300 95 

Summa Intäkter 7 864 7 830 34 23 592 23 490 102 

       

Rörelsens kostnader       

Fastighetskostnader -3 020 -3 000 -20 -9 061 -9 000 -61 

Övriga externa kostnader -1 140 -1 100 -40 -2 421 -2 400 -21 

Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Avskrivningar -2 440 -2 433 -7 -7 321 -7 300 -21 

Summa rörelsens kostnader -6 601 -6 533 -68 -18 803 -18 700 -103 

       

Rörelseresultat 1 263 1 297 -34 4 789 4 790 -1 

       

Finansiella poster       

Ränteintäkter  0 0 0 0  0 

Räntekostnader -897 -867 -31 -2 692 -2 600 -92 

Summa finansiella poster -897 -867 -31 -2 692 -2 600 -92 

       

Resultat 366 430 -64 2 097 2 190 -93 

       

Bokslutsdispositioner   0   0 

Skatt ca   0   0 

       

Resultat efter skatt 366 430 -64 2 097 2 190 -93 
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100 Lessebo kommun Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)

Visning per Förvaltning & Verksamhet

Elin Andersson Sida 1 av 7

2022-05-16 08:29

År 2022 

Månad 01-04 D/I  -D 

Förvaltning Vht
 

INTÄKTER

 
BUDGET, intäkter 

helår
 

KOSTNADER

 
BUDGET, kostnader 

helår
 

NETTO
 

BUDGET, netto
1 
Kommunledningsförvaltningen

1000 Kommunfullmäktige 0,00 0,00 193,67 711,00 193,67 711,00

 1010 Kommunstyrelse/au -7,76 0,00 678,39 2 128,00 670,62 2 128,00
 1070 Handikapp och 

pensionärsråd
0,00 0,00 0,29 0,00 0,29 0,00

 1100 Partistöd 0,00 0,00 162,67 488,00 162,67 488,00
 1200 Revision 0,00 0,00 292,75 793,00 292,75 793,00
 1210 Valnämnd -258,36 -180,00 12,65 592,00 -245,71 412,00
 1220 Överförmyndare 0,00 0,00 363,67 1 090,00 363,67 1 090,00
 1300 Styr och ledning 0,00 0,00 734,92 2 165,00 734,92 2 165,00
 1310 Förvaltn.övergripande 

pa
-19,18 0,00 528,23 1 635,00 509,05 1 635,00

 2050 Översiktsplan 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00
 2060 Markreserv -277,46 0,00 160,71 405,00 -116,75 405,00
 2070 Energirådgivning 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00
 2200 Näringslivsbefrä.åtg. -77,32 -178,00 655,64 2 480,00 578,32 2 302,00
 2300 Turistverksamhet -6,25 -398,00 237,41 641,00 231,16 243,00
 2700 Räddningstjänst 0,00 0,00 3 758,27 11 272,00 3 758,27 11 272,00
 2750 Totalförsvar/samhällssk. -207,00 -620,00 186,24 620,00 -20,76 0,00
 3010 Grundbidrag 0,00 0,00 25,61 60,00 25,61 60,00
 3020 Aktivitetsbidrag 0,00 0,00 58,47 175,00 58,47 175,00
 3030 Ledarutbildning 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00
 3040 Lokalbidrag 0,00 0,00 10,86 45,00 10,86 45,00
 3050 Driftbidrag 0,00 0,00 40,76 310,00 40,76 310,00
 3070 Ridklubbar 0,00 0,00 27,60 30,00 27,60 30,00
 3080 Till nämndens 

förfogande
0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

 3090 Driftbidrag övr 
föreningar

0,00 0,00 10,00 190,00 10,00 190,00

 3110 Bowlingbanor, förhyrn. 0,00 0,00 97,45 283,00 97,45 283,00
 3120 Kultur/fritidspris,konsti 0,00 0,00 3,36 16,00 3,36 16,00
 3130 Studieorganisationer 0,00 0,00 37,35 362,00 37,35 362,00
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100 Lessebo kommun Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)

Visning per Förvaltning & Verksamhet

Elin Andersson Sida 2 av 7

2022-05-16 08:29

Förvaltning Vht
 

INTÄKTER

 
BUDGET, intäkter 

helår
 

KOSTNADER

 
BUDGET, kostnader 

helår
 

NETTO
 

BUDGET, netto
 3140 Kulturprogram/

kulturvht.
0,00 0,00 4,67 39,00 4,67 39,00

 3150 Kulturföreningar 0,00 0,00 476,73 1 128,00 476,73 1 128,00
 3200 Bibliotek -464,43 -30,00 2 066,17 4 825,00 1 601,74 4 795,00
 3230 Programverksamhet -146,28 0,00 152,55 86,00 6,27 86,00
 3400 Idrotts- o chfritidsanl. -144,99 -413,00 2 972,58 7 123,00 2 827,59 6 710,00
 3500 Fritidsgård -18,80 0,00 617,50 2 124,00 598,70 2 124,00
 5300 Färdtjänst 0,00 0,00 477,16 1 695,00 477,16 1 695,00
 5760 Borgensåtaganden 

enskilda
0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

 6100 Åtg. arbetslöshet -4 166,00 -7 802,00 5 593,62 13 558,00 1 427,62 5 756,00
 6200 Flyktingmottagande -0,29 0,00 302,85 936,00 302,57 936,00
 9100 Klk-utveckling -33,48 -5,00 1 633,46 5 732,00 1 599,98 5 727,00
 9110 Klk-service och kansli -194,33 -545,00 1 641,94 5 630,00 1 447,62 5 085,00
 9120 Klk-ek.service -5 744,57 -16 579,00 6 984,70 23 794,00 1 240,13 7 215,00
 9130 Klk-personalservice 0,00 0,00 2 064,07 5 898,00 2 064,07 5 898,00
 9140 Fritidsservice -13,24 -8,00 787,83 2 418,00 774,58 2 410,00
 9800 Måltidsförvaltning -9 405,16 -26 758,00 9 445,77 26 758,00 40,61 0,00
Summa 1  -21 184,90 -53 516,00 43 498,55 128 466,00 22 313,66 74 950,00
2 
Samhällsbyggnadsförvaltning

1020 
Samhällsbyggnadsnämnd

0,00 0,00 106,56 388,00 106,56 388,00

 2010 SBF stab -201,62 -545,00 1 366,58 4 440,00 1 164,96 3 895,00
 2020 Plan- och byggkontor -285,99 -1 170,00 583,32 2 056,00 297,33 886,00
 2030 Detaljplaner 0,00 -150,00 0,00 0,00 0,00 -150,00
 2040 Primärkartor -19,40 -40,00 0,00 20,00 -19,40 -20,00
 2070 Energirådgivning -25,67 -77,00 14,63 98,00 -11,03 21,00
 2080 Cafetéria -88,51 -251,00 87,26 362,00 -1,24 111,00
 2300 Turistverksamhet -137,00 -411,00 227,04 709,00 90,04 298,00
 2400 Gator o vägar -105,44 -287,00 3 707,84 9 448,00 3 602,40 9 161,00
 2500 Park 0,00 0,00 1 235,19 3 968,00 1 235,19 3 968,00
 2600 Miljöskydd -115,83 -578,00 1 108,10 4 064,00 992,27 3 486,00
 2610 Sjökalkning -1 137,93 -1 286,00 1 284,87 1 513,00 146,94 227,00
 2620 Biotopvård 0,00 -42,00 0,00 50,00 0,00 8,00
 2640 Hälsoskydd -0,91 -157,00 6,33 39,00 5,42 -118,00
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100 Lessebo kommun Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)

Visning per Förvaltning & Verksamhet

Elin Andersson Sida 3 av 7

2022-05-16 08:29

Förvaltning Vht
 

INTÄKTER

 
BUDGET, intäkter 

helår
 

KOSTNADER

 
BUDGET, kostnader 

helår
 

NETTO
 

BUDGET, netto
 2650 Livsmedel -240,59 -459,00 0,00 9,00 -240,59 -450,00
 2670 Enskilda avlopp 0,00 -130,00 0,00 0,00 0,00 -130,00
 3400 Idrotts- o chfritidsanl. -740,67 -2 227,00 507,87 2 104,00 -232,80 -123,00
 5200 Bostadsanp.bidrag 0,00 0,00 301,59 700,00 301,59 700,00
 8000 Arbetsomr. och lokaler -525,88 -1 516,00 782,45 2 041,00 256,56 525,00
 8100 Skogsmark, arrenden -308,85 -934,00 133,59 411,00 -175,26 -523,00
 8650 Vatten -4 243,46 -11 140,00 2 280,83 6 930,00 -1 962,63 -4 210,00
 8660 Distribution -155,29 -300,00 2 320,62 6 126,00 2 165,33 5 826,00
 8670 Avloppsvattenrening -4 187,41 -11 864,00 3 064,50 8 546,00 -1 122,91 -3 318,00
 8680 Avloppspumpstation 0,00 0,00 576,01 1 702,00 576,01 1 702,00
 8700 Avfallshantering 0,00 0,00 -0,13 0,00 -0,13 0,00
 9200 Anläggning -2 576,70 -6 878,00 2 755,75 6 878,00 179,05 0,00
 9210 Fastighetsskötare -2 994,04 -7 781,00 2 891,28 7 781,00 -102,77 0,00
 9220 Poolbilar 0,00 0,00 -0,07 0,00 -0,07 0,00
 9240 Arbetsmaskiner -593,62 -1 712,00 819,84 1 712,00 226,22 0,00
 9260 Externa arbeten -179,53 -391,00 136,80 391,00 -42,73 0,00
 9270 Lessebohus -257,84 -1 190,00 257,84 1 190,00 -0,01 0,00
 9300 Fjärrvärme -644,15 -1 992,00 641,70 1 992,00 -2,44 0,00
 9605 Alkoholtillstånd -4,50 -70,00 73,67 225,00 69,17 155,00
 9750 Övriga fastigheter -6 026,68 -18 021,00 6 908,88 22 357,00 882,20 4 336,00
 9760 Skolfastigheter -8 421,44 -25 253,00 8 704,11 24 394,00 282,67 -859,00
 9770 Förskola -3 578,13 -10 732,00 3 590,53 10 461,00 12,39 -271,00
 9790 Servicehus -4 124,29 -12 460,00 4 263,09 11 792,00 138,79 -668,00
Summa 2  -41 921,38 -120 044,00 50 738,47 144 897,00 8 817,10 24 853,00
3 Myndighetsnämnd 1030 Myndighetsnämnd 0,00 0,00 68,64 271,00 68,64 271,00
Summa 3  0,00 0,00 68,64 271,00 68,64 271,00
5 Barn och utbildningsförvalt 1050 Barn och 

utbildningsnämnd
0,00 0,00 250,29 784,00 250,29 784,00

 1350 Övrig verks.h. Bun -0,59 0,00 53,37 126,00 52,79 126,00
 3300 Adm kultur/musikskola -1,46 0,00 153,81 456,49 152,35 456,49
 3310 Verksamhet kulturskola -214,95 -215,00 1 200,78 3 818,51 985,83 3 603,51
 4000 Adm/ledning förskolor -12,72 0,00 1 393,99 4 308,82 1 381,27 4 308,82
 4010 Förskolor -5 538,64 -8 124,00 24 555,65 70 391,19 19 017,00 62 267,19
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100 Lessebo kommun Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)

Visning per Förvaltning & Verksamhet

Elin Andersson Sida 4 av 7

2022-05-16 08:29

Förvaltning Vht
 

INTÄKTER

 
BUDGET, intäkter 

helår
 

KOSTNADER

 
BUDGET, kostnader 

helår
 

NETTO
 

BUDGET, netto
 4080 Fördelning 

förskoleverks.
0,00 0,00 30,94 0,00 30,94 0,00

 4090 Öppna förskolan -117,34 -281,00 367,67 1 168,00 250,32 887,00
 4120 Fritidshem -742,36 -2 045,00 2 440,38 8 861,72 1 698,02 6 816,72
 4290 Förskoleklass -94,43 0,00 2 048,05 6 139,80 1 953,62 6 139,80
 4300 Adm låg-

mellan,hög,bo,sbo
-12,20 0,00 2 400,73 7 174,13 2 388,53 7 174,13

 4310 Fördelning grundskolan -3 079,14 -124,00 5 999,10 8 090,24 2 919,96 7 966,24
 4320 Verksamhet skolår 1-6 -2 150,15 -666,00 25 612,22 72 352,71 23 462,07 71 686,71
 4360 Verksamhet skolår 7-9 -1 565,10 -920,00 13 075,29 36 202,58 11 510,19 35 282,58
 4370 Undervisn. asyl -1 306,96 -4 300,00 0,00 0,00 -1 306,96 -4 300,00
 4390 Elevhälsa -30,34 0,00 2 483,37 8 572,57 2 453,02 8 572,57
 4420 Verksamhet särskola -307,28 0,00 3 913,28 13 267,47 3 606,00 13 267,47
 4500 Gymnasieskolan 

administr.
-2,80 0,00 299,44 1 183,42 296,65 1 183,42

 4520 Verksamhet 
gymnasieskolan

-1 025,30 -1 125,00 14 888,56 47 711,58 13 863,26 46 586,58

 4530 Gymnasiesärskola -8,65 0,00 602,75 3 379,52 594,10 3 379,52
 4700 Adm frivilliga 

skolformer
-2,47 0,00 490,27 1 388,68 487,80 1 388,68

 4710 Grundvux inkl 
kunskapslyf

-7,09 0,00 354,40 1 228,08 347,31 1 228,08

 4720 Gymn.vux inkl 
kunskapslyf

-11,65 0,00 435,48 1 993,16 423,83 1 993,16

 4730 Stb Lärcenter -129,74 0,00 126,78 21,00 -2,96 21,00
 4740 Särvux -2,60 0,00 105,49 281,25 102,89 281,25
 4750 Samhällsorientering -1,33 0,00 104,07 698,57 102,74 698,57
 4760 Sfi -244,62 0,00 2 488,34 7 653,51 2 243,72 7 653,51
 4790 Yrkesvux -802,22 0,00 802,15 0,00 -0,06 0,00
 9500 Fördeln. alla -20,26 0,00 2 246,83 6 688,00 2 226,57 6 688,00
Summa 5  -17 432,39 -17 800,00 108 923,47 313 941,00 91 491,08 296 141,00
6 Socialförvaltningen 1060 Socialnämnd 0,00 0,00 282,63 893,00 282,63 893,00
 1360 Övrig verks.h. Sn 0,00 0,00 49,64 152,00 49,64 152,00
 5050 Rehabenhet -43,30 -49,00 1 788,67 6 235,00 1 745,37 6 186,00
 5100 Hemsjukvård -246,26 -310,00 5 976,43 17 864,00 5 730,17 17 554,00
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100 Lessebo kommun Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)

Visning per Förvaltning & Verksamhet

Elin Andersson Sida 5 av 7

2022-05-16 08:29

Förvaltning Vht
 

INTÄKTER

 
BUDGET, intäkter 

helår
 

KOSTNADER

 
BUDGET, kostnader 

helår
 

NETTO
 

BUDGET, netto
 5110 Korttidsboende/

korttidsvård
-75,77 0,00 1 871,50 0,00 1 795,73 0,00

 5120 Enhetschef ÄO -14,34 0,00 2 070,54 4 638,00 2 056,19 4 638,00
 5130 Hemtjänst -2 320,59 -5 563,00 13 104,39 38 499,00 10 783,80 32 936,00
 5140 Gruppboende -1 261,05 -2 875,00 5 473,72 14 312,00 4 212,67 11 437,00
 5150 Särskilt boende -2 603,15 -7 183,00 10 058,50 32 213,00 7 455,34 25 030,00
 5210 Vardagsstöd -88,00 -841,00 1 261,88 4 188,00 1 173,88 3 347,00
 5240 Bost m särsk service lss -138,99 -673,00 3 353,62 12 399,00 3 214,63 11 726,00
 5350 Fritidsledare/

Dagverksamhet
-32,74 0,00 257,87 1 377,00 225,13 1 377,00

 5380 Personlig assistent, lss -9,37 0,00 975,06 2 363,00 965,68 2 363,00
 5390 Personlig assistent, lass -1 440,54 -3 963,00 891,86 1 714,00 -548,69 -2 249,00
 5400 

Bost.m.särsk.service,vuxn
0,00 0,00 0,93 0,00 0,93 0,00

 5403 Bostad m särskild 
service Oden

-275,15 -660,00 2 400,21 7 433,00 2 125,06 6 773,00

 5406 Bostad m särsk serv 
Smålandsg

-179,15 -450,00 2 651,01 7 041,00 2 471,86 6 591,00

 5407 Bostad m särsk service 
Runda v

-209,76 -470,00 1 471,59 4 293,00 1 261,83 3 823,00

 5420 OF Natt -184,28 -600,00 1 482,11 4 235,00 1 297,82 3 635,00
 5430 Daglig verksamhet -231,88 0,00 1 049,30 3 409,00 817,41 3 409,00
 5440 Korttidsvistelse -433,76 -1 225,00 1 311,75 3 531,00 877,99 2 306,00
 5450 Korttidstillsyn 0,00 0,00 38,99 380,00 38,99 380,00
 5460 Ledsagarservice 0,00 0,00 41,40 200,00 41,40 200,00
 5470 Avlösarservice 0,00 0,00 8,83 7,00 8,83 7,00
 5480 Kontaktperson 0,00 0,00 823,62 2 421,00 823,62 2 421,00
 5500 Inst.vård vuxna missbr. -18,36 -3,00 414,36 1 440,00 396,00 1 437,00
 5510 Familjehemsvård 0,00 0,00 51,25 620,00 51,25 620,00
 5530 Strukturerad öppen vård 0,00 0,00 362,57 1 002,00 362,57 1 002,00
 5540 Övriga öppna insatser 0,00 0,00 209,57 505,00 209,57 505,00
 5600 Institutionsvård b/u -170,22 -96,00 7 244,87 10 392,00 7 074,66 10 296,00
 5610 Familjehemsvård b/u -56,50 -400,00 2 445,63 7 009,00 2 389,13 6 609,00
 5630 Strukturerad öppenvård -10,06 0,00 835,07 2 919,00 825,01 2 919,00
 5700 Skuldsanering/

konsumentrå
-0,03 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,00
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BUDGET, kostnader 

helår
 

NETTO
 

BUDGET, netto
 5710 Övrig vuxenvård -36,41 -272,00 160,96 297,00 124,55 25,00
 5720 Plac våld nära relationer -10,98 0,00 631,65 300,00 620,67 300,00
 5750 Ekonomiskt bistånd -23,68 -30,00 3 583,35 12 039,00 3 559,66 12 009,00
 5800 Familjerådgivning 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 112,00
 5810 Övrig verksamhet 0,00 0,00 181,40 690,00 181,40 690,00
 5900 Ifo gem adm -104,81 0,00 1 855,32 5 124,00 1 750,51 5 124,00
 6011 Asyl under 18 år -397,06 -33,00 1 071,38 1 957,00 674,31 1 924,00
 6012 Asyl över 18 år 0,00 0,00 5,31 0,00 5,31 0,00
 6021 Put under 18 år 0,00 0,00 90,79 0,00 90,79 0,00
 6022 Put över 18 år -124,20 0,00 0,00 0,00 -124,20 0,00
 6100 Åtg. arbetslöshet 0,00 0,00 10,70 0,00 10,70 0,00
 6200 Flyktingmottagande -610,34 -3 765,00 65,10 0,00 -545,24 -3 765,00
 6210 Hvb-hem 0,00 0,00 3,83 0,00 3,83 0,00
 8150 Bostadsverksamhet -695,73 -2 133,00 754,34 2 133,00 58,61 0,00
 9600 Socialk. adm,  k-ställe -19,23 0,00 1 889,63 7 033,00 1 870,40 7 033,00
 9610 Biståndshandläggare -25,97 0,00 819,48 2 416,00 793,50 2 416,00
 9620 Enhetschef OF -7,09 0,00 945,51 2 363,00 938,41 2 363,00
 9650 Mas. adm 0,00 0,00 61,21 745,00 61,21 745,00
 9660 Verksamhetschef VoO -6,50 0,00 438,62 712,00 432,12 712,00
 9670 Gem.adm. äo/ho/ifo -5,25 0,00 183,29 759,00 178,04 759,00
 9680 Administration VoO -3,12 0,00 770,42 2 685,00 767,30 2 685,00
Summa 6  -12 113,66 -31 594,00 83 781,65 233 049,00 71 667,99 201 455,00
9 Finansförvaltningen 2010 SBF stab 0,00 0,00 -15,70 0,00 -15,70 0,00
 4500 Gymnasieskolan 

administr.
0,00 0,00 -10,99 0,00 -10,99 0,00

 5100 Hemsjukvård 0,00 0,00 -10,99 0,00 -10,99 0,00
 6100 Åtg. arbetslöshet 0,00 0,00 -0,04 0,00 -0,04 0,00
 9110 Klk-service och kansli 0,00 0,00 -4,71 0,00 -4,71 0,00
 9130 Klk-personalservice 0,00 0,00 -3,93 0,00 -3,93 0,00
 9210 Fastighetsskötare 0,00 0,00 -4,71 0,00 -4,71 0,00
 9500 Fördeln. alla 0,00 0,00 -5,50 0,00 -5,50 0,00
 9600 Socialk. adm,  k-ställe 0,00 0,00 -9,42 0,00 -9,42 0,00
 9670 Gem.adm. äo/ho/ifo 0,00 0,00 -2,36 0,00 -2,36 0,00
 9800 Måltidsförvaltning 0,00 0,00 -3,14 0,00 -3,14 0,00
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 9900 Skatter -213 770,97 -618 062,00 0,00 0,00 -213 770,97 -618 062,00
 9910 Finansiella poster -4 968,15 -6 300,00 20 751,61 4 600,00 15 783,46 -1 700,00
 9940 Förfogande 0,00 0,00 0,00 2 186,00 0,00 2 186,00
 9950 Semesterlöneskuld 0,00 0,00 14 800,92 1 000,00 14 800,92 1 000,00
 9960 Pensionsskuld 0,00 0,00 9 811,79 30 473,00 9 811,79 30 473,00
 9970 Kapitalkostnader -2 088,60 -7 129,00 0,00 0,00 -2 088,60 -7 129,00
 9980 Löneskatt/po 0,00 0,00 -5 938,87 -16 638,00 -5 938,87 -16 638,00
Summa 9  -220 827,72 -631 491,00 39 353,97 21 621,00 -181 473,75 -609 870,00

  -313 480,04 -854 445,00 326 364,76 842 245,00 12 884,72 -12 200,00
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Budget 2023 med verksamhetsplan       
2024–2026 för Lessebo kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  
 
1. Fastställa resultat-, investerings- och kassaflödesbudget för 

2023 samt ekonomisk plan för resultaten för åren 2024–2026 
och för investeringarna för åren 2024–2027 i enlighet med 
förslag.  
 

2. Fastställa finansiella mål, verksamhetsmål och angivna 
uppdrag för 2023. 
 

3. Uppdra till kommunledningskontoret att upprätta tidplan och 
gemensamma planeringsförutsättningar för kommande 
årsbudget 2024 med verksamhetsplan 2025–2027 för drift och 
2025-2028 för investeringar . 

 
Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2023 samt verksamhetsplan för 2024–2026 
samt investeringsplan 2024–2027 är framtaget i enlighet med 
Lessebo kommuns budgetprocess. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till budget 2023 med verksamhetsplan 2024–2026. 
 
 
Maria Trulsson 
Ekonomichef  Kommunledningsförvaltningen 
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INLEDNING  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens budget med plan för 

kommande tre år är ett centralt dokument 

för att styra verksamhetens inriktning och 

omfattning. Budgetens roll är att inom de 

ekonomiska ramarna och gällande 

lagstiftning ange kommunfullmäktiges 

prioriterade mål och inriktningar. Mål- och 

verksamhetsstyrningen ska stödja 

verksamheternas arbete med att nyttja 

resurserna effektivt och att tillhandahålla 

tjänster med hög kvalité.  

I budgeten tilldelas nämnderna ekonomiska 

ramar för sin verksamhet och utifrån dessa 

arbetar nämnderna fram en internbudget 

för 2023. Varje nämnd ansvarar för, 

förutom att säkra sitt basuppdrag, att 

genom internbudgeten bidra till utveckling i 

enlighet med fullmäktiges budget. 

Budgetarbetet påbörjades i början av året 

och ett heldagsmöte hölls med KSAU och 

presidierna för samtliga nämnder och bolag 

den 3 februari med en dialog om framtida 

verksamhetsmål, övergripande ekonomi 

och nämndernas framtida utmaningar. 

I början av mars i samband med 

färdigställandet av årsbokslutet för 2021 

träffade respektive förvaltnings presidium 

och förvaltningschef KS presidium för 

genomgång av bokslutet och för samtal om 

nämndernas behov av resurser för 

kommande budgetår. 

 

 

  

Under budgetprocessens gång har 

information givits om det pågående 

arbetet till samtliga politiska partier som 

är representerade i fullmäktige för att nå 

bred förankring och budgetberedningen 

har vid något tillfälle varit förstärkt med 

nämndernas ordförande som haft 

möjlighet att ge input. Nämndernas 

verksamheter hänger ihop med varandra 

och man behöver se både helheten och de 

olika delarna. Frågor som belysts särskilt 

har varit koncernperspektivet och vikten 

av att ha resultat- och investeringsnivåer 

som gör att kommunen kan växa i 

finansiell balans.  

Det är väsentligt att god ekonomisk 

hushållning bibehålls och när 

investeringsnivåerna nu ligger betydligt 

högre än det snitt som legat på 27 mkr/år 

under 2010–2017 så är det viktigt att 

resultatnivåerna ökar. Kommunens 

finansiella måltal har uppdaterats och ett 

nytt mål för självfinansiering har införts 

och soliditeten ska nu mätas både på 

kommunnivå och som ett koncern-

övergripande finansiellt mål.  

Budgetprocessen 
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE  

HAR ORDET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ännu ett år har gått som inte blev som vi 

tänkt oss, när pandemin äntligen började 

klinga av och vi började återgå till ett mer 

normalt läge ställdes vi inför nya 

utmaningar i och med kriget i Ukraina. 

Detta kommer att påverka oss alla både 

privat och som kommun under en lång tid 

framöver med högre inflation, stigande 

priser och ökande räntor. 

När man bor och verkar i Lessebo kommun 

ska man känna sig trygg i alla sammanhang, 

trygg i förskola och skola, ute i samhället 

eller om man behöver ta del av kommunens 

omsorg. Lessebo kommun är en trygg 

kommun och risken för att bli utsatt för 

brott är låg men den upplevda tryggheten är 

lägre i Lessebo samhälle och det måste vi ta 

på allvar, det pågår ett målinriktat arbete 

tillsammans med polis, skola och 

socialtjänst för att öka både den faktiska och 

upplevda tryggheten.   

Välfärd för alla skapas genom en stabil 

arbetsmarknad, där man har en egen 

försörjning. Alla ska uppleva att vårt 

samhälle är tryggt och inkluderande och att 

vi tar ansvar tillsammans för en framtid för 

alla. Vi har en hög arbetslöshet i kommunen, 

den beror framför allt på ett tidigare högt 

mottagande, arbetet med arbetsmarknads-

enheten fortsätter för att underlätta för fler 

att komma ut på arbetsmarknaden och bort 

från bidragsberoende. Arbetet har hittills 

gett gott resultat där arbetslösheten har 

sjunkit från 15% förra året till nuvarande 

11,5% vilket är den lägsta siffran på 10 år och 

där ungdomsarbetslösheten har halverats. 

Det är fortfarande alldeles för höga siffror 

men arbetet fortsätter och förväntas ge 

fortsatt bra resultat.  

Vi måste också fortsätta arbeta med våra 

företag och underlätta och hjälpa både våra 

befintliga och nya företagare. Vi ska vara 

lätta att få kontakt med och snabba i vår 

handläggning. 

 

  

Kommunen behöver växa för att vi ska 

kunna bibehålla och utveckla vår service på 

alla orter för våra invånare. För att 

möjliggöra detta fortsätter vi att ta fram fler 

detaljplaner för att kunna erbjuda tomter 

för både villor, flerfamiljshus och 

verksamheter. 

Vi är inne i en investeringsperiod och 

utvecklingen av våra skolor fortsätter. Vi 

arbetar också med den fortsatta planen och 

satsningen gällande vår äldreomsorg som 

kommer ge bättre kvalité för våra boende 

och en bättre arbetsmiljö för våra anställda 

oavsett vilken väg vi kommer välja. Det är 

viktigt att vi har långsiktiga mål och planer 

för våra verksamheter och att vi har stabila 

resultat för att kunna fortsätta investera. 

I vår budget för 2023 har Barn och 

utbildningsnämnden i princip oförändrade 

resurser om man tar hänsyn till antal barn i 

förskola/skola och de statsbidrag som 

tidigare legat utanför budgeten. Det 

långsiktiga arbetet med ökande meritvärden 

och behörigheten till gymnasiet måste få 

fortsätta. Socialnämnden har också 

budgetram likt tidigare och krav på att 

bibehålla/öka kvalitén med tilldelade 

resurser. 

En satsning är på Kulturhuset 51:an och de 

verksamheter som finns där med 

kulturskola och fritidsgård. De anställda 

fritidsledarna arbetar även tillsammans 

med skolan och på de andra orterna. En 

viktig uppgift är att få fler ungdomar aktiva 

på sin fritid. Detta tillsammans med de 

andra trygghetsskapande åtgärderna 

kommer också ge effekt på den upplevda 

tryggheten vilket är viktig för oss alla. 

Med budgeten 2023 ska Lessebo kommun 

fortsätta arbetet med att vara en attraktiv 

kommun och arbetsgivare, vi har kommit en 

bit på väg men vi kan bättre.  

Lars Altgård (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

86



5   LESSEBO KOMMUN | BUDGET 2023  
 

OMVÄRLDSANALYS  

  Kommunsektorn har en utmanande tid 

framför sig där det blir fler yngre och äldre i 

samhället men relativt sett färre som arbetar 

och betalar skatt. Kommunerna behöver 

klara ett allt större uppdrag med mindre 

pengar. Behovet av tydliga prioriteringar, 

nya och innovativa lösningar och 

samarbeten växer för att säkra en hållbar 

utveckling och välfärd. 

Information hämtad från SKR cirkulär 

22:15, daterat 28 april 2022 

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett 

samhällsekonomiskt scenario för 

utvecklingen globalt och i Sverige fram till år 

2025. Baserat på rekordstora över-

raskningar i de svenska inflations-utfallen 

hittills i år samt att höga energipriser (i 

synnerhet på olja och el) väntas bestå året ut 

revideras inflations-prognosen upp kraftigt. 

KPI-inflationen beräknas bli över 5 procent 

som genomsnitt helåret 2022. Inflationen i 

Sverige antas dock gradvis sjunka, dels i takt 

med att energiprisernas bidrag till KPIF-

ökningen mattas av, dels i takt med att den 

underliggande inflationen (KPIF exkl. 

energi) åter bedöms sjunka under två 

procent. Trots denna dämpning beräknas 

årsgenomsnittet för KPIF-inflationen 

hamna klart över målsatta 2 procent. Givet 

en period med långt högre inflation än på 

länge i Sverige utgår prognosen från högre 

löneökningar än tidigare prognoser. 

Förutom den höga inflationen är det 

stigande räntor som i hög grad präglar de 

makroekonomiska utsikterna.  

 

 

 

 

Rysslands invasion av Ukraina är en annan 

viktig faktor just nu. Kriget är starkt 

bidragande till den senaste tidens energi- 

och råvaruprisinflation. 

Trots dessa globala motvindar pekar 

prognosen mot en fortsatt återhämtning av 

den svenska konjunkturen 2022 och 2023. 

Kriget i Ukraina bedöms inte ge några stora 

negativa effekter på den inhemska 

efterfrågan i Sverige. I frånvaro av kriget 

hade konjunkturen sannolikt varit starkare, 

men faktum är att ”återöppnandet av 

samhällsekonomin” i år utgör en relativt 

starkare kraft. 

SKR poängterar att BNP under loppet av 

2022 inte stiger nämnvärt snabbt. Att 

tillväxttalet för i år ändå blir högt följer av 

brant uppgång under 2021. Vad som till 

synes är ”hög tillväxt i år” är i själva verket 

en effekt av ”hög tillväxt förra året”.  

Trots hög smittspridning vid årets början 

har restriktionerna med anledning av covid-

19 trappats ned markant. Åter-hämtningen 

för arbetsmarknaden beräknas därmed 

kunna fortgå – trots globala risker, hög 

inflation och stigande räntor. När det gäller 

sysselsättningen kvarstår ännu mer att 

hämta igen (än för BNP), efter den 

lågkonjunktur som pandemin och 

restriktioner medförde. Särskilt delar av 

tjänstesektorn kommer kunna stärkas rejält 

i år, vilket gynnar inhemsk efterfrågan och 

jobben i Sverige. Detta kommer att driva 

upp antalet arbetade timmar, vilket gynnar 

lönesumman och det kommunala skatte-

underlaget. 
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Utrymmet för en fortsatt expansion av 

sysselsättningen krymper dock med tiden. 

Andelen arbetslösa sjunker 2023 under 7,5 

procent, vilket är SKR:s uppskattning av 

jämviktsarbetslösheten. En allt måttligare 

tillväxt syns därför 2024 och 2025 för såväl 

arbetsinsatsen i timmar som BNP. 

Med anledning av kriget i Ukraina antar 

prognosen en klar dämpning för export och 

investeringar under innevarande år. 

Svackan förväntas dock vara temporär och 

tämligen snabbt återhämtad, liksom bli 

långt mer beskedlig än vad som inträffade 

första halvåret 2020. Mottagandet av 

ukrainska flyktingar föranleder samtidigt 

att de offentliga konsumtionsutgifterna i 

Sverige förhöjs i år, vilket alltså stärker 

inhemsk efterfrågan och BNP. 

SKR:s senaste skatteunderlagsprognos som 

presenterades den 28 april ligger som 

underlag till denna budget. Denna prognos 

innebär en markant upprevidering av 

löneökningstakten på den svenska 

arbetsmarknaden för perioden 2022–2025. 

Detta bidrar till en upprevidering av 

prognosen för lönesumman och det 

kommunala skatteunderlaget. 

 

 

Då även löner och priser hos kommuner och 

regioner antas öka snabbare än i tidigare 

bedömningar innebär de beräknat högre 

skatteintäkterna inte någon reell 

resursförstärkning. Den samhälls-

ekonomiska utvecklingen kommer 

kommande år att i hög grad präglas av just 

den urholkning av ”köpkraften” som snabbt 

stigande priser och löner leder till. 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING  

OCH FINANSIELLA MÅL 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

 

 

 

  

Kommunallagen slår fast att kommuner och 

kommunkoncerner ska ha en god 

ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

Det gäller på både kort och lång sikt. 

Begreppet god ekonomisk hushållning har 

både ett finansiellt perspektiv och ett 

verksamhetsperspektiv. 

I budgeten ska skattesatsen och anslagen 

anges. Av budgeten ska det vidare framgå 

hur verksamheten ska finansieras och hur 

den ekonomiska ställningen beräknas vara 

vid budgetårets slut. Budgeten ska även 

innehålla en flerårsplan för ekonomin. De 

finansiella mål och verksamhetsmål som är 

av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning ska anges.  

God ekonomisk hushållning handlar om att 

styra ekonomin både i ett kortare och i ett 

längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett 

längre perspektiv överstiger intäkterna 

innebär det att kommande generationer 

betalar för denna överkonsumtion.  Normalt 

sett ska ekonomin visa ett positivt resultat 

på en nivå som gör att förmögenheten inte 

urholkas av inflation eller för låg 

finansieringsgrad. God ekonomisk 

hushållning ska gälla oavsett om 

verksamheten bedrivs i förvaltnings eller 

bolagsform, därmed blir koncern-

perspektivet allt viktigare som utgångs-

punkt för styrningen.  

 

 

  

En annan viktig parameter för god 

ekonomisk hushållning är att ha rimliga 

investeringsnivåer och att ha en plan för 

finansiering av investeringarna. Lessebo 

kommun kommer under planperioden att 

göra investeringar i bland annat förskolor 

och skolor som innebär upptagande av nya 

lån. Ju högre investeringarna är desto 

högre resultat behövs för att kunna 

bibehålla soliditetsnivån. För 2023 införs 

ett måltal för kommunens själv-

finansieringsgrad och på längre sikt 

behöver ett måltal för självfinansiering 

finnas för hela kommunkoncernen.  

Det har ännu inte fattats något beslut om 

hur kommunen ska gå vidare med 

investeringar eller renoveringar i särskilt 

boende. Investeringen för att bygga ett nytt 

särskilt boende eller renovera alla de fyra 

nuvarande boendena är ungefär lika stora 

160–170 mkr, men det skulle bli väldigt 

olika konsekvenser avseende personal- och 

driftskostnader beroende på vilket 

alternativ som väljs och därför har valet 

gjorts att inte ta med något av förslagen. 

Det bör betonas att alternativet att varken 

börja renovera eller bygga innan 

planperiodens slut i praktiken inte är ett 

möjligt alternativ pga. byggnadernas 

status. I 2022 års budget finns 500 tkr 

avsatta för fortsatt utredning kring 

framtida äldreomsorgslokaler.  

Ju högre investeringarna är desto högre resultat 

behövs för att kunna bibehålla soliditetsnivån. 
” 
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Styrkedja 

 

 

 

Finansiella mål 

 

Mål  

 
Mål för Lessebo kommun  

• Det långsiktiga målet är att resultatet efter finansnetto ska uppgå till minst 2% av 
skatteintäkterna inkl. generella statsbidrag. För 2023 sätts målet till > 12,6 mkr.  

• Soliditeten inkl. pensionsåtaganden ska uppgå till minst 25 %. 

• Självfinansieringsgraden för investeringar ska över en rullande treårsperiod uppgå 
till minst 60 procent. 

 

Mål  
 
Mål för kommunkoncernen 

• Soliditeten för kommunkoncernen inkl. pensionsåtaganden ska uppgå till minst 
17%.  

 

Uppdrag 

 
Uppdrag till samtliga 

• Söka tillgängliga statsbidrag att använda i verksamheten 

 

Bolagen 

enligt ägardirektiv 

Avkastningen på sysselsatt 

kapital ska vara lägst: 

Soliditeten ska vara minst: 

AB Lessebohus 3 % 10 % 

AB Lessebo Fastigheter 2 % 10 % 

AB Kyrkebyn 3 2 % 10 % 

Lessebo Fjärrvärme AB   3,5 %   5 % 

  

Lessebo kommuns styrkedja bygger på att 

kommunfullmäktige beslutar om 

övergripande budget och finansiering. 

Kommunfullmäktige beslutar om såväl 

finansiella mål som verksamhetsmål samt 

uppdrag. Det innebär att nämnder och 

styrelser får ramar att förhålla sig till.  

Nämnder och styrelser beslutar sen i sina 

internbudgetar om strategier för att uppnå 

mål och uppdrag samt en fördelning av den 

ekonomiska ram som fullmäktige beslutat 

om. Utifrån internbudgeten kan sen 

respektive verksamhet besluta om 

aktiviteter som kopplas till mål, uppdrag 

och strategier samt tilldelad budget.  
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VERKSAMHETSMÅL  

 

 

 

 

 

 

 

Definition av ordet samtliga när det nämns i uppdragen = Kommunstyrelsen, 

Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Lessebohus. 

 

  

Det finns ett naturligt egenintresse för 

varje organisation att medvetet driva 

verksamheten mot tydliga mål och 

vinnlägga sig om att återberätta för 

uppdragsgivarna vad man åstadkommit. 

Lessebo kommuns verksamhetsmål utgår 

från kommunens vision, Barn-

konventionen och Agenda 2030. De är 

även kopplade till kommunens olika 

strategidokument och den regionala 

utvecklingsstrategin (RUS). I budgeten för 

2023 är målen kompletterade med 

utpekade uppdrag som nämnder och 

styrelser förväntas skapa strategier och 

åtgärder kring och sen följa upp och 

rapportera tillbaka till fullmäktige. 

 

 

 

 

  

•  

 

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2023, som syftar till att 

uppnå en social, ekologisk och ekonomiskt hållbar värld till 2030. 

Kommunerna har en viktig roll i genomförandet. 
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Mål  

 

Den upplevda tryggheten bland invånarna ska förbättras till index 1,98 

• Målet mäts genom polisens trygghetsmätning. Utgångsläge: 2,16 (2020) 

• Målet anknyter till Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1.  
 
Andelen invånare som upplever service som bra eller mycket bra ska uppgå 
till 70 % 

• Målet mäts genom Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. 
Utgångsläge: 68 % (2021) 

 

 

 

 

 

Boende och livskvalité 

 
I Lessebo kommuns utvecklingsstrategi slås 
det fast att fler invånare behövs för att säkra 
en god välfärd och kommunal service för 
Lessebo kommuns invånare och företag. 
Fler bostäder behövs för att kunna ta emot 
fler invånare. Hela kommunkoncernen kan 
och ska bidra till att göra Lessebo kommun 
till en attraktiv plats att bo på.  
 
Den upplevda tryggheten i Lessebo 
kommun är för låg. Det finns en oro för att 
bli utsatt för inbrott och det finns platser 
som upplevs som otrygga. Antalet anmälda 
brott är samtidigt få. En tryggare befolkning 
är i sig positivt och bidrar också till en 
attraktivitet för Lessebo kommun som 
geografisk yta. Målet är satt utifrån att det 
gemensamma arbete som polis och 
kommunen genomför fortsätter. 
 
Utbudet av saker att göra på fritiden inom 
kultur, idrott och friluftsliv bidrar till att 
skapa trivsel och gemenskap i kommunen. 
Det finns behov av att utveckla utbudet 
inom kulturområdet med eget skapande och   
kulturarrangemang samt fler ytor för 
spontan idrott och fysisk aktivitet. Ohälsan 
ska motverkas. 

 

 

  

Service till invånare och företag behöver 
hela tiden utvecklas. En snabb och korrekt 
handläggning av ärenden och ett positivt 
bemötande har ett egenvärde som gör 
Lessebo kommun till en mer attraktiv plats 
att bo på samt driva företag i.  
 
Lessebo ska vara en kommun som följer 
med sin tid, som möter invånarens behov 
av enkla, ändamålsenliga och 
användarvänliga tjänster. Det ska vara 
enkelt och tryggt för våra invånare att möta 
Lessebo. Vi ska erbjuda en hög servicegrad 
utifrån de behov som de som bor och 
verkar i kommunen har. 
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Uppdrag 

 
Uppdrag till samtliga inklusive myndighetsnämnden  

• Varje nämnd/styrelse ska genomföra minst två dokumenterade 
digitaliseringsaktiviteter som leder till effektivisering i verksamheten eller ökad 
service.  

 
Uppdrag till kommunstyrelsen 

• Engagera föreningar och grupper av medborgare i arbetet för ökad trygghet.  

• Tillse att de bidrag som går till samlingslokaler bidrar till ett ökat kulturutbud.  
 
Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden 

• Arbeta proaktivt med nya detaljplaner för bostäder.  
 
Uppdrag till Lessebohus  

• De invånare som önskar trygga bostäder för äldre ska kunna få det på vald ort. 
 

 

  

 Foto: Najma Abdulkarim Kassim och Mohammad Assli som feriearbetade som  

 kommunfotografer sommaren 2021. Bilden är en vy vid Gökaskratt.  93
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  Barn och ungas uppväxtvillkor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål 
 
Andelen som går ut grundskolan och har behörighet till gymnasiet ska öka till 
70 % 

• Mäts genom officiell statistik hos Skolverket. Utgångsläge: 62,7 (läsåret 2020/21) 

• Målet anknyter till Agenda 2030 mål 4:3 och 4:5 samt till Barnkonventionen 
artikel 28.  

 
Andelen barn och unga som är fritidsaktiva ska öka till 20 000 deltagar-
tillfällen 

• Mäts LOK-stödsstatistik från SISU. Utgångsläge: 17 919 (2021) 

• Målet anknyter till Barnkonventionen artikel 15 och 31.  
 

 

 

 

 

 

Ett bra skolresultat ger möjligheter i livet 
och genomförd gymnasieskola är i en nyckel 
in på arbetsmarknaden. Med fler som klarar 
av grundskolan behörighet ökar chanserna 
för Lessebo kommuns unga att klara vidare 
skolgång och möjlighet att ordna med arbete 
och försörjning.  
 
Det finns många barn i Lessebo kommun 
som har en situation som kräver 
samordning mellan olika aktörer. Arbetet 
med Barnens bästa gäller finns ett antal 
modeller och rutiner som gör att inga barn 
ska falla mellan stolarna och bidra till 
förebyggande åtgärder.  
 
När det gäller barn och ungas välbefinnande 

och hälsa har majoriteten en god allmän 

hälsa men andelen har minskat markant 

över tid och i takt med stigande ålder. I lägre 

åldrar har barn varit relativt förskonade från 

psykiska och somatiska besvär, men det 

finns en negativ trend där andelen som 

rapporterar 

 

 besvär stadigt ökat. 

 

 

  

Psykiska besvär blir alltmer vanligt 

förekommande och flickor rapporterade 

dessa besvär i högre grad än pojkar. Det är 

även få barn och unga som når upp till de 

nationella rekommendationerna om daglig 

fysisk aktivitet. Att ha goda levnadsvanor 

är viktigt och motverkar ohälsa.  

Under coronapandemin ser vi att barn och 
ungdomar i mindre utsträckning deltar i 
föreningsaktiviteter. Trenden behöver 
vändas så fler blir fritidsaktiva. Det 
innebär att tillgången till relevanta och 
önskade fritidsaktiviteter behöver öka för 
barn och unga. Det handlar både om 
oplanerade aktiviteter som fritidsgård eller 
spontanidrott samt planerade aktiviteter 
inom till exempel föreningar och 
kulturskola.  
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Uppdrag 

 
Uppdrag till samtliga 

• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.  
 
Uppdrag till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt 
socialnämnden 

• Samtliga relevanta verksamheter ska arbeta efter de beslutade modeller och rutiner 
som finns inom Barnens bästa gäller! i Kronoberg.  

• Ta fram strategier som bidrar till att fler barn och unga blir fritidsaktiva.  
 
Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden 

• Fortsätta utveckla möjligheterna för barn och elevers inlärning.  
 

Uppdrag till socialnämnden 

• Organisera fältverksamhet 
 
Uppdrag till kommunstyrelsen 

• Utveckla samarbetet med föreningar kring barn- och ungas fritid.  
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Mål 
 
Service till företagare ska öka till index 4,4 

• Mäts genom undersökning gjord av Svenskt Näringsliv. Utgångsläge: 4,26 (2021) 

• Målet anknyter till Regionala utvecklingsstrategin prioritering 3 samt till Lessebo 
kommuns näringslivsstrategi.  

 
Den totala arbetslösheten ska minska till 11,0 % 

• Mäts genom Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Utgångsläge: 12,5 (december 
2021) 

• Målet anknyter till Agenda 2030 mål 8:5 och 8:6 samt till Regionala 
utvecklingsstrategin prioritering 4.  

 
 

  

Näringsliv och arbetsmarknad 

 
Företagen är viktiga i Lessebo kommun. 
Många företagare är också invånare och 
satsningen på näringslivsfrågor påverkar 
många. Lessebo kommun har behov av fler 
arbetstillfällen inom kommunens område. 
Arbetet som bedrivs ska utgå från 
näringslivsstrategin.  
 
Arbetslösheten är för hög i Lessebo 
kommun. En lägre arbetslöshet får positiva 
effekter för individen och dess familj i form 
av egen försörjning och ökad självkänsla. 
Arbetet med en starkare arbetsmarknad 
sker både på kort och lång sikt.  
 
Lessebo kommun står bakom den gemen-
samma kraftsamling gällande kompetens-
försörjning som sker i Kronobergs län 
utifrån den regionala utvecklingsstrategin. 
 

 

  

Kompetensförsörjning och matchning kan 
bidra till att på kort sikt minska 
arbetslöshet och möta företagens behov.  
 
På lång sikt krävs strategiska satsningar på 
bristyrken och rätt kunskaper hos 
invånarna. En god service från Lessebo 
kommun skapar en bättre grund för 
företagare att lyckas med sina mål och kan 
också locka nya företag till kommunen. En 
god tillgång till verksamhetsmark gör att 
nya och befintliga företag kan skapa 
arbetstillfällen i Lessebo kommun. 
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Uppdrag  

 
Uppdrag till samtliga inklusive myndighetsnämnden  

• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.  
 
Uppdrag till samtliga 

• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.  

• Ta fram strategier för att bidra till arbetet med kompetensförsörjning inom ramen 
för den regionala utvecklingsstrategin. 

 
Uppdrag till kommunstyrelsen 

• Genom dialog med kommunens företag kartlägga kompetensbehov.  

• Aktivt arbeta med att matcha arbetslösa personer med det behov av kompetens 
som finns i företagen 

 
Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden 

• Arbeta aktivt med försörjning av verksamhetsmark.  

• Arbeta aktivt med framtida detaljplaner för verksamhetsmark.  
 
Uppdrag till kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden 

• Skapa en projektorganisation mellan arbetsmarknadsavdelningen, Vux och 
Lärcenter med ett gemensamt mål om att öka sysselsättningsgraden i Lessebo 
kommun. 
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Mål  

 
Energianvändningen i kommunens fastigheter ska minska med 1 procent 

• Målet mäts genom interna redovisningar. Utgångsläge: (tal kommer) 

• Målet anknyter till Agenda 2030 mål 7:3 samt till Lessebo kommuns Energi- miljö- 
och klimatstrategiska program mål 3.  

 
Matsvinnet i kommunens skolor ska minska med 2 procent 

• Målet mäts genom interna redovisningar. Utgångsläge: (tal kommer) 

• Målet anknyter till Lessebo kommuns Energi- miljö- och klimatstrategiska 
program mål 7.  

 
Hållbart medarbetarindex HME ska uppgå till minst index 83 

• Mäts genom Lessebo kommuns egen medarbetarundersökning. Utgångsläge: 78 
(2021) 

• Målet anknyter till Agenda 2030 mål 5:5 och 8:8. 
 

 

Uppdrag 

 
Uppdrag till samtliga  

• Utveckla medarbetarskapet i enlighet med Medarbetarpolicyn.  

• Arbeta aktivt med ledarskapsutveckling.  

• Utarbeta plan för kompetensförsörjning på kort och lång sikt.  

• Genomföra energibesparande åtgärder i verksamheterna.  
 
Uppdrag till kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden  

• Minska matsvinnet i skolor. 
 
Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden  

• Öka den egna elproduktionen. 

Hållbarhet 

 
Lessebo kommun har åtagit sig att minska 
de fossila utsläppen och bli en hållbar 
kommun. Områden är definierade i bland 
annat Energi, miljö- och klimatstrategiskt 
program samt i Vision 2040 och det 
undertecknade borgmästaravtalet. 
 
Genom att vara en attraktiv arbetsgivare 
som har nöjda medarbetare och dit folk vill 
söka sig, har Lessebo kommun bättre 
möjligheter att utföra uppdraget gentemot 
invånare och företag. För att nå fram ska 
Lessebo kommun arbeta med tillitsbaserat 
ledarskap för att kunna skapa den 
arbetsmiljö som krävs.  
 

 

En av Lessebo kommuns styrkor är god 
trivsel på arbetsplatserna. För att bibehålla 
denna trivsel krävs fortsatt och långsiktigt 
arbete med såväl ledarskap som med 
medarbetarskap där alla tar ansvar för att 
göra arbetsplatsen attraktiv.  
 
Flera yrken i en kommun är bristyrken där 
det inte finns tillräckligt många utbildade 
personer. Den konkurrenssituation som 
detta innebär behöver mötas såväl med att 
fler utbildas inom till exempel omsorg och 
pedagogisk verksamhet. En motiverad 
personal med rätt kompetens för den 
uppgift man har att utföra är en bra grund 
för en god kvalitet i verksamheten.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Invånare 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 

Totalt 8 806 8 780 8 733 8 655 8 574 

Födda 106 103 99 91 89 

Döda 99 105 84 89 86 

Inflyttning 534 415 482 557 539 

Utflyttning 796 569 630 686 672 

Invandring 273 162 113 62 52 

Utvandring 11 25 29 25 13 

  2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 

Totalt 8 760 8 806 8 780 8 733 8 655 

Födda 129 106 103 99 91 

Döda 85 99 105 84 89 

Inflyttning 478 807 415 482 557 

Utflyttning 704 771 569 630 686 

Invandring 449 273 162 113 62 

Utvandring 25 11 25 29 25 

 

Skattesats 

Skattesatsen för kommunen är 21,81 för 

2022 och den hålls oförändrad i budget 

2023 och i planen för 2024–2026. 

Finansiering 

De externa finansieringskällorna är i första 

hand skatteintäkter och statsbidrag. I 

kommunens budgetarbete används de 

prognoser över skatter och generella 

statsbidrag som tas fram av SKR. 

Fortlöpande förändringar av dessa 

prognoser under året ska inte ge anledning 

till några ändringar av de anslagsnivåer som 

fastställts av kommunfullmäktige. När 

upplåningsbehov finns till investeringar 

sker upplåningen hos Kommuninvest.  

Befolkningsutveckling 

Kommunens har haft en högt mottagande 

av flyktingar och befolkningen ökade under 

2012–2017. Därefter har befolkningen 

minskat något varje år. Nuvarande 

budgetalternativ har ett antagande om en 

befolkning på 8 600 invånare år 2023. Per 

den 16 maj uppgick invånarantalet till  

8 549. Nya bostadsprojekt är på gång att 

färdigställas i Hovmantorp som bör 

innebära att antalet invånare kommer att 

öka de närmaste åren. 

Pensionskostnad 

Arbetsgivarna och fackförbunden har 

kommit överens om ett nytt tjänste-

pensionsavtal för anställda inom kommuner 

och regioner som gäller från och med 

januari 2023. AKAP-KR som avtalet heter är 

ett helt avgiftsbestämt avtal för 

tjänstepension där arbetsgivaren löpande 

betalar in premier. Avtalet innebär 

kortfattat att premien ökar med  

1,5 procentenhet. Skandia har per 30 april 

2022 uppdaterat Lessebos prognos för 

pensionskostnader baserat på det nya 

pensionsavtalet och budgeten är baserad på 

denna prognos samt beräkningar för det 

fåtal tjänstepersoner som har alternativa 

tjänstepensioner. Det nya avtalet ger bättre 

pension för de anställda och därmed 

betydande ökade kostnader för kommunen. 

Pensionskostnaderna ökar både pga. höjda 

avgifter i en nya pensionsavtalet och pga. 

stor ökning i prisbasbeloppet år 2023. 

PO-pålägg 

Kommunen följer SKR:s riktlinjer. Den 

kraftiga kostnadsökningen för avtals-

pensioner i kommuner ger ett ökat PO-

pålägg 2023. Det föreslagna PO-pålägget för 

2023 ligger på 42,75% att jämföra med PO-

pålägget för 2022 som var 39,25%. 
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Inflation 

Budget och plan innehåller en fastställd 

uppräkning över tid för löneökningar och 

för de interkommunala ersättningarna 

gällande gymnasiet som kompenseras med 1 

mkr. Inflationstakten för 2022 ligger över 

5% och för 2023 ligger den runt 2,5%. Den 

höga inflationstakten 2022 beror framför 

allt på stigande el- och drivmedelspriser 

men även på ökade priser för livsmedel och 

dessa sammantaget genererar en allmän, 

bred prisuppgång.  

I budgeten har olika poster kompenserats 

olika mycket för inflationsuppgången 

eftersom den ser så olika ut för olika poster. 

För drivmedel har kostnadsökningen sedan 

förra våren varit minst 30%, inköp av ett 

antal elbilar motverkar kostnadsökningen 

något, totalt har 160 tkr lagts till för utökade 

drivmedelskostnader. 

Den största delen av elkostnaden för 2023 

är terminsäkrad och för 2024 är 80% av 

förbrukningen terminsäkrad och de delarna 

påverkas inte av dagens höga elpriser 

eftersom säkringen gjordes före 

prisuppgången. För de rörliga delarna är 

elpriserna 2023 och 2024 uppräknade 

utifrån hur terminspriserna för dessa år såg 

ut nu under våren 2022. För åren därefter 

ligger samma nivå som för 2024 i planen. 

Transportkostnaderna för exv. 

livsmedelstransporter har ökat kraftigt från 

maj 2022 beroende på prisjustering i avtalet 

om 12,5%, kostnaderna i budget 2023 höjs 

därmed. Råvarukostnaderna är uppräknade 

med 4,3% per år för 2022–2023. 

Försäkringskostnaderna är uppjusterade 

något för 2023. Hänsyn är tagen till att 

fjärrvärmepriset höjdes sent inför 2022 och 

övriga förbrukningsartiklar är uppräknade 

med 2% för 2022–2023. För dessa poster 

har ingen ytterligare ökning lagts in för 

2024–2026 utan kommer ses över till 

budget 2024.  

Ingen inflationsuppräkning har gjorts för 

exv. externa tjänster eller programvaror. 

Kapitalkostnad 

Internräntan sätts till 1,5% för 2023. Det är 

en höjning med 0,25 procentenheter 

jämfört med internräntan för 2022 baserat 

på att kommunens upplåningskostnader 

beräknas stiga.  

Justering av kapitalkostnadernas skillnader 

mellan åren till förvaltningarna görs i den 

reviderade budgeten i höst, finns nu på 

finansen. 

Exploatering 

För framtida exploateringsområden 

kommer exploateringsredovisning göras för 

att kunna matcha nedlagda kostnader på 

tomterna med intäkter för sålda tomter. 

Därtill kommer en del av tomtpriset att 

intäktföras som en gatukostnads-

ersättning. 

Taxor och avgifter 

Förslaget till taxor och avgifter redovisas 

och beslutas i samband med nämnders 

framtagande av internbudget. För VA som 

ska ha full kostnadstäckning är det viktigt 

att intäkterna når upp till den nivå som 

fastställts för att klara en målsatt 

kostnadstäckning. Förslag på nya taxor tas 

fram av Samhällsbyggnadsnämnden och 

föreläggs kommunfullmäktige i särskild 

ordning.  

Avfallshanteringen sköts via det delägda 

bolaget SSAM (Södra Smålands avfall & 

miljö). Taxan i kommunen beslutas dock av 

respektive kommun. 
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Förfogande 

Medel för oförutsedda behov samt resurser 

för kostnadsutveckling för löner föreslås för 

2023. 

• Kommunfullmäktige               100 tkr 

• Kommunstyrelsen                   200 tkr 

• Löneökning 2023                 9 100 tkr 

• RÖK Löneökn. 2023               200 tkr 

• Övrigt                                      1 432 tkr 
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RESULTATBUDGET 
 

(Tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 

       

Kommunstyrelse/KLK 74 850 75 442 74 982 74 582 74 582 

       

Samhällsbyggnadsnämnd 24 853 28 059 28 769 26 869 24 169 

       

Myndighetsnämnd 271 267 267 267 267 

       

Barn o Utbildningsnämnd 296 141 291 968 293 681 293 931 295 226 

       

Socialnämnd 193 393 197 808 197 808 197 808 197 808 

       

Finans/intern/förfogande 9 992 22 856 38 093 52 843 72 248 

       

Varav Avskrivningar 33 200 35 100 38 000 40 500 45 400 

       

Verks. Nettokostnader -599 500 -616 400 -633 600 -646 300 -664 300 

       

Nettokostnadsförändring % 1,49% 2,82% 2,79% 2,00% 2,79% 

       

Skatteintäkter 610 000 626 500 647 200 665 500 685 200 

       

Resursförändring % 3,64% 2,70% 3,30% 2,83% 2,96% 

       

Finansiella intäkter 6 300 7 900 8 200 8 200 8 200 

       

Finansiella kostnader -4 600 -5 400 -6 900 -8 100 -9 900 

       

Årets resultat 12 200 12 600 14 900 19 300 19 200 

       

Invånare 1/11 året innan 8 650 8 600 8 650 8 700 8 750 

 

  

Attraktiv arbetsgivare 

är ett centralt mål!  
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BALANSBUDGET 
 

  Prognos         

(Tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 

TILLGÅNGAR       

       

Anläggningstillgångar 632 107 678 307 719 027 771 327 837 528 

Omsättningstillgångar 211 354 212 581 213 936 218 079 223 078 

SUMMA TILLGÅNGAR 843 461 890 888 932 963 989 406 1 060 606 

       

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR       

OCH SKULDER       

       

Eget kapital 353 600 366 200 381 100 400 400 419 600 

därav årets resultat -7 936 12 600 14 900 19 300 19 200 

därav resultatutjämningsreserv 18 989 18 989 18 989 18 989 18 989 

       

Avsättningar(pensioner mm) 18 888 18 215 18 390 18 533 18 533 

       

Skulder       

Långfristiga skulder, lån 316 392 348 392 390 392 417 392 454 392 

därav ersättningslån 20 000 10 000 34 000 20 000 55 000 

Kortfristiga skulder 119 580 113 080 113 080 113 080 113 080 

Nyupplåning 35 000 45 000 30 000 40 000 55 000 

       

Summa skulder 470 972 506 472 533 472 570 472 622 472 

       

SUMMA EGET KAPITAL,       

AVSÄTTN. OCH SKULDER 843 461 890 888 932 963 989 406 1 060 606 

       

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser 26,9% 27,1% 27,9% 28,7% 29,0% 

       

ANSVARSFÖRBINDELSER       

Pensionsförpliktelser 126 731 124 737 121 138 116 701 111 910 

Övr. ansvarsförbindelser 409 705 409 705 409 705 409 705 409 705 

       

Summa Ansvarsförbindelse/förpliktelse 536 436 534 442 530 843 526 406 521 615 
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KASSAFLÖDESBUDGET 
 

  Prognos         

 (Tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 

Årets resultat -7 936 12 600 14 900 19 300 19 200 

Justering för av- och nedskrivningar 32 977 35 100 38 000 40 500 45 400 

Justering för gjorda avsättningar -734 -673 175 143 0 

Just. för ianspråktagna avsättningar 0 0 0 0 0 

Medel från verksamheten för förändring       

av rörelsekapital 24 307 47 027 53 075 59 943 64 600 

       

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 0 0 0 0 

Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 0 0 0 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  0 0 0 0 0 

Kassaflöde från den löp. verksamheten 24 307 47 027 53 075 59 943 64 600 

       

INVESTERINGAR       

Investering i materiella anl. tillgångar -62 053 -80 650 -78 050 -93 150 -111 950 

Försäljning av materiella anl. tillgångar 0 0 0 0 0 

Investeringsbidrag materiella anl. tillgångar 0 0 0 0 0 

Investering av finansiella anl. tillgångar -320 -1 000 -1 020 0 0 

Försäljning av finansiella anl. tillgångar 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamh. -62 373 -81 650 -79 070 -93 150 -111 950 

       

FINANSIERING       

Nyupptagna lån 35 000 45 000 30 000 40 000 55 000 

Amortering av skuld -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Eliminering ökning av kapitalförvaltning 0 -4 000 -4 050 -4 050 -4 050 

Eliminering minskning av kapitalförvaltning 13 000 0 0 0 0 

Byte pensionssystem, ändring tidpunkt premiebetalning 0 -6 500 0 0 0 

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 350 350 350 350 350 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 45 350 31 850 23 300 33 300 48 300 

       

Årets kassaflöde 7 284 -2 773 -2 695 93 950 

       

Likvida medel vid årets början 4 962 12 246 9 473 6 778 6 871 

Likvida medel vid årets slut 12 246 9 473 6 778 6 871 7 820 
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INVESTERINGSBUDGET OCH PLAN 2023–2027 
 

Kommunstyrelsen Projekt 2023 2024 2025 2026 2027 

Kommunledningskontor        

IT - Utrustning 7203 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 

Lokala system (servers, SAN, lagring) 7223 50 50 50 50 1 500 

Evolution  300     

Ny webb/intranät  250 250    

Köksutrustning 9410 200 200 200 200 200 

Mark/Byggnad/Exploateringsåtgärder, KS disp. 7199 2 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Summa Kommunledningskontoret  6 300 9 000 8 750 8 750 10 200 

        

Bibliotek/Fritidsanl.   Vht 3200/3400        

Bibliotek/invent. 9108   50  50  

Fritidsanl, utskottets disp. 9101 100 100 100 100 100 

Tillgänglighetsanpassning/Mötesplatser 9103 100 100 100 100 100 

Summa            Bibliotek/ Fritidsanläggningar  200 250 200 250 200 

        

Summa Kommunstyrelsen  6 500 9 250 8 950 9 000 10 400 

        

Samhällsbyggnadsnämnd Projekt 2023 2024 2025 2026 2027 

Gata & Park                  Vht 2400/2500        

Gata/Park 7500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Asfalt 75xx 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 1, gata 7xxx 2 100     

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 2, gata 7xxx 200  2 500   

GC-port Rv25, medfinansiering 7xxx    2 000 2 000  

Summa                Gata & Park  6 300 4 000 8 500 6 000 4 000 

        

Vatten & Avlopp            Vht 8650–8670        

Vattenverk Skruv 7745 5 000 5 000    

VA-försörjning Hovmantorp/Lessebo 77xx 3 000 30 000 32 500 40 000 10 000 

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 1, VA 7xxx 6 300 -1 500    

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 2, VA 7xxx 400  6 000 -1 500  

Vatten & Avlopp      77xx 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

Summa Vatten  17 200 36 000 41 000 41 000 12 500 
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Samhällsbyggnadsnämnd Projekt 2023 2024 2025 2026 2027 

Fastigheter                  Vht 9750–9790        

Reinvesteringar, Komponent/Energi 8xxx 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Prästkragen, renovering el. nybyggnad *1 822x    5 000 30 000  

Nyängskolan, ombyggnad *l 81xx 9 000     

Bikupan, skapa nya klassrum i bef byggnad *1 81xx   7 000    

Lustigkulla/Edabacken, ny-/ombyggnad *l 823x   12 000 19 000 15 000  

Matsal Skruv 8xxx 3 000     

Odengatan 8 8xxx 4 000     

Maskiner, lokalvård 8105 100 100 100 100 100 

Köksmaskiner 8102 500 500 500 500 500 

Summa Fastighet  22 600 25 600 30 600 51 600 6 600 

        

Maskiner                     Vht 9240        

Maskinbyten 8900 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Summa maskiner  1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

        

Summa Samhällsbyggnadsnämnd  47 600 67 100 81 600 100 100 24 600 

        

Utbildningsnämnd   2023 2024 2025 2026 2027 

Reinvest. undervisning BUN:s disp. 9204 500 500 500 500 500 

Inventarier Bikupan 92xx 500     

Inventarier Särskola 920x 750     

Utemiljö ny särskola 92xx 500     

Inventarier Kvarndammskolan 92xx 300     

Inventarier Lustigkulla 92xx   200 350   

Inventarier Edabacken 92xx    600   

Inventarier idrottshall 92xx       

Inventarier Prästkragen      1 350  

Summa Utbildningsnämnd  2 550 700 1 450 1 850 500 

        

Socialnämnd   2023 2024 2025 2026 2027 

Tekniska hjälpmedel 9343 800 800 800 800 800 

Inventarier, äldreomsorg 9329 100 100 100 100 100 

Procapita verksamhetssystem 932x       

Inventarier, OF Korttids 93xx 100 100 250 100 100 

Summa Socialnämnd  1 000 1 000 1 150 1 000 1 000 
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(tkr)   2023 2024 2025 2026 2027 

TOTAL INVESTERING, netto        

Kommunstyrelsen/ KLK  6 500 9 250 8 950 9 000 10 400 

Samhällsbyggnadsnämnd  47 600 67 100 81 600 100 100 24 600 

Barn- o Utbildningsnämnd  2 550 700 1 450 1 850 500 

Socialnämnd  1 000 1 000 1 150 1 000 1 000 

T O T A L, netto  57 650 78 050 93 150 111 950 36 500 

        

Varav taxefinansierad del  17 200 36 000 41 000 41 000 12 500 

Skattefinansierad del  40 450 42 050 52 150 70 950 24 000 

T O T A L  57 650 78 050 93 150 111 950 36 500 

       

Not *1 = igångsättningstillstånd KS       
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BUDGET PER NÄMND 

 

Driftbudget (tkr)           

Politisk verksamhet 
Bokslut 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Kommunfullmäktige 703 772 972 772 772 

Kommunstyrelsen 2 058 2 094 2 094 2 094 2 094 

Partistöd 488 488 488 488 488 

Revision 942 783 783 783 783 

Valnämnd 11 412 12 12 12 

Överförmyndare 955 1 090 1 090 1 090 1 090 

- Löneökning förtroendevalda 2022  68 68 68 68 

- Omfördelning IT-kostnader  -85 -85 -85 -85 

- Justering interna poster   -32 -32 -32 

- Ökade PO-kostnader        

Förändring politisk organisation   330 330 330 

Summa 5 157 5 622 5 720 5 520 5 520 

         

Kommunlednings-

förvaltningen 

Bokslut 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Verksamhetsanslag  55 534 68 138 67 238 66 938 66 938 

- Löneökning 2022  710 955 955 955 

- Omfördelning IT-kostnader  380 380 380 380 

- Inflationskompensation   90 90 90 

- Ökade PO-kostnader   744 744 744 

Verksamhetsförändringar   1 315 1 355 955 

Effektiviseringar    -1 000 -1 000 -1 000 

Summa 55 534 69 228 69 722 69 462 69 062 

            

Totalt 60 691 74 850 75 442 74 982 74 582 

 

  

Kommunstyrelsen 
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Uppdrag  
 
Finansiella mål 

• Söka tillgängliga statsbidrag att använda i verksamheten 

Boende och livskvalité 

• Varje nämnd/styrelse ska genomföra minst två dokumenterade 
digitaliseringsaktiviteter som leder till effektivisering i verksamheten eller ökad 

service.  

• Engagera föreningar och grupper av medborgare i arbetet för ökad trygghet.  

• Tillse att de bidrag som går till samlingslokaler bidrar till ett ökat kulturutbud.  

Barn och ungas uppväxtvillkor 

• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.  

• Samtliga relevanta verksamheter ska arbeta efter de beslutade modeller och rutiner 
som finns inom Barnens bästa gäller! i Kronoberg.  

• Utveckla samarbetet med föreningar kring barn- och ungas fritid.  

• Ta fram strategier som bidrar till att fler barn och unga blir fritidsaktiva.  
 
Näringsliv och arbetsmarknad 

• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.  

• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.  

• Ta fram strategier för att bidra till arbetet med kompetensförsörjning inom ramen 
för den regionala utvecklingsstrategin. 

• Genom dialog med kommunens företag kartlägga kompetensbehov.  

• Aktivt arbeta med att matcha arbetslösa personer med det behov av kompetens 
som finns i företagen 

• Skapa en projektorganisation mellan arbetsmarknadsavdelningen, Vux och 
Lärcenter med ett gemensamt mål om att öka sysselsättningsgraden i Lessebo 
kommun. 

 
Hållbarhet 

• Genomföra energibesparande åtgärder i verksamheterna.  

• Minska matsvinnet i skolor. 

• Utveckla medarbetarskapet i enlighet med Medarbetarpolicyn.  

• Arbeta aktivt med ledarskapsutveckling.  

• Utarbeta plan för kompetensförsörjning på kort och lång sikt.  
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Driftbudget (tkr)           

Samhällsbyggnads-

förvaltningen 

Bokslut 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Verksamhetsanslag  20 114 24 002 24 002 23 752 23 752 

- Löneökning 2022  661 884 884 884 

- Omfördelning IT-kostnader  190 190 190 190 

- Inflationskompensation   384 384 384 

- Ökade PO-kostnader   699 699 699 

- Justering interna poster   130 130 130 

Kompensation höjda elpriser   570 630 630 

Rivning & nedskrivning   1 000 4 000 0 

Gatukostnadsersättning   0 -2 100 0 

Förändring fastigheter   200 200 200 

Summa 20 114 24 853 28 059 28 769 26 869 

 

Uppdrag  

 
Finansiella mål 

• Söka tillgängliga statsbidrag att använda i verksamheten 

Boende och livskvalité 

• Varje nämnd/styrelse ska genomföra minst två dokumenterade 

digitaliseringsaktiviteter som leder till effektivisering i verksamheten eller ökad 

service.  

• Arbeta proaktivt med nya detaljplaner för bostäder.  

Barn och ungas uppväxtvillkor 

• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg. 

Näringsliv och arbetsmarknad 

• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.  

• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.  

• Ta fram strategier för att bidra till arbetet med kompetensförsörjning inom ramen 
för den regionala utvecklingsstrategin. 

• Arbeta aktivt med försörjning av verksamhetsmark.  

• Arbeta aktivt med framtida detaljplaner för verksamhetsmark.  

Hållbarhet 

• Genomföra energibesparande åtgärder i verksamheterna.  

• Öka den egna elproduktionen. 

• Utveckla medarbetarskapet i enlighet med Medarbetarpolicyn.  

• Arbeta aktivt med ledarskapsutveckling.  

• Utarbeta plan för kompetensförsörjning på kort och lång sikt.  
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 Myndighetsnämnden 

 

Driftbudget (tkr)           

Myndighetsnämnden 
Bokslut 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Verksamhetsanslag  199 264 264 264 264 

- Löneökning 2022  7 7 7 7 

- Justering interna poster   -8 -8 -8 

- Ökade PO-kostnader   4 4 4 

Summa 199 271 267 267 267 

 

Uppdrag  
 
Boende och livskvalité 

• Varje nämnd/styrelse ska genomföra minst två dokumenterade 

digitaliseringsaktiviteter som leder till effektivisering i verksamheten eller ökad 

service.  

Näringsliv och arbetsmarknad 

• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.  
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Barn och utbildningsnämnden 

Driftbudget (tkr)           

Barn & Utbildnings-

förvaltningen 

Bokslut 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 
Plan 2024 Plan 2025 

Verksamhetsanslag  283 962 294 442 291 447 292 945 291 895 

- Löneökning 2022  3 649 4 894 4 894 4 894 

- Omfördelning IT-kostnader  -1 950 -1 950 -1 950 -1 950 

- Justering interna poster   -49 -49 -49 

- Inflationskompensation   644 644 644 

- Ökade PO-kostnader   4 062 4 062 4 062 

Verksamhetsförändringar        

- Elevantal grundskola   -1 500 -825 -790 

- Elevantal gymnasiet   -555 -490 310 

- Barnantal förskola   -525 -1 050 -585 

Budgetering statsbidrag   -3 000 -3 000 -3 000 

Förändring lokaler inkl. måltid   -1 300 -1 300 -1 300 

Effektiviseringar    -200 -200 -200 

Summa 283 962 296 141 291 968 293 681 293 931 

 

Uppdrag  

 
Finansiella mål 

• Söka tillgängliga statsbidrag att använda i verksamheten 

Boende och livskvalité 

• Varje nämnd/styrelse ska genomföra minst två dokumenterade 

digitaliseringsaktiviteter som leder till effektivisering i verksamheten eller ökad 

service.  

Barn och ungas uppväxtvillkor 

• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.  

• Samtliga relevanta verksamheter ska arbeta efter de beslutade modeller och rutiner 
som finns inom Barnens bästa gäller! i Kronoberg.  

• Fortsätta utveckla möjligheterna för barn och elevers inlärning.  

• Ta fram strategier som bidrar till att fler barn och unga blir fritidsaktiva.  
 
Näringsliv och arbetsmarknad 

• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.  

• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.  

• Ta fram strategier för att bidra till arbetet med kompetensförsörjning inom ramen 
för den regionala utvecklingsstrategin. 

• Skapa en projektorganisation mellan arbetsmarknadsavdelningen, Vux & Lärcenter 
med ett gemensamt mål om att öka sysselsättningsgraden i Lessebo kommun. 
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Hållbarhet 

• Genomföra energibesparande åtgärder i verksamheterna.  

• Minska matsvinnet i skolor. 

• Utveckla medarbetarskapet i enlighet med Medarbetarpolicyn.  

• Arbeta aktivt med ledarskapsutveckling.  

• Utarbeta plan för kompetensförsörjning på kort och lång sikt.  
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Socialnämnden 

Driftbudget (tkr)           

Socialförvaltningen 
Bokslut 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 
Plan 2024 Plan 2025 

Verksamhetsanslag  214 528 188 356 187 856 187 856 187 856 

- Löneökning 2022 
 3 572 4 703 4 703 4 703 

- Omfördelning IT-kostnader 
 1 465 1 465 1 465 1 465 

- Riktade statsbidrag  8 062      

- Justering interna poster   -41 -41 -41 

- Inflationskompensation   262 262 262 

- Ökade PO-kostnader   3 563 3 563 3 563 

Summa 214 528 201 455 197 808 197 808 197 808 

 

Uppdrag  
 
Finansiella mål 

• Söka tillgängliga statsbidrag att använda i verksamheten 

Boende och livskvalité 

• Varje nämnd/styrelse ska genomföra minst två dokumenterade 
digitaliseringsaktiviteter som leder till effektivisering i verksamheten eller ökad 

service.  

Barn och ungas uppväxtvillkor 

• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.  

• Samtliga relevanta verksamheter ska arbeta efter de beslutade modeller och rutiner 
som finns inom Barnens bästa gäller! i Kronoberg.  

• Organisera fältverksamhet. 

• Ta fram strategier som bidrar till att fler barn och unga blir fritidsaktiva.  
 
Näringsliv och arbetsmarknad 

• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.  

• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.  

• Ta fram strategier för att bidra till arbetet med kompetensförsörjning inom ramen 
för den regionala utvecklingsstrategin. 

• Skapa en projektorganisation mellan arbetsmarknadsavdelningen, Vux och 
Lärcenter med ett gemensamt mål om att öka sysselsättningsgraden i Lessebo 
kommun. 

 
Hållbarhet 

• Genomföra energibesparande åtgärder i verksamheterna.  

• Utveckla medarbetarskapet i enlighet med Medarbetarpolicyn.  

• Arbeta aktivt med ledarskapsutveckling.  

• Utarbeta plan för kompetensförsörjning på kort och lång sikt.  
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Besöksadress: Storgatan 78, 365 80 Lessebo | Telefon: 0478- 125 00 

E-post: info@lessebo.se|  Webb: www.lessebo.se 
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Budgetprocessen 

INLEDNING  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens budget med plan för 

kommande tre år är ett centralt dokument 

för att styra verksamhetens inriktning och 

omfattning. Budgetens roll är att inom de 

ekonomiska ramarna och gällande 

lagstiftning ange kommunfullmäktiges 

prioriterade mål och inriktningar. Mål- och 

verksamhetsstyrningen ska stödja 

verksamheternas arbete med att nyttja 

resurserna effektivt och att tillhandahålla 

tjänster med hög kvalité.  

I budgeten tilldelas nämnderna 

ekonomiska ramar för sin verksamhet och 

utifrån dessa arbetar nämnderna fram en 

internbudget för 2023. Varje nämnd 

ansvarar för, förutom att säkra sitt 

basuppdrag, att genom internbudgeten 

bidra till utveckling i enlighet med 

fullmäktiges budget. 

Budgetarbetet påbörjades i början av året 

och ett heldagsmöte hölls med KSAU och 

presidierna för samtliga nämnder och bolag 

den 3 februari med en dialog om framtida 

verksamhetsmål, övergripande ekonomi 

och nämndernas framtida utmaningar. 

I början av mars i samband med 

färdigställandet av årsbokslutet för 2021 

träffade respektive förvaltnings presidium 

och förvaltningschef KS presidium för 

genomgång av bokslutet och för samtal om 

nämndernas behov av resurser för 

kommande budgetår. 

 

 

  

Under budgetprocessens gång har 

information givits om det pågående 

arbetet till samtliga politiska partier som 

är representerade i fullmäktige för att nå 

bred förankring och budgetberedningen 

har vid något tillfälle varit förstärkt med 

nämndernas ordförande som haft 

möjlighet att ge input. Nämndernas 

verksamheter hänger ihop med varandra 

och man behöver se både helheten och de 

olika delarna. Frågor som belysts särskilt 

har varit koncernperspektivet och vikten 

av att ha resultat- och investeringsnivåer 

som gör att kommunen kan växa i 

finansiell balans.  

Det är väsentligt att god ekonomisk 

hushållning bibehålls och när 

investeringsnivåerna nu ligger betydligt 

högre än det snitt som legat på 27 mkr/år 

under 2010–2017 så är det viktigt att 

resultatnivåerna ökar. Kommunens 

finansiella måltal har uppdaterats och ett 

nytt mål för självfinansiering har införts 

och soliditeten ska nu mätas både på 

kommunnivå och som ett koncern-

övergripande finansiellt mål.  
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KOMMUNSTYRELSENS ANDRE VICE 

ORDFÖRANDE HAR ORDET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här presenterar vi en moderat budget med 

ansvar för ekonomin och tillförsikt för 

framtiden. Kommunfullmäktige beslutar 

och fastställer den budget som nämnder 

och styrelser har en skyldighet att följa och 

vidta åtgärder för att inte överskrida. 

 

Det allvarliga läget i Lessebo kommun 

beror till stor del på ett socialdemokratiskt 

styre i över 50 år. Många av 

verksamhetsmålen har inte uppfyllts och 

kommunens ekonomi går allt sämre när de 

statliga stöden börjar avta efter 

flyktingkrisen 2015. Arbetslösheten och alla 

dess negativa konsekvenser slår hårt och 

detta är en av kommunens största 

utmaningar. Många nyanlända är dåligt 

rustade för den svenska arbetsmarknaden. 

Arbetslinjen måste stå i första led för att 

minska arbetslösheten och utanförskapet 

och måste innehålla mer utbildning och 

särskilt utbildning i svenska språket, 

praktik och krav på aktivering. 

Lessebolöftet, som vi vill kalla det här 

åtagandet, är ett beprövat sätt som ger 

resultat. Detta ger fler i arbete och färre i 

försörjningsstöd. 

 

Vi moderater vill ha en trygg kommun där 

alla kan ta en kvällspromenad eller gå till 

skolan utan att känna oro eller bli utsatt för 

kränkningar. Vi har i flera år framhållit 

vikten av väktare, kameraövervakning, 

fältassistenter, nattvandrare och närvaro av 

polis i kommunen. Både i hemmet och i 

övriga samhället ska det vara tryggt. 

Kommunens insatser hittills har varit både 

för blygsamma och för långsamma. 

 

 

  

Den mest betydande faktorn för ett jobb i 

dag är någon form av gymnasieutbildning. 

Behörigheten till gymnasium för 

kommunens elever måste öka och kan inte, 

som idag vara 4 av 10 som lämnar Bikupan 

och som inte uppfyller gymnasie-

behörighet. Skolans personal gör vad de 

kan med de förutsättningarna de har, men 

det krävs både mer personal och fler 

verktyg för att studieresultaten ska öka.  

 

Moderaterna i Lessebo kommun vill 

renovera det Särskilda boendet Berghälla i 

Lessebo, ja vi vill renovera alla de befintliga 

särskilda boendena som i dag finns i 

kommunen men vi vill göra det i en väl 

utarbetad plan för varje ort och boende. 

När nu tyvärr kommunfullmäktige röstade 

för en nerläggning så kommer fastigheten 

stå tom och då vill vi renovera Berghälla till 

ett nytt och modernt särskilt boende. 

 

Företagandet måste öka. Detta görs i 

Lessebo kommun genom att färdigställa 

mer verksamhetsmark i alla orter med 

början utmed riksväg 25. Tågstopp i Skruv 

är en annan viktig åtgärd som måste till. 

 

Attraktiva boenden är en av 

förutsättningarna för att människor ska 

vilja bo och leva här. Vi har nära till natur 

och sjöar och kan erbjuda tomter, villor och 

lägenheter med sådana lägen.  

 

Moderaterna i Lessebo kommun 

genom Marcus Dackling, 

kommunstyrelsens andre vice 

ordförande 
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OMVÄRLDSANALYS  

  Kommunsektorn har en utmanande tid 

framför sig där det blir fler yngre och äldre 

i samhället men relativt sett färre som 

arbetar och betalar skatt. Kommunerna 

behöver klara ett allt större uppdrag med 

mindre pengar. Behovet av tydliga 

prioriteringar, nya och innovativa lösningar 

och samarbeten växer för att säkra en 

hållbar utveckling och välfärd. 

Information hämtad från SKR cirkulär 

22:15, daterat 28 april 2022 

 

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett 

samhällsekonomiskt scenario för 

utvecklingen globalt och i Sverige fram till 

år 2025. Baserat på rekordstora 

överraskningar i de svenska 

inflationsutfallen hittills i år samt att höga 

energipriser (i synnerhet på olja och el) 

väntas bestå året ut revideras 

inflationsprognosen upp kraftigt. KPI-

inflationen beräknas bli över 5 procent som 

genomsnitt helåret 2022. Inflationen i 

Sverige antas dock gradvis sjunka, dels i 

takt med att energiprisernas bidrag till 

KPIF-ökningen mattas av, dels i takt med 

att den underliggande inflationen (KPIF 

exkl. energi) åter bedöms sjunka under två 

procent. Trots denna dämpning beräknas 

årsgenomsnittet för KPIF-inflationen 

hamna klart över målsatta 2 procent. Givet 

en period med långt högre inflation än på 

länge i Sverige utgår prognosen från högre 

löneökningar än tidigare prognoser. 

Förutom den höga inflationen är det 

stigande räntor som i hög grad präglar de 

makroekonomiska utsikterna.  

 

 

 

 

Rysslands invasion av Ukraina är en annan 

viktig faktor just nu. Kriget är starkt 

bidragande till den senaste tidens energi- 

och råvaruprisinflation. 

Trots dessa globala motvindar pekar 

prognosen mot en fortsatt återhämtning av 

den svenska konjunkturen 2022 och 2023. 

Kriget i Ukraina bedöms inte ge några stora 

negativa effekter på den inhemska 

efterfrågan i Sverige. I frånvaro av kriget 

hade konjunkturen sannolikt varit starkare, 

men faktum är att ”återöppnandet av 

samhällsekonomin” i år utgör en relativt 

starkare kraft. 

SKR poängterar att BNP under loppet av 

2022 inte stiger nämnvärt snabbt. Att 

tillväxttalet för i år ändå blir högt följer av 

brant uppgång under 2021. Vad som till 

synes är ”hög tillväxt i år” är i själva verket 

en effekt av ”hög tillväxt förra året”.  

Trots hög smittspridning vid årets början 

har restriktionerna med anledning av 

covid-19 trappats ned markant. Åter-

hämtningen för arbetsmarknaden beräknas 

därmed kunna fortgå – trots globala risker, 

hög inflation och stigande räntor. När det 

gäller sysselsättningen kvarstår ännu mer 

att hämta igen (än för BNP), efter den 

lågkonjunktur som pandemin och 

restriktioner medförde. Särskilt delar av 

tjänstesektorn kommer kunna stärkas rejält 

i år, vilket gynnar inhemsk efterfrågan och 

jobben i Sverige. Detta kommer att driva 

upp antalet arbetade timmar, vilket gynnar 

lönesumman och det kommunala 

skatteunderlaget. 
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Utrymmet för en fortsatt expansion av 

sysselsättningen krymper dock med tiden. 

Andelen arbetslösa sjunker 2023 under 7,5 

procent, vilket är SKR:s uppskattning av 

jämviktsarbetslösheten. En allt måttligare 

tillväxt syns därför 2024 och 2025 för såväl 

arbetsinsatsen i timmar som BNP. 

Med anledning av kriget i Ukraina antar 

prognosen en klar dämpning för export och 

investeringar under innevarande år. 

Svackan förväntas dock vara temporär och 

tämligen snabbt återhämtad, liksom bli 

långt mer beskedlig än vad som inträffade 

första halvåret 2020. Mottagandet av 

ukrainska flyktingar föranleder samtidigt 

att de offentliga konsumtionsutgifterna i 

Sverige förhöjs i år, vilket alltså stärker 

inhemsk efterfrågan och BNP. 

SKR:s senaste skatteunderlagsprognos som 

presenterades den 28 april ligger som 

underlag till denna budget. Denna prognos 

innebär en markant upprevidering av 

löneökningstakten på den svenska 

arbetsmarknaden för perioden 2022–2025. 

Detta bidrar till en upprevidering av  

 

 

prognosen för lönesumman och det 

kommunala skatteunderlaget. 

Då även löner och priser hos kommuner 

och regioner antas öka snabbare än i 

tidigare bedömningar innebär de beräknat 

högre skatteintäkterna inte någon reell 

resursförstärkning. Den samhälls-

ekonomiska utvecklingen kommer 

kommande år att i hög grad präglas av just 

den urholkning av ”köpkraften” som snabbt 

stigande priser och löner leder till. 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING  

OCH FINANSIELLA MÅL 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

 

 

 

  

Kommunallagen slår fast att kommuner 

och kommunkoncerner ska ha en god 

ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

Det gäller på både kort och lång sikt. 

Begreppet god ekonomisk hushållning har 

både ett finansiellt perspektiv och ett 

verksamhetsperspektiv. 

I budgeten ska skattesatsen och anslagen 

anges. Av budgeten ska det vidare framgå 

hur verksamheten ska finansieras och hur 

den ekonomiska ställningen beräknas vara 

vid budgetårets slut. Budgeten ska även 

innehålla en flerårsplan för ekonomin. De 

finansiella mål och verksamhetsmål som är 

av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning ska anges.  

God ekonomisk hushållning handlar om att 

styra ekonomin både i ett kortare och i ett 

längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett 

längre perspektiv överstiger intäkterna 

innebär det att kommande generationer 

betalar för denna överkonsumtion.  

Normalt sett ska ekonomin visa ett positivt 

resultat på en nivå som gör att 

förmögenheten inte urholkas av inflation 

eller för låg finansieringsgrad. God 

ekonomisk hushållning ska gälla oavsett 

om verksamheten bedrivs i förvaltnings 

eller bolagsform, därmed blir koncern-

perspektivet allt viktigare som 

utgångspunkt för styrningen.  

 

 

  

En annan viktig parameter för god 

ekonomisk hushållning är att ha rimliga 

investeringsnivåer och att ha en plan för 

finansiering av investeringarna. Lessebo 

kommun kommer under planperioden att 

göra investeringar i bland annat förskolor 

och skolor som innebär upptagande av 

nya lån. Ju högre investeringarna är desto 

högre resultat behövs för att kunna 

bibehålla soliditetsnivån. För 2023 införs 

ett måltal för kommunens själv-

finansieringsgrad och på länge sikt 

behöver ett måltal för självfinansiering 

finnas för hela kommunkoncernen.  

Det har ännu inte fattats något beslut om 

hur kommunen ska gå vidare med 

investeringar eller renoveringar i särskilt 

boende. Investeringen för att bygga ett 

nytt särskilt boende eller renovera alla de 

fyra nuvarande boendena är ungefär lika 

stora 160–170 mkr, men det skulle bli 

väldigt olika konsekvenser avseende 

personal- och driftskostnader beroende på 

vilket alternativ som väljs och därför har 

valet gjorts att inte ta med något av 

förslagen. Det bör betonas att alternativet 

att varken börja renovera eller bygga 

innan planperiodens slut i praktiken inte 

är ett möjligt alternativ pga. byggnadernas 

status. I 2022 års budget finns 500 tkr 

avsatta för fortsatt utredning kring 

framtida äldreomsorgslokaler.  
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Styrkedja 

 

 

 

Finansiella mål 

 

Mål  

 
Mål för Lessebo kommun  
 

• Det långsiktiga målet är att resultatet efter finansnetto ska uppgå till minst 2% av 
skatteintäkterna inkl. bidrag. För 2023 sätts målet till > 12,6 mkr.  

• Soliditeten inkl. pensionsåtaganden ska uppgå till minst 25 %. 

• Självfinansieringsgraden för investeringar ska över en rullande treårsperiod uppgå 
till minst 50 procent. 

 

 

Mål  
 
Mål för kommunkoncernen  
 

• Soliditeten för kommunkoncernen inkl. pensionsåtaganden ska uppgå till minst 
17%. 
 

 

Bolagen 

enligt ägardirektiv 

Avkastningen på sysselsatt 

kapital ska vara lägst: 

Soliditeten ska 

vara minst: 

AB Lessebohus 3 % 10 % 

AB Lessebo Fastigheter 2 % 10 % 

AB Kyrkebyn 3 2 % 10 % 

Lessebo Fjärrvärme AB   3,5 %   5 % 

  

Lessebo kommuns styrkedja bygger på att 

kommunfullmäktige beslutar om över-

gripande budget och finansiering. 

Kommunfullmäktige beslut om såväl 

finansiella mål som verksamhetsmål samt 

uppdrag. Det innebär att nämnder och 

styrelser får ramar att förhålla sig till.  

Nämnder och styrelser beslutar sen i sina 

internbudgetar om strategier för att uppnå 

mål och uppdrag samt en fördelning av den 

ekonomiska ram som fullmäktige beslutat 

om. Utifrån internbudgeten kan sen 

respektive verksamhet besluta om 

aktiviteter som kopplas till mål, uppdrag 

och strategier samt tilldelad budget.  
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VERKSAMHETSMÅL   

 

 

 

 

 

 

 

       
  

Det finns ett naturligt egenintresse för 

varje organisation att medvetet driva 

verksamheten mot tydliga mål och 

vinnlägga sig om att återberätta för 

uppdragsgivarna vad man åstadkommit. 

Lessebo kommuns verksamhetsmål utgår 

från kommunens vision och Agenda 

2030. De är även kopplade till 

kommunens olika strategidokument och 

den regionala utvecklingsstrategin (RUS).  

I budgeten för 2023 är målen 

kompletterade med utpekade uppdrag 

som nämnder och styrelser förväntas 

skapa strategier och åtgärder kring och 

sen följa upp och rapportera tillbaka till 

fullmäktige. 

 

Lessebo kommun står bakom den 

gemensamma kraftsamling gällande 

kompetensförsörjning som sker i regionen 

utifrån den regionala 

utvecklingsstrategin. 

Förvaltningsorganisation och koncern-

företag får i uppdrag att medverka och 

bidra i arbetet. 

 

 

 

Verksamhetsmålen ryms 

under sex rubriker 

• Lessebolöftet 

• Tryggheten 

• Skolan 

• Äldreomsorgen 

• Företagandet 

• Attraktivt boende 

 

 

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2023, som syftar till 

att uppnå en social, ekologisk och ekonomiskt hållbar värld till 2030. 

Kommunerna har en viktig roll i genomförandet. 
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Mål  

 

Den totala arbetslösheten ska minska till 10,0 % 

• Mäts genom Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Utgångsläge: 12,5 (december 
2021) 

• Målet anknyter till Agenda 2030 mål 8:5 och 8:6 samt till Regionala 
utvecklingsstrategin prioritering 4.  

•  
Det totala utbetalade försörjningsstödet ska vara max 6 000 tkr 

• Mäts genom socialförvaltningens utbetalning. Utgångsläge: 8 703 tkr (2021) 
 

 

Uppdrag 
 
Uppdrag till samtliga* 

• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.  
 
Uppdrag till kommunstyrelsen 

• Genom dialog med kommunens företag kartlägga kompetensbehov.  

• Aktivt arbeta med att matcha arbetslösa personer med det behov av kompetens 
som finns i företagen 

•  
Uppdrag till kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden 

• Skapa Lessebolöftet med en början som projektorganisation mellan 
arbetsmarknadsavdelningen, Vux och Lärcenter med ett gemensamt mål om att 
öka sysselsättningsgraden i Lessebo kommun, vilken efter ett år blir en egen 
organisation. Genom att arbetslösheten minskar och försörjningsstödet minskar så 
sparar vi in 4 100 tkr till socialnämnden. 

 

 

*Definition av ordet samtliga när det nämns i uppdragen = Kommunstyrelsen, Socialnämnden, 

Barn- och utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Lessebohus. 

  

Lessebolöftet 

Vad är Lessebolöftet? Det är en nyckel och 
ett arbetssätt för att minska arbetslösheten, 
minska försörjningsstödet och matcha 
vuxenutbildning för de arbetssökande. Det 
är ett åtagande som sätter focus på 
arbetslösheten och hur vuxenutbildning 
hjälper till så att företag som söker 
kompetens finner den.  

Med detta verktyg är vi säkra på att 
försörjningsstödet kommer minska 
väsentligt för Lessebo kommun samt att 
fler hamnar i jobb och utbildning för ett 
arbete. 
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Tryggheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål 
 
Den upplevda tryggheten bland invånarna ska förbättras till index 1,80 

• Målet mäts genom polisens trygghetsmätning. Utgångsläge: 2,16 (2020) 

• Målet anknyter till Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1.  
 

 

Uppdrag 

 
Uppdrag till kommunstyrelsen 

• Engagera föreningar och grupper av medborgare i arbetet för ökad trygghet.  

• Utveckla samarbetet med föreningar kring barn- och ungas fritid. 

• Organisera och öka trygghetsverksamheten med 500 tkr genom fler väktare, 
nattvandrare, fältassistenter och kameraövervakning. 

• Utöka verksamheten på kommunens fritidsgårdar samt öppet alla fredagar. 

• Ge i uppdrag till den parlamentariska arbetsgruppen att under mandatperioden 
arbeta fram en parlamentariskt sammansatt kultur- och fritidsnämnd.  
500 tkr för nämnden. 

 
Uppdrag till socialnämnden 

• Organisera fältverksamhet.  
 

Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden 

• Installera och starta driften av alla kameror på kommunala byggnader. 
 

 

  

Här måste Lessebo kommun agera mer 

resolut. Alla ska kunna ta en 

kvällspromenad eller gå till skolan med 

glädje utan att känna oro eller bli utsatt för 

kränkningar. Egendom och fordon ska få 

stå orörda utan vandalisering eller inbrott. 

Vi moderater vill ha ordningsvakter, fler 

fältassistenter, nattvandrare, fungerande 

kameraövervakning och mer belysning på 

utsatta områden.    

 

Vi vill också införa en parlamentariskt 

tillsatt Kultur- och fritidsnämnd med 

det långsiktiga målet att skapa en 

tryggare kommun. 
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Mål 

 
Andelen som går ut grundskolan och har behörighet till gymnasiet ska 
successivt öka till 80 % från dagens alltför låga nivå på 62,7% 

• Mäts genom officiell statistik hos Skolverket. Utgångsläge: 62,7 (läsåret 2020/21) 

• Målet anknyter till Agenda 2030 mål 4:3 och 4:5.  
 
 

Uppdrag  

 
Uppdrag till samtliga 

• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.  
 
Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden 

• Fortsätta utveckla möjligheterna för barn och elevers inlärning.  

• Organisera en samordnare för Barnens bästa gäller i Kronoberg samt öka 
tryggheten i våra skolor genom åtgärder motsvarande 1 000 tkr. 

 
Uppdrag till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt 
socialnämnden 

• Samtliga relevanta verksamheter ska arbeta efter de beslutade modeller och rutiner 
som finns inom Barnens bästa gäller i Kronoberg. 

 

 

  

Skolan  

Det krävs ordning och reda i skolan för att 
uppnå studie ro och trygghet. Moderaterna 
har i flera år yrkat på fler vuxna i skolan, 
läxhjälp, lovskola, lärarassistenter och fler 
kuratorer.  

 

 

 

Allt detta har tidigare röstats ned genom 
samarbetet mellan Socialdemokraterna och 
Centerpartiet. 4 av 10 elever som lämnar 
nian från Bikupan är idag inte behöriga för 
fortsatta gymnasiestudier.  

 

127



13   LESSEBO KOMMUN | BUDGET 2023  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål  
 
Andelen invånare som upplever att äldreomsorgen är bra eller mycket bra 
ska uppgå till 75 % 

• Målet mäts genom Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. 
Utgångsläge: 60 % (2021) 

 

 

Uppdrag 
 
Uppdra till socialnämnden 

• Organiserade aktiviteter för de äldre i gemensamma samlingslokaler. 

• Aktivt arbeta för att ta fram trygga bostäder och s.k. seniorbostäder för de som 
önskar det. 

 
Uppdra till socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen. 

• Att starta projektering för renovering av Berghälla. 
 

 

  

Äldreomsorgen 

Vi moderater tror på valfrihet och individen 
framför systemet. Det är du som enskild 
medborgare som ska välja var du vill bo även 
när du blir äldre. När du inte kan eller vill bo 
kvar hemma i din lägenhet eller villa vill vi 
moderater att det ska finnas trygga boenden 
med gemensamhetsytor för måltider eller 
andra aktiviteter. När behovet är så stort av 
vård att du inte klarar dig själv ska det finnas 
särskilt boende i alla våra fyra större orter. 

 

 

  

Vi vill renovera det särskilda boendet 
Berghälla i Lessebo. Så även i övriga 
tätorter efterhand. Behovet av särskilt 
boende minskar när det har blivit 
behovsprövat och inte ålders bestämt till 
alla som fyllt 75. 
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Mål 
 
Service till företagare ska öka till index 4,4 

• Mäts genom undersökning gjord av Svenskt Näringsliv. Utgångsläge: 4,26 (2021) 

• Målet anknyter till Regionala utvecklingsstrategin prioritering 3 samt till Lessebo 
kommuns näringslivsstrategi.   

• Minst ett nytt verksamhetsområde ska vara färdigplanerat för att marknadsföras 
under budgetåret. 

 
 

Uppdrag  
 
Uppdrag till samtliga  

• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.  
 
Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden 

• Arbeta aktivt med försörjning av verksamhetsmark.  

• Arbeta aktivt med framtida detaljplaner för verksamhetsmark.  

• Aktivt söka möjligheter för byte av mark för att skapa tillgänglig verksamhetsmark 
 

 

 

  

Företagandet 

Moderaterna vill ha fler företag och 
entreprenörer som vill starta eller utöka sin 
verksamhet i Lessebo kommun. Med mer 
exploateringsfärdig verksamhetsmark 
utmed väg 25 och även på de andra orterna 
blir det lättare att locka till sig företagare.   

 

 

  

Vidare ska den viktiga näringslivs-
verksamheten prioriteras ännu högre och 
kontakterna mellan företag och kommun 
underlättas. Bra kommunikationer och 
framför allt tågstopp i Skruv är en mycket 
viktig fråga vi vill lösa. 
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Mål  

 
Antalet invånare i kommunen ska öka till 8 600 personer  

• Mäts genom invånarantal (SCB). Utgångsläge: 8565 (mars 2022) 

• Målet anknyter till Regionala utvecklingsstrategin samt till Lessebo kommuns 
utvecklingsstrategi.  

 

 

 

  

Uppdrag 

 
Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden 

• Arbeta proaktivt med nya detaljplaner för bostäder 

• Uppmuntra till avstyckning av tomter på landsbygden 

• Öka den egna elproduktionen genom uppförande av fler solceller. 
 

Attraktivt boende  

Kommunens attraktivitet ligger främst i ett 
förhållandevis bra kommunikationsläge, 
nära tillgång till natur och sjöar samt 
ekonomiskt fördelaktiga tomt- och 
huspriser. Attraktiva tomter och lägenheter 
i natur- och sjönära lägen ska 
marknadsföras mer för presumtiva 
inflyttare. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Invånare 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 

Totalt 8 806 8 780 8 733 8 655 8 574 

Födda 106 103 99 91 89 

Döda 99 105 84 89 86 

Inflyttning 534 415 482 557 539 

Utflyttning 796 569 630 686 672 

Invandring 273 162 113 62 52 

Utvandring 11 25 29 25 13 

Skattesats 

Skattesatsen för kommunen är 21,81 för 

2022 och den hålls oförändrad i budget 

2023 och i planen för 2024–2026. 

Finansiering 

De externa finansieringskällorna är i första 

hand skatteintäkter och statsbidrag. I 

kommunens budgetarbete används de 

prognoser över skatter och generella 

statsbidrag som tas fram av SKR. 

Fortlöpande förändringar av dessa 

prognoser under året ska inte ge anledning 

till några ändringar av de anslagsnivåer 

som fastställts av kommunfullmäktige. När 

upplåningsbehov finns till investeringar 

sker upplåningen hos Kommuninvest.  

Befolkningsutveckling 

Kommunens har haft en högt mottagande 

av flyktingar och befolkningen ökade under 

2012–2017. Därefter har befolkningen 

minskat något varje år. Nuvarande 

budgetalternativ har ett antagande om en 

befolkning på 8 600 invånare år 2023. Per 

den 16 maj uppgick invånarantalet till  

8 549. Nya bostadsprojekt är på gång att 

färdigställas i Hovmantorp som bör 

innebära att antalet invånare kommer att 

öka de närmaste åren. 

 

 

 

  

Pensionskostnad 

Arbetsgivarna och fackförbunden har 

kommit överens om ett nytt tjänste-

pensionsavtal för anställda inom 

kommuner och regioner som gäller från 

och med januari 2023. AKAP-KR som 

avtalet heter är ett helt avgiftsbestämt avtal 

för tjänstepension där arbetsgivaren 

löpande betalar in premier. Avtalet innebär 

kortfattat att premien ökar med 1,5 

procentenhet. Skandia har per 30 april 

2022 uppdaterat Lessebos prognos för 

pensionskostnader baserat på det nya 

pensionsavtalet och budgeten är baserad på 

denna prognos samt beräkningar för det 

fåtal tjänstepersoner som har alternativa 

tjänstepensioner. Det nya avtalet ger bättre 

pension för de anställda och därmed 

betydande ökade kostnader för kommunen. 

Pensionskostnaderna ökar både pga. höjda 

avgifter i en nya pensionsavtalet och pga. 

stor ökning i prisbasbeloppet år 2023. 

PO-pålägg 

Kommunen följer SKR:s riktlinjer. Den 

kraftiga kostnadsökningen för avtals-

pensioner i kommuner ger ett ökat PO-

pålägg 2023. Det föreslagna PO-pålägget 

för 2023 ligger på 42,75% att jämföra med 

PO-pålägget för 2022 som var 39,25%. 
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Inflation 

Budget och plan innehåller en fastställd 

uppräkning över tid för löneökningar och 

för de interkommunala ersättningarna 

gällande gymnasiet som kompenseras med 

1 mkr. Inflationstakten för 2022 ligger över 

5% och för 2023 ligger den runt 2,5%. Den 

höga inflationstakten 2022 beror framför 

allt på stigande el- och drivmedelspriser 

men även på ökade priser för livsmedel och 

dessa sammantaget genererar en allmän, 

bred prisuppgång.  

I budgeten har olika poster kompenserats 

olika mycket för inflationsuppgången 

eftersom den ser så olika ut för olika poster. 

För drivmedel har kostnadsökningen sedan 

förra våren varit minst 30%, inköp av ett 

antal elbilar motverkar kostnadsökningen 

något, totalt har 160 tkr lagts till för 

utökade drivmedelskostnader. 

Den största delen av elkostnaden för 2023 

är terminsäkrad och för 2024 är 80% av 

förbrukningen terminsäkrad och de 

delarna påverkas inte av dagens höga 

elpriser eftersom säkringen gjordes före 

prisuppgången. För de rörliga delarna är 

elpriserna 2023 och 2024 uppräknade 

utifrån hur terminspriserna för dessa år såg 

ut nu under våren 2022. För åren därefter 

ligger samma nivå som för 2024 i planen. 

Transportkostnaderna för exv. 

livsmedelstransporter har ökat kraftigt från 

maj 2022 beroende på prisjustering i 

avtalet om 12,5%, kostnaderna i budget 

2023 höjs därmed. Råvarukostnaderna är 

uppräknade med 4,3% per år för 2022–

2023. Försäkringskostnaderna är 

uppjusterade något för 2023. Hänsyn är 

tagen till att fjärrvärmepriset höjdes sent 

inför 2022 och övriga förbrukningsartiklar 

är uppräknade med 2% för 2022–2023. För 

dessa poster har ingen ytterligare ökning 

lagts in för 2024–2026 utan kommer ses 

över till budget 2024.  

Ingen inflationsuppräkning har gjorts för 

exv. externa tjänster eller programvaror. 

Kapitalkostnad 

Internräntan sätts till 1,5% för 2023. Det är 

en höjning med 0,25 procentenheter 

jämfört med internräntan för 2022 baserat 

på att kommunens upplåningskostnader 

beräknas stiga.  

Exploatering 

För framtida exploateringsområden 

kommer exploateringsredovisning göras för 

att kunna matcha nedlagda kostnader på 

tomterna med intäkter för sålda tomter. 

Därtill kommer en del av tomtpriset att 

intäktföras som en gatukostnads-

ersättning. 

Taxor och avgifter 

Förslaget till taxor och avgifter redovisas 

och beslutas i samband med nämnders 

framtagande av internbudget. För VA som 

ska ha full kostnadstäckning är det viktigt 

att intäkterna når upp till den nivå som 

fastställts för att klara en målsatt 

kostnadstäckning. Förslag på nya taxor tas 

fram av Samhällsbyggnadsnämnden och 

föreläggs kommunfullmäktige i särskild 

ordning.   

Avfallshanteringen sköts via det delägda 

bolaget SSAM (Södra Smålands avfall & 

miljö). Taxan i kommunen beslutas dock av 

respektive kommun. 
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  Förfogande 

Medel för oförutsedda behov samt resurser 

för kostnadsutveckling för löner föreslås för 

2023. 

• Kommunfullmäktige               100 tkr 

• Kommunstyrelsen                   200 tkr 

• Löneökning 2023                 9 100 tkr 

• RÖK Löneökn 2023               200 tkr 

• Övrigt                                      1 366 tkr 

 

 

 

Finansiering investering Berghälla 

Renovering av Berghälla särskilda boende 

är inlagt i investeringsbudgeten under åren 

2023–2024 med sammanlagt 52 mkr. Den 

första hälften av investeringen som görs 

2023 beräknas finansieras med lån.  

Resterande del beräknas finansieras genom 

Boverkets stöd till bostäder för äldre samt 

med medel från försäljning av delar av 

Lessebohus fastighetsbestånd. Lessebohus 

har tidigare fått villkorat aktieägartillskott 

från kommunen med sammanlagt 28 477 

tkr enligt Lessebohus årsredovisning 2021 

och här räknar vi med att den delen av 

investeringen som görs 2024 med 26 mkr 

finansieras via återbetalning av villkorat 

aktieägartillskott, men skulle bidrag 

beviljas från Boverket så minskas 

återbetalningen från Lessebohus med 

motsvarande belopp som bidraget ger. 

De villkorade aktieägartillskotten som 

kommunen tidigare år givit Lessebohus är 

redan tagna som en kostnad i kommunens 

resultat och därmed ger återbetalningen 

från bolaget en positiv resultateffekt år 

2024 med 26 mkr. 
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RESULTATBUDGET 
(Tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 

       

Kommunstyrelse/KLK 74 850 77 442 76 982 76 582 76 582 

       

Samhällsbyggnadsnämnd 24 853 27 859 25 569 26 669 23 969 

       

Myndighetsnämnd 271 267 267 267 267 

       

Barn o Utbildningsnämnd 296 141 297 468 299 181 299 431 300 726 

       

Socialnämnd 193 393 189 708 189 708 189 708 189 708 

       

Finans/intern/förfogande 9 992 23 056 13 693 56 543 76 048 

       

Varav Avskrivningar 33 200 35 600 40 000 44 300 49 100 

       

Verks. Nettokostnader -599 500 -615 800 -605 400 -649 200 -667 300 

       

Nettokostnadsförändring % 1,49% 2,72% -1,69% 7,23% 2,79% 

       

Skatteintäkter 610 000 626 500 647 200 665 500 685 200 

       

Resursförändring % 3,64% 2,70% 3,30% 2,83% 2,96% 

       

Finansiella intäkter 6 300 7 900 8 200 8 200 8 200 

       

Finansiella kostnader -4 600 -6 000 -8 100 -9 000 -10 200 

       

Årets resultat 12 200 12 600 41 900 15 500 15 900 

       

Invånare 1/11 året innan 8 650 8 650 8 700 8 750 8 800 

  Attraktiv arbetsgivare 

är ett centralt mål!  
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BALANSBUDGET 
  Prognos         

(Tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 

TILLGÅNGAR       

       

Anläggningstillgångar 632 107 730 807 799 027 833 527 882 528 

Omsättningstillgångar 211 354 215 081 215 936 214 079 217 978 

SUMMA TILLGÅNGAR 843 461 945 888 1 014 963 1 047 606 1 100 506 

       

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR       

OCH SKULDER       

       

Eget kapital 353 600 366 200 408 100 423 600 439 500 

därav årets resultat -7 936 12 600 41 900 15 500 15 900 

därav resultatutjämningsreserv 18 989 18 989 18 989 18 989 18 989 

       

Avsättningar (pensioner mm) 18 888 18 215 18 390 18 533 18 533 

       

Skulder       

Långfristiga skulder, lån 316 392 348 392 445 392 472 392 489 392 

därav ersättningslån 20 000 10 000 34 000 20 000 55 000 

Kortfristiga skulder 119 580 113 080 113 080 113 080 113 080 

Nyupplåning 35 000 100 000 30 000 20 000 40 000 

       

Summa skulder 470 972 561 472 588 472 605 472 642 472 

       

SUMMA EGET KAPITAL,       

AVSÄTTN. OCH SKULDER 843 460 945 887 1 014 962 1 047 605 1 100 505 

       

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser 26,9% 25,5% 28,3% 29,3% 29,8% 

       

ANSVARSFÖRBINDELSER       

Pensionsförpliktelser 126 731 124 737 121 138 116 701 111 910 

Övr. ansvarsförbindelser 409 705 409 705 409 705 409 705 409 705 

       

Summa Ansvarsförbindelser/förpliktelser 536 436 534 442 530 843 526 406 521 615 
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KASSAFLÖDESBUDGET 
  Prognos         

 (Tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 

Årets resultat -7 936 12 600 41 900 15 500 15 900 

Justering för av- och nedskrivningar 32 977 35 600 40 000 44 300 49 100 

Justering för gjorda avsättningar -734 -673 175 143 0 

Just. för ianspråktagna avsättningar 0 0 0 0 0 

Medel från verksamheten för förändring       

av rörelsekapital 24 307 47 527 82 075 59 943 65 000 

       

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 0 0 0 0 

Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 0 0 0 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  0 0 0 0 0 

Kassaflöde från den löp. verksamheten 24 307 47 527 82 075 59 943 65 000 

       

INVESTERINGAR       

Investering i materiella anläggningstillgångar -62 053 -133 650 -107 550 -79 150 -98 450 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Investering av finansiella anläggningstillgångar -320 -1 000 -1 020 0 0 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamhet -62 373 -134 650 -108 570 -79 150 -98 450 

       

FINANSIERING       

Nyupptagna lån 35 000 100 000 30 000 20 000 40 000 

Amortering av skuld -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Eliminering ökning av kapitalförvaltning 0 -4 000 -4 050 -4 050 -4 050 

Eliminering minskning av kapitalförvaltning 13 000 0 0 0 0 

Byte pensionssystem, ändring tidpunkt premiebetalning 0 -6 500 0 0 0 

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 350 350 350 350 350 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 45 350 86 850 23 300 13 300 33 300 

       

Årets kassaflöde 7 284 -273 -3 195 -5 907 -150 

       

Likvida medel vid årets början 4 962 12 246 11 973 8 778 2 871 

Likvida medel vid årets slut 12 246 11 973 8 778 2 871 2 720 
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INVESTERINGSBUDGET OCH PLAN 2023–2027 
Kommunstyrelsen Projekt 2023 2024 2025 2026 2027 

Kommunledningskontor        

IT – Utrustning 7203 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 

Lokala system (servers, SAN, lagring) 7223 50 50 50 50 1 500 

Evolution  300     

Ny webb/intranät  250 250    

Köksutrustning 9410 200 200 200 200 200 

Mark/Byggnad/Exploateringsåtgärder, KS disp. 7199 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Summa Kommunledningskontoret  9 300 9 000 8 750 8 750 10 200 

        

Bibliotek/Fritidsanl.   Vht 3200/3400        

Bibliotek/invent. 9108   50  50  

Fritidsanl, utskottets disp. 9101 100 100 100 100 100 

Tillgänglighetsanpassning/Mötesplatser 9103 100 100 100 100 100 

Summa            Bibliotek/ Fritidsanläggningar  200 250 200 250 200 

        

Summa Kommunstyrelsen  9 500 9 250 8 950 9 000 10 400 

        

Samhällsbyggnadsnämnd Projekt 2023 2024 2025 2026 2027 

Gata & Park                  Vht 2400/2500        

Gata/Park 7500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Asfalt 75xx 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 1, gata 7xxx 2 100     

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 2, gata 7xxx 200 2 500    

GC-port Rv25, medfinansiering 7xxx    2000 2000  

Summa                Gata & Park  6 300 6 500 6 000 6 000 4 000 

        

Vatten & Avlopp            Vht 8650-8670        

Vattenverk Skruv 7745 10 000     

VA-försörjning Hovmantorp/Lessebo 77xx 3 000 30 000 32 500 40 000 10 000 

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 1, VA 7xxx 6 300 -1 500    

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 2, VA 7xxx 400 6 000 -1 500   

Vatten & Avlopp      77xx 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

Summa Vatten  22 200 37 000 33 500 42 500 12 500 
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Samhällsbyggnadsnämnd Projekt 2023 2024 2025 2026 2027 

Fastigheter                  Vht 9750-9790        

Reinvesteringar, Komponent/Energi 8xxx 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Prästkragen, renovering el. nybyggnad *1 822x    5 000 30 000  

Nyängskolan, ombyggnad *l 81xx 9 000     

Bikupan, skapa nya klassrum i bef byggnad *1 81xx 7 000     

Lustigkulla/Edabacken, ny-/ombyggnad *l 823x 12 000 19 000 15 000   

Matsal Skruv 8xxx 3 000     

Renovering Berghälla 8xxx 26 000 26 000    

Odengatan 8 8xxx 4 000     

Maskiner, lokalvård 8105 100 100 100 100 100 

Köksmaskiner 8102 500 500 500 500 500 

Summa Fastighet  67 600 51 600 26 600 36 600 6 600 

        

Maskiner                     Vht 9240        

Maskinbyten 8900 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Summa maskiner  1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

        

Summa Samhällsbyggnadsnämnd  97 600 96 600 67 600 86 600 24 600 

        

Utbildningsnämnd   2023 2024 2025 2026 2027 

Reinvest. undervisning BUN:s disp. 9204 500 500 500 500 500 

Inventarier Bikupan 92xx 500     

Inventarier Särskola 920x 750     

Utemiljö ny särskola 92xx 500     

Inventarier Kvarndammskolan 92xx 300     

Inventarier Lustigkulla 92xx   200 350   

Inventarier Edabacken 92xx    600   

Inventarier Prästkragen      1 350  

Summa Utbildningsnämnd  2 550 700 1 450 1 850 500 

        

Socialnämnd   2023 2024 2025 2026 2027 

Tekniska hjälpmedel 9343 800 800 800 800 800 

Inventarier, äldreomsorgen 9329 100 100 100 100 100 

Procapita verksamhetssystem 932x       

Inventarier, OF Korttids 93xx 100 100 250 100 100 

Summa Socialnämnd  1 000 1 000 1 150 1 000 1 000 
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(Tkr)   2023 2024 2025 2026 2027 

TOTAL INVESTERING, netto       

Kommunstyrelsen/ KLK  9 500 9 250 8 950 9 000 10 400 

Samhällsbyggnadsnämnd  97 600 96 600 67 600 86 600 24 600 

Barn- o Utbildningsnämnd  2 550 700 1 450 1 850 500 

Socialnämnd  1 000 1 000 1 150 1 000 1 000 

T O T A L, netto  110 650 107 550 79 150 98 450 36 500 

        

Varav taxefinansierad del  22 200 37 000 33 500 42 500 12 500 

Skattefinansierad del  88 450 70 550 45 650 55 950 24 000 

T O T A L  110 650 107 550 79 150 98 450 36 500 

       

Not *1 = igångsättningstillstånd KS       
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BUDGET PER NÄMND 

Kommunstyrelsen 

Driftbudget (tkr)           

Politisk verksamhet 
Bokslut 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Kommunfullmäktige 703 772 972 772 772 

Kommunstyrelsen 2 058 2 094 2 094 2 094 2 094 

Partistöd 488 488 488 488 488 

Revision 942 783 783 783 783 

Valnämnd 11 412 12 12 12 

Överförmyndare 955 1 090 1 090 1 090 1 090 

- Löneökning förtroendevalda 2022  68 68 68 68 

- Omfördelning IT-kostnader  -85 -85 -85 -85 

- Justering interna poster   -32 -32 -32 

- Ökade PO-kostnader        

Förändring politisk organisation   330 330 330 

Summa 5 157 5 622 5 720 5 520 5 520 

         

Kommunlednings-

förvaltningen 

Bokslut 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Verksamhetsanslag  55 534 68 138 67 238 66 938 66 938 

- Löneökning 2022  710 955 955 955 

- Omfördelning IT-kostnader  380 380 380 380 

- Inflationskompensation   90 90 90 

- Ökade PO-kostnader   744 744 744 

Verksamhetsförändringar   1 315 1 355 955 

Tillskott   1 000 1 000 1 000 

Summa 55 534 69 228 71 722 71 462 71 062 

            

Totalt 60 691 74 850 77 442 76 982 76 582 
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Uppdrag 

 
Lessebolöftet 

• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.  

• Genom dialog med kommunens företag kartlägga kompetensbehov.  

• Aktivt arbeta med att matcha arbetslösa personer med det behov av kompetens som 
finns i företagen 

• Skapa Lessebolöftet med en början som projektorganisation mellan 
arbetsmarknadsavdelningen, Vux och Lärcenter med ett gemensamt mål om att 
öka sysselsättningsgraden i Lessebo kommun, vilken efter ett år blir en egen 
organisation. Genom att arbetslösheten minskar och försörjningsstödet minskar så 
sparar vi in 4 100 tkr till socialnämnden. 
 

Tryggheten 

• Engagera föreningar och grupper av medborgare i arbetet för ökad trygghet.  

• Utveckla samarbetet med föreningar kring barn- och ungas fritid. 
• Organisera och öka trygghetsverksamheten med 500 tkr genom fler väktare, 

fältassistenter, nattvandrare och kameraövervakning. 
• Utöka verksamheten på kommunens fritidsgårdar samt öppet alla fredagar. 
• Ge i uppdrag till den parlamentariska arbetsgruppen att under mandatperioden 

arbeta fram en parlamentariskt sammansatt Kultur- och fritidsnämnd. 500 tkr för 
nämnden. 

 
Skolan 

• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.  

• Samtliga relevanta verksamheter ska arbeta efter de beslutade modeller och rutiner 
som finns inom Barnens bästa gäller! i Kronoberg. 

 
Äldreomsorgen 

• Att starta projektering för renovering av Berghälla. 
 
Företagandet 

• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.  
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Driftbudget (tkr)           

Samhällsbyggnads-

förvaltningen 

Bokslut 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Verksamhetsanslag  20 114 24 002 24 002 23 752 23 752 

- Löneökning 2022  661 884 884 884 

- Omfördelning IT-kostnader  190 190 190 190 

- Inflationskompensation   384 384 384 

- Ökade PO-kostnader   699 699 699 

- Justering interna poster   130 130 130 

Kompensation höjda elpriser   570 630 630 

Rivning   1 000 1 000 0 

Gatukostnadsersättning   0 -2 100 0 

Summa 20 114 24 853 27 859 25 569 26 669 

 

Uppdrag 

 
Lessebolöftet 

• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.  
 
Tryggheten 

• Installera och starta driften av alla kameror på kommunala byggnader. 

Skolan 

• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.  
 
Äldreomsorgen 

• Att starta projektering för renovering av Berghälla. 

Företagandet 

• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.  

• Arbeta aktivt med försörjning av verksamhetsmark.  

• Arbeta aktivt med framtida detaljplaner för verksamhetsmark.  

• Aktivt söka möjligheter för byte av mark för att skapa tillgänglig verksamhetsmark. 
 
Attraktivt boende 

• Arbeta proaktivt med nya detaljplaner för bostäder.  

• Öka den egna elproduktionen genom uppförande av fler solceller. 

• Uppmuntra till avstyckning av tomter på landsbygden 
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Myndighetsnämnden 

Driftbudget (tkr)           

Myndighetsnämnden 
Bokslut 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Verksamhetsanslag  199 264 264 264 264 

- Löneökning 2022  7 7 7 7 

- Justering interna poster   -8 -8 -8 

- Ökade PO-kostnader   4 4 4 

Summa 199 271 267 267 267 
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Barn och Utbildningsnämnden 

Driftbudget (tkr)           

Barn & Utbildnings-

förvaltningen 

Bokslut 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 
Plan 2024 Plan 2025 

Verksamhetsanslag  283 962 294 442 291 447 292 945 291 895 

- Löneökning 2022  3 649 4 894 4 894 4 894 

- Omfördelning IT-kostnader  -1 950 -1 950 -1 950 -1 950 

- Justering interna poster   -49 -49 -49 

- Inflationskompensation   644 644 644 

- Ökade PO-kostnader   4 062 4 062 4 062 

Verksamhetsförändringar        

- Elevantal grundskola   -1 500 -825 -790 

- Elevantal gymnasiet   -555 -490 310 

- Barnantal förskola   -525 -1 050 -585 

Tillskott   1 000 1 000 1 000 

Summa 283 962 296 141 297 468 299 181 299 431 

 

Uppdrag 

 
Lessebolöftet 

• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.  

• Skapa Lessebolöftet med en början som projektorganisation mellan 
arbetsmarknadsavdelningen, Vux och Lärcenter med ett gemensamt mål om att 
öka sysselsättningsgraden i Lessebo kommun, vilken efter ett år blir en egen 
organisation. Genom att arbetslösheten minskar och försörjningsstödet minskar så 
sparar vi in 4 100 tkr till socialnämnden. 

 
Skolan 

• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.  

• Fortsätta utveckla möjligheterna för barn och elevers inlärning.  

• Organisera en samordnare för Barnens bästa gäller i Kronoberg samt öka 
tryggheten i våra skolor genom åtgärder motsvarande 1 000 tkr. 

• Samtliga relevanta verksamheter ska arbeta efter de beslutade modeller och rutiner 
som finns inom Barnens bästa gäller! i Kronoberg. 

 
Företagandet 

• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.  
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Socialnämnden 

Driftbudget (tkr)           

Socialförvaltningen 
Bokslut 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 
Plan 2024 Plan 2025 

Verksamhetsanslag  214 528 188 356 187 856 187 856 187 856 

- Löneökning 2022  3572 4 703 4 703 4 703 

- Omfördelning IT-kostnader  1465 1 465 1 465 1 465 

- Riktade statsbidrag  8 062      

- Justering interna poster   -41 -41 -41 

- Inflationskompensation   262 262 262 

- Ökade PO-kostnader   3 563 3 563 3 563 

Effektiviseringar   -8 100 -8 100 -8 100 

Summa 214 528 201 455 189 708 189 708 189 708 

 

Uppdrag 

 

Lessebolöftet 

• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.  

• Skapa Lessebolöftet med en början som projektorganisation mellan 
arbetsmarknadsavdelningen, Vux och Lärcenter med ett gemensamt mål om att 
öka sysselsättningsgraden i Lessebo kommun, vilken efter ett år blir en egen 
organisation. Genom att arbetslösheten minskar och försörjningsstödet minskar så 
sparar vi in 4 100 tkr till socialnämnden. 

 
Tryggheten 

• Organisera fältverksamhet.  
 
Skolan 

• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.  

• Samtliga relevanta verksamheter ska arbeta efter de beslutade modeller och rutiner 
som finns inom Barnens bästa gäller! i Kronoberg. 

 
Äldreomsorgen 

• Organiserade aktiviteter för de äldre i gemensamma samlingslokaler. 

• Aktivt arbeta för att ta fram trygga bostäder och s.k. seniorbostäder för de som 
önskar det. Minskat behov av särskilt boende minskar budgeten med 4 000 tkr. 

• Att starta projektering för renovering av Berghälla. 
 
Företagandet 

• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.  
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Besöksadress: Storgatan 78, 365 80 Lessebo | Telefon: 0478- 125 00 

E-post: info@lessebo.se | Webb: www.lessebo.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-05-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 116 Dnr 2021/416-1.4.1 
 

Budget 2023 med verksamhetsplan 2024-
2025 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.  
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Maria Trulsson redogör gör förutsättningar för 
budgeten, bl.a. ökade pensionskostnader 2023. 
 
Förslag till budget skickas ut i kallelsen till kommande 
kommunstyrelse.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunledningsförvaltningen 

2022-05-24 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Upplåning Lessebo kommun för år 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
1. Uppta nya lån för 2023 med 55 mkr, varav omsättning uppgår 

till  
10 mkr och nyupplåning till 45 mkr. 

2. Inom ramen för respektive helägt bolags ramborgen uppta lån, 
för vidareutlåning (såväl omsättning som nyupplåning), enligt 
separat styrelsebeslut. 

3. Uppdra till kommunledningskontoret att verkställa 
upplåningen, som avser kommunen och dess helägda bolag för 
2023. 

 
 
Ärendebeskrivning 
S+C:s förslag till resultat-, finans- och balansbudget för 2023 

förutsätter nyupplåning med 45 mkr samt omsättning av lån med 
10 mkr, total upplåning för 2023 med 55 mkr.  

 
 
 
Maria Trulsson 
Ekonomichef  Kommunledningsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-05-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 117 Dnr 2022/211-1.4.1 
 

Upplåning Lessebo kommun år 2023 
 
Beslut 
Ärendet återkommer på kommunstyrelsens sammanträde. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunledningsförvaltningen 

2022-05-16 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Fastställelse av skattesats år 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
skattesatsen för 2023 ska vara 21,81 procent vilket innebär en 
oförändrad skattesats för Lessebo kommun. 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2023 bygger bland annat på oförändrad 
skattesats om 21,81 procent. 
 
 
 
Maria Trulsson 
Ekonomichef  Kommunledningsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-05-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 118 Dnr 2022/210-1.4.1 
 

Fastställelse av skattesats år 2023 
 
Beslut 
Ärendet återkommer på kommunstyrelsens sammanträde. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-05-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 122 Dnr 2021/362-1.2.6 
 

Svar på motion gällande Gökaskratt som 
integrationsprojekt 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen med hänvisning till ärendebeskrivning. 
 
Ärendebeskrivning 
Björn Zethraeus (V) har inkommit med en motion där han föreslår att 
kommunen övertar drift och skötsel av Gökaskratts camping och 
badplats för att skapa en stor variation av arbetsuppgifter, arbetstider 
etc som innebär en ökad möjlighet att hjälpa fler ut på den ordinarie 
arbetsmarknaden, få språkträning och att skapa värdefulla kontakter.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning, och kommunchef har tagit fram 
följande svar: 
 
Gökaskratts camping har sedan årsskiftet varit ute på upphandling 
under två tillfällen. Vi har även genomfört en direktupphandling där 
det fanns flera intressenter.  Vi har i dagsläget skrivit en 
avsiktsförklaring med en privat aktör som kommer att driva 
campingen. 
 
Kommunen bör inte bedriva konkurrerande verksamhet inom 
restaurang eller camping. Att bedriva en camping innebär att det ska 
finnas anställda som är anträffbara dygnet runt vid eventuella 
händelse inom campingen. När vi har gjort tidigare upphandlingar 
har vi krävt att företagaren ska vara medlem i SCR. Att vara medlem i 
SCR Svensk Camping är en styrka och en kvalitetsstämpel gentemot 
både gäster, personal, leverantörer och myndigheter.  
 
Det är en god tanke att ta fram fler verksamhetsområden inom 
kommunen för att öka sysselsättningen och integrationen. Idag är 
miljöverkstan, byggåterbruk, tygåterbruk och konsolfabriken igång på 
arbetsmarknadsavdelningen. Det är verksamheter som tillsammans 
med övrig kommunal verksamhet fick igenom 60 extratjänster under 
2021. I många fall krävs ganska stor handledning av de som har 
extratjänster och att driva en camping skulle medföra betydligt fler 
handledartjänster än vad motionen föreslår. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-16 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25 § 85 
Motion 2021-10-12 

 

152



Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-02-20 

 

 

 

 

 

 

 

Svar på motion om Gökaskratt som 
integrationsprojekt 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Gökaskratts camping har sedan årsskiftet varit ute på upphandling 
under två tillfällen. Vi har även genomfört en direktupphandling 
där det fanns flera intressenter.  Vi har i dagsläget skrivit en 
avsiktsförklaring med en privat aktör som kommer att driva 
campingen. 
Kommunen bör inte bedriva konkurrerande verksamhet inom 
restaurang eller camping. Att bedriva en camping innebär att det 
ska finnas anställda som är anträffbara dygnet runt vid eventuella 
händelse inom campingen. När vi har gjort tidigare upphandlingar 
har vi krävt att företagaren ska vara medlem i SCR. Att vara 
medlem i SCR Svensk Camping är en styrka och en 
kvalitetsstämpel gentemot både gäster, personal, leverantörer och 
myndigheter.  
 
Det är en god tanke att ta fram fler verksamhetsområden inom 
kommunen för att öka sysselsättningen och integrationen. Idag är 
miljöverkstan, byggåterbruk, tygåterbruk och konsolfabriken igång 
på arbetsmarknadsavdelningen. Det är verksamheter som 
tillsammans med övrig kommunal verksamhet fick igenom 60 
extratjänster under 2021. I många fall krävs ganska stor 
handledning av de som har extratjänster och att driva en camping 
skulle medföra betydligt fler handledartjänster än vad motionen 
föreslår. 
 
Bakgrund 
Vänsterpartiet har inkommit med en motion gällande att 
kommunen ska ta över verksamheten på Gökaskratt, camping, bad 
och restaurang. Det skulle innebära att 1-2 verksamhetsledare och 
minst 2 handledare ska anställas. Finansiering ska ske via 
lönebidragsanställningar och söka medel från ESF. 

 
 

 
 
Christina Nyquist 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-02-20 

 

 

Kommunchef   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 85 Dnr 2021/362-1.5.4 
 

Motion: Gökaskratt som 
integrationsprojekt 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Björn Zethraeus (V) har inkommit med en motion där han föreslår att 
kommunen övertar drift och skötsel av Gökaskratts camping och 
badplats för att skapa en stor variation av arbetsuppgifter, arbetstider 
etc som innebär en ökad möjlighet att hjälpa fler ut på den ordinarie 
arbetsmarknaden, få språkträning och att skapa värdefulla kontakter.  
 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2021-10-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Motionären 
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 Vänsterpartiet Lessebo Kommun 

 

Motion till kommunfullmäktige om Gökaskratt som integrationsprojekt 
 

Bakgrund 

I Lessebo kommun finns ett stort antal personer som av olika anledningar står utanför 

arbetsmarknaden. Orsakerna till att personerna har svårt att komma in på arbetsmarknaden 

kan handla om att man saknar arbetslivserfarenhet, behöver träna svenska eller har en 

funktionsnedsättning. Det kan också handla om att det finns personer som behöver komma ut 

i praktik eller arbetsträning för att känna efter i vilken omfattning man kan arbeta. Oavsett 

orsaker som finns behov av att dessa personer ska ha möjlighet att arbetsträna, ha praktik osv i 

hemkommunen och då inom flera olika arbetsområden.  

 

I kommunen drivs redan Miljöverkstan, Tygåterbruket och Byggåterbruket i kommunal regi. 

Detta är bra och viktiga verksamheter, men det behövs flera olika arbetsområden och 

arbetsuppgifter för att fler ska ha möjlighet att komma ut i arbetslivet. Behovet av att ha en 

annan typ av arbeten, praktik eller arbetsträningsplatser ser vi i Vänsterpartiet därför som 

stort. Projektet "Vårt dagliga bröd" (ett projekt via Svenska kyrkan) visade även att det finns 

många kvinnor med både kunskap och intresse av matlagning och bakning, vilket även det 

skulle passa bra att få en fortsättning i restaurangen på Gökaskratt. 

 

Gökaskratts camping har sedan 1990-talet drivits av arrendatorer. I vissa fall har detta fallit 

väl ut – andra gånger mindre väl. Sedan 1990-talet har det funnits åtta arrendatorer av vilka 

fem stycken under de senaste tio åren varav fyra olika arrendatorer sedan december 2015. 

Detta har lett till en bristande kontinuitet och bristande utveckling på grund av kortsiktighet.  

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi följande:  

Att kommunen övertar drift och skötsel av Gökaskratts camping och badplats.  

 

Det skulle innebära möjlighet att skapa en stor variation av arbetsuppgifter, arbetstider etc 

som innebär en ökad möjlighet att hjälpa fler ut på den ordinarie arbetsmarknaden, få 

språkträning och att skapa värdefulla kontakter. Att erbjuda personer med funktionsnedsätt-

ning eller funktionsvariation, nyanlända eller andra som länge varit utanför arbetsmarknaden 

att få ingå i en arbetsgemenskap efter sin förmåga skapar en förbättrad livskvalitet och 

möjlighet att allas förmågor och idéer tas till vara. Tillsammans kan dessa därför bidra till en 

ökad integration och en ökad inkludering i samhället. Kommunen skulle få en välskött och 

fungerande campingplats som lockar campare året runt. Behovet av återkommande nya 

arrendatorer försvinner därmed också. 

 

De arbetsuppgifter/yrkesroller som finns att erbjuda i dagsläget till de personer som är 

aktuella är lokalvård, grönyteskötsel, service, restaurang, reklam, ekonomi. Det går att 

vidareutveckla ännu mer och skapa specifika roller även inom de olika områdena t ex servitör, 

kock och kallskänka i restaurangen, receptionsarbete eller arbete i butiken, arbetsledare 

lokalvård, reklammakare och specialist sociala medier, renhållning och skötsel av grönytor, 

strand och bryggor, budgetarbete, bokföring osv.  

 

Under vintern skulle även sådant som att tillhandahålla möjlighet till kallbad och bastu kunna 

vara en utveckling av verksamheten liksom att vid is på sjön se till att isbana skottas. Just 
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bredden på de olika arbetsuppgifter som finns inom campingen gör att det ger fler möjlighet 

att hitta sin plats i arbetslivet och även i samhället genom de kontakter som skapas.  

 

Möjligheterna är många och kan utvecklas över tid tillsammans med dem som deltar/arbetar 

på Gökaskratt. Det finnas därmed även ökade möjligheter att göra Gökaskratt till den fina och 

attraktiva plats den förtjänar att vara för både kommuninvånare och turister. 

 

För att skapa kontinuitet och driva verksamheten på bästa sätt anser vi i Vänsterpartiet att det 

krävs att 1-2 verksamhetsledare och minst 2 handledare anställs. Alla tjänster på heltid, men 

dessa kan självklart delas upp i deltidstjänster vid behov. Huruvida verksamheten skall drivas 

som en förvaltning eller som ett bolag tar vi inte ställning till i denna motion.  

 

Det finns olika lösningar på hur finansiering av dessa liksom övrig finansiering kan göras. Det 

kan finnas olika typer av lönebidragsanställningar som kan vara aktuella. Det kan finnas allt 

från pågående ESF-projekt (Nätverket SIP/Funkibator har bl a ett pågående ESF-projekt som 

skulle kunna vara aktuellt) till nya ESF-pengar att söka. Det kan även finnas andra samarbets-

partners och sociala företag, som exempelvis Macken i Växjö, som är intresserade och har 

vana från att driva snarlika verksamheter och söka projektpengar osv. 

 

Meningen är självklart också att camping- och restauranggäster ska generera intäkter som ska 

bidra till verksamheten för det är förstås inte meningen att dumpa priser eller att konkurrera 

med privata campingar i närområdet.  

 

 

 

 För partigruppen 2021-10-12 

 

 

 

 Björn Zethræus, gruppledare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-05-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 123 Dnr 2021/320-1.2.6 
 

Svar på motion angående riktig demokrati 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad med hänvisning till ärendebeskrivning. 
 
Ärendebeskrivning 
Marcus Dackling (M) och Margareta Löfström (M) har inkommit med 
en motion 2021-10-14 där de föreslår att varje styrelse och nämnd ska 
ha en ordförande från de styrande partierna, en viceordförande från 
oppositionen samt en 2:e viceordförande i större nämnder och 
styrelser. De föreslår också att arvoderingen ska vara lika för vice 
ordföranden. 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Arbetsutskottet remitterade den till 
kommunfullmäktiges presidium, men frågan hanterades i den 
parlamentariska arbetsgrupp som fick i uppdrag att göra en översyn 
av politisk organisation och arvoden. Gruppens förslag presenterades 
på kommunfullmäktige 2022-04-25, och i samband med detta 
avgjordes också frågan om politisk organisation och arvoden. 
Motionen anses därmed besvarad genom den behandlingen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-16 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-25 § 42 
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16 § 199 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25 § 88 
Motion 2021-10-14 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-05-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar på motion angående riktig demokrati 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
Marcus Dackling (M) och Margareta Löfström (M) har inkommit 
med en motion 2021-10-14 där de föreslår att varje styrelse och 
nämnd ska ha en ordförande från de styrande partierna, en 
viceordförande från oppositionen samt en 2:e viceordförande i 
större nämnder och styrelser. De föreslår också att arvoderingen 
ska vara lika för vice ordföranden. 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet remitterade den 
till kommunfullmäktiges presidium, men frågan hanterades i den 
parlamentariska arbetsgrupp som fick i uppdrag att göra en 
översyn av politisk organisation och arvoden. Gruppens förslag 
presenterades på kommunfullmäktige 2022-04-25, och i samband 
med detta avgjordes också frågan om politisk organisation och 
arvoden. Motionen anses därmed besvarad genom den 
behandlingen. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-25 § 42 
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16 § 199 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25 § 88 
Motion 2021-10-14 
 
Beslutet skickas till 
Motionärerna 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
 
 
 
 

159



Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-05-16 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-11-16 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 199 Dnr 2021/320-1.2.6 
 

Beredning av motion angående riktig 
demokrati 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att överlämna motionen för beredning till 
kommunfullmäktiges presidium och önskar svar senast 2022-03-22. 
 
Ärendebeskrivning 
Marcus Dackling (M) och Margareta Löfström (M) har inkommit med 
en motion där de föreslår att varje styrelse och nämnd ska ha en 
ordförande från de styrande partierna, en viceordförande från 
oppositionen samt en 2:e viceordförande i större nämnder och 
styrelser. De föreslår också att arvoderingen ska vara lika för vice 
ordföranden. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-10 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25 § 88 
Motion 2021-10-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktiges presidium 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 88 Dnr 2021/320-1.2.6 
 

Motion: Dags för riktig demokrati i 
Lessebo kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Marcus Dackling (M) och Margareta Löfström (M) har inkommit med 
en motion där de föreslår att varje styrelse och nämnd ska ha en 
ordförande från de styrande partierna, en viceordförande från 
oppositionen samt en 2:e viceordförande i större nämnder och 
styrelser. De föreslår också att arvoderingen ska vara lika för vice 
ordföranden. 
 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2021-10-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Motionärerna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-05-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 124 Dnr 2022/148-1.3.1 
 

Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta reviderad 
delegationsordning. Dokumentet ersätter tidigare delegationsordning 
beslutad 2021-03-16. 
 
Ärendebeskrivning 
En delegationsordning är en lista över de ärendegrupper där 
kommunstyrelsen beslutat att delegera sin beslutanderätt. Syftet med 
delegationsordning är att avlasta styrelsen vissa rutinmässiga beslut 
genom att överlåta dessa beslut till någon annan. Kommunstyrelsens 
delegationsordning revideras vid behov.  
 
I denna revidering föreslås förändringar framförallt inom 
upphandling och personal. Delegation för kommunstyrelsens 
förvaltning respektive kommunen i sin helhet har delats upp för ökad 
tydlighet. Delegationsordningen kommer att utgöra en mall i dessa 
frågor för övriga nämnder, för lika lydelse av vad som ska hanteras 
kommunövergripande och vad som hanteras per nämnd inom 
upphandling och personal. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-20 
Förslag på reviderad delegationsordning 
Nuvarande delegationsordning 
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Kommunstyrelsen 
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Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad delegationsordning. 
Dokumentet ersätter tidigare delegationsordning beslutad 2021-
03-16. 
 
Ärendebeskrivning 
En delegationsordning är en lista över de ärendegrupper där 
kommunstyrelsen beslutat att delegera sin beslutanderätt. Syftet 
med delegationsordning är att avlasta styrelsen vissa rutinmässiga 
beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan. 
Kommunstyrelsens delegationsordning revideras vid behov.  
 
I denna revidering föreslås förändringar framförallt inom 
upphandling och personal. Delegation för kommunstyrelsens 
förvaltning respektive kommunen i sin helhet har delats upp för 
ökad tydlighet. Delegationsordningen kommer att utgöra en mall i 
dessa frågor för övriga nämnder, för lika lydelse av vad som ska 
hanteras kommunövergripande och vad som hanteras per nämnd 
inom upphandling och personal. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag på reviderad delegationsordning 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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Delegationsordning för 
kommunstyrelsen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antagen av kommunstyrelsen 2022-X-X § X 

Ersätter delegationsordning från 2021-03-16 
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Inledning 
 

En delegationsordning är en lista över de ärendegrupper där nämnden beslutat att delegera 
sin beslutanderätt. Syftet med delegationsordning är att avlasta nämnden vissa rutinmässiga 
beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan. Organisationen blir då mer effektiv 
genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Detta skapar också 
utrymme för mer behandling av principiellt viktiga ärenden och ärenden av större vikt i 
nämnden. Delegering är en nödvändighet för att den kommunala organisationen och 
förvaltningen ska kunna fungera på ett effektivt sätt. 

Det är dock viktigt att poängtera att ansvaret för delegerade beslut inte följer med 
beslutanderätten vid delegering. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar och det är 
därför nämnden själv som är juridiskt ansvarig för de beslut som fattas av någon annan 
genom delegation. 

Vad får delegeras? 

Enligt 6 kap. 38 § Kommunallagen är det inte tillåtet för en nämnd att delegera 
beslutanderätten i följande typer av ärenden: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt.  

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden.  

5. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.  

I övrigt står det nämnden fritt att inom ramen för nämndens reglemente delegera 
beslutanderätten i de ärenden eller grupper av ärenden som nämnden önskar. 
Delegationsordningen innehåller de ärendegrupper där nämnden delegerat sin 
beslutanderätt, men nämnden kan även delegera beslutanderätten i enskilda ärenden genom 
att fatta ett särskilt beslut i det enskilda fallet. 

Vid tveksamheter, ska ärenden alltid lämnas till nämnden för beslut. 

Rätten gäller tills vidare och kan när som helst återkallas eller ändras av styrelsen. 

Styrelsen kan inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut. 

Till vem får nämnden delegera? 

Enligt 6 kap. 37 § Kommunallagen får nämnden delegera sin beslutanderätt till presidiet, ett 
utskott, till en ledamot eller ersättare eller till en anställd inom kommunens organisation. 

Observera att gemensamt beslutsfattande genom delegation endast är tillåtet när delegering 
görs till presidiet eller ett formellt inrättat utskott. En ledamot och en tjänsteman kan aldrig 
fatta ett delegationsbeslut gemensamt (s.k. blandad delegering) och det är heller inte tillåtet 
för grupper av tjänstemän eller grupper av ledamöter i nämnden att fatta delegationsbeslut i 
förening (om gruppen av förtroendevalda inte utgör ett presidium eller ett utskott). 
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Vidaredelegation 

Kommunchef och förvaltningschefer äger rätt att vidaredelegera beslutanderätten till annan 
anställd inom kommunen. Beslut om vidaredelegation ska anmälas till kommunstyrelsen. 
Den som lämnar vidaredelegation ska försäkra sig om att delegaten har erforderlig kunskap, 
och att riktlinjer finns för det delegationen avser. Delegaten ska vara medveten om vilka 
policydokument, riktlinjer och instruktioner som gäller för uppdraget. 

Verkställighet 

Långt ifrån alla åtgärder som en förvaltning utför grundas i en given delegation från den 
ansvariga nämnden med delegationsbeslut som följd. Många åtgärder som förvaltningen 
utför är istället att betrakta som ren verkställighet. 

Ibland är gränsen för vad som är ett beslut och vad som är ren verkställighet svår att 
definiera. Ett beslut innebär att den beslutande är tvungen att självständigt göra ett aktivt 
övervägande bland flera alternativ. Beslutsfattaren gör en bedömning och väljer sedan ett 
utav alternativen. 

Ren verkställighet är all form av förberedande eller verkställande uppgifter som den anställde 
utför utifrån sin tjänst som anställd. I dessa fall baseras ofta ställningstagandet på tidigare 
nämndbeslut, lagar, riktlinjer, avtal eller liknande dokument. Den anställde gör alltså inte en 
egen självständig bedömning utan verkställer endast åtgärder utifrån redan beslutade 
styrdokument eller lagar. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Enligt 6 kap. 40 § ska samtliga delegationsbeslut anmälas till den nämnd som delegerat 
beslutanderätten och det är nämnden som bestämmer formerna för detta. Anmälan ska vara 
skriftlig. Som nämnts tidigare är det nämnden som juridiskt är ansvarig för de beslut som 
fattas genom delegation. Det är därför av största vikt att nämnden hålls uppdaterad om de 
beslut som fattas genom dessa givna delegationer. 

Vid ärenden som kan överklagas med laglighetsprövning enligt Kommunallagen finns 
dessutom en annan avgörande faktor som gör att anmälan av delegationsbeslut är absolut 
nödvändigt. Fattade delegationsbeslut som inte anmäls eller anslås kommer aldrig att bli 
giltiga i den meningen att de aldrig kommer att vinna laga kraft. Ett delegationsbeslut vinner 
laga kraft först efter det att tre veckor passerat sedan anslaget (om att protokollet justerats) 
publicerats på kommunens anslagstavla. Detta förutsätter att delegationsbeslutet finns med i 
den anmälan som görs till nämnden under sammanträdet i fråga. Det kan även finnas 
delegationsbeslut som nämnden har beslutat inte behöver anmälas till nämnden. Dessa 
beslut ska istället protokollföras särskilt och tillkännages på kommunens anslagstavla.  

Speciallagstiftning kan i särskilda fall medge delegationsrätt. I sådana fall gäller dessa 
lagregler med tillämpningsföreskrifter. 
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Kommunstyrelsens delegationsordning 

1. Allmänna ärenden, kommunövergripande 
 

Nr Ärende Delegat Ersättare Kommentar 
1.1 Beslut att utfärda 

fullmakt att föra 
kommunens talan 
inför domstol och 
andra myndigheter 
samt vid förrättningar 
av skilda slag  

KS ordf och 
kommunchef 

KS 1:e v ordf Reglemente § 11 

1.2 Tillstånd att använda 
kommunens vapen och 
logotyp 

Kommunchef Marknad- och 
kommunikationschef 

Reglemente § 8 

 

2. Allmänna ärenden för kommunstyrelsen 
 

Nr Ärende Delegat Ersättare Kommentar 

2.1 Brådskande beslut KS ordf 

 

KS 1:e v ordf Rätt att fatta 
beslut å 
kommunstyrelsens 
vägnar i ärenden 
som är så 
brådskande att 
styrelsens 
avgörande inte 
kan avvaktas (6 
kap 39 § KL). Ska 
användas 
restriktivt.  

2.2 Beslut om att 
kommunen inte lämnar 
yttrande på betänkande 
eller utredning 

KS ordf KS 1:e v ordf  

2.3 Yttrande över remisser 
från myndigheter då 
svarstiden inte medger 
att kommunstyrelsen 
behandlar ärendet 

KSAU   

2.4 Beslut om ledamöternas 
deltagande i kurs och 
konferens eller 
förrättningar 

KS ordf KS 1:e v ordf Enligt arvodes-
reglemente 
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2.5 Beslut om att inte lämna 
ut allmän handling eller 
lämna ut med förbehåll 

Kommunchef Kanslichef Rätt att fatta 
myndighetsbeslut 
enligt 
offentlighets- och 
sekretesslagen 
(SFS 2009:400, 6 
kap 3§) vid 
nekande av 
utlämnande av 
allmän handling. 
Att lämna ut en 
handling är att 
betrakta som 
verkställighet. 

2.6 Beslut att avvisa 
överklagande som 
inkommit försent 

Kommunchef Kanslichef FL 24 § 

2.7 Rätt att ingå och 
underteckna avtal som 
inte är av principiell 
betydelse eller i övrigt 
av större vikt  

 

Avdelnings-
chefer 

 Avser löpande 
verksamhet hos 
kommunstyrelsens 
förvaltning 

2.8 Mindre förändringar i 
informationshanterings-
plan och uppdatering av 
arkivbeskrivning 

Kanslichef Kommunchef Ändringar 
gällande 
lagringsplats och 
arkiveringsfrister, 
ej ändring av 
bevara/gallra 

 

3. Ekonomi- och finansärenden, kommunövergripande 
 

Nr Ärende Delegat Ersättare Kommentar 
3.1 Handläggning av 

försäkringsfrågor 
Samhällsbyggnads-
chef 

Ekonomichef Reglemente 7 § 

3.2 Medelsförvaltning Ekonomichef Redovisningsekonom Reglemente 7 § 
3.3 Placering och 

upplåning av 
medel i enlighet med 
finanspolicyn,  
placering av 
donationsmedel 
samt 
förvaltning av medel 
avsatta för 
pensionsförpliktelser 

Ekonomichef Redovisningsekonom Reglemente 7 § 
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3.4 Kundfordringar Ekonomichef Redovisningsekonom Reglemente 7 § 
3.5 Borgensförbindelser Ekonomichef Redovisnings-

ekonom 
 

3.6 Utsträckning, 
nedsättning, 
dödning 
och relaxation av 
inteckningar 
samt utbyte av 
pantbrev och 
likvärdiga åtgärder 

Ekonomichef Redovisningsekonom  

 

4. Ekonomi- och finansärenden för kommunstyrelsens förvaltning 
 

Nr Ärende Delegat Ersättare Kommentar 
4.1 Beslut om 

attestansvariga för 
kommunstyrelsens 
verksamhet 
 
 
 
 
  

Kommunchef Ekonomichef  

4.2 Beslut om att delta 
i 
utvecklingsprojekt 
inom givna 
budgetramar 
 

a) Kommunchef 
 
 
 

b) KS ordf 

Ekonomichef 
 
 
 
KS 1: v. ordf. 

a) Upp till 
1 
prisbas-
belopp 

b) Upp till 
2 
prisbas-
belopp 

 

5. Fastighetsärenden  
 

Nr Ärende Delegat Ersättare Kommentar 
5.1 Försäljning av 

tomtmark för 
egnahemshus 
och 
fritidshustomter 
där 
kommunfullmäktige 
fastställt 
taxa 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef Reglemente 8 § 

5.2 Köp, försäljning, 
byte, 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef Reglemente 8 § 
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fastighetsreglering, 
expropriation eller 
inlösen med stöd av 
plan- och bygglagen 
av fastigheter eller 
fastighetsdel  

Upp till 2 
prisbasbelopp och 
inom av 
kommunfullmäktige 
anslagen 
budgetram. 
Reglemente § 8 

 

6. Dataskyddsärenden där kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig 
 

Nr Ärende Delegat Ersättare Kommentar 
6.1 Registerutdrag Kommunchef Kanslichef Art 15 GDPR 

 
Rätt att fatta beslut 
om nekande av 
utlämnande av 
registerutdrag, 
begäran om rättande, 
raderande eller 
blockerande av 
personuppgifter.  
 
Förvaltningsbesvär 
och överklagas till 
allmän 
förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap 2 § lag 
2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till 
EU:s 
dataskyddsförordning. 
 

6.2 Personuppgiftsbiträdesavtal Kommunchef Ekonomichef Art 28 GDPR 
 
Rätt att skriva avtal 
med de leverantörer 
som anlitas för 
kommunstyrelsens 
verksamheter. 
 
Överklagandeförbud 
enligt 7 kap 5 § lag 
2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till 
EU:s 
dataskyddsförordning. 

6.3 Beslut att anmäla en 
personuppgiftsincident 
samt upprätta anmälan och 
dokumentation  

Ansvarig chef  Art 33 GDPR 
 
Anmälan ska göras till 
Datainspektionen 
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 senast 72 timmar efter 
att myndigheten fick 
kännedom om 
incidenten.  
Samråd med 
dataskyddsombud 
innan anmälan. 
Överklagandeförbud 
enligt 7 kap 5 § lag 
2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till 
EU:s 
dataskyddsförordning. 
 

6.4 Utse dataskyddsombud Kommunchef Kanslichef Art 37 GDPR 
 
Överklagandeförbud 
enligt 7 kap 5 § lag 
2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till 
EU:s 
dataskyddsförordning. 
 

 

7. Kultur- och fritidsärenden 
 

Nr Ärende Delegat Ersättare Kommentar 
7.1 Fördelning av 

bidrag till 
föreningslivet och 
studieförbund enligt 
av 
kommunfullmäktige 
antagna 
bidragsregler 

Kultur- och 
fritidschef 

Kommunchef Reglemente § 8 

7.2 Särskilt stöd till 
föreningslivet inom 
givna budgetramar  

Kultur- och 
fritidsutskottet 

  

7.3 Konstinköp inom 
budgetram 

Kultur- och 
fritidschef 

Kommunchef Upp till 1 
prisbasbelopp, 
därutöver 
kultur- och 
fritidsutskottet 

 

 

8. Ärenden inom måltidsverksamheten 
Nr Ärende Delegat Ersättare Kommentar 
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8.1 Indexreglering av 
priser inom 
måltidsverksamheten 
 

Måltidschef Ekonomichef Avgifter inom 
verksamhetsområdet 
av ringa betydelse, 
reglemente § 8 

8.2 Beslut om att bevilja 
eller avslå ansökan 
gällande specialkost 
till enskild 

Måltidschef Enhetschef 
måltidsverksamheten 

Enligt kommunens 
kostpolicy 

 

9. Personalärenden, kommunövergripande 
 

Nr Ärende Delegat Ersättare Kommentar 
9.1 Teckna 

kollektivavtal med 
bindande 
verkan för 
kommunen 
 

HR-chef Kommunchef Reglemente 9 § 

9.2 Särskild 
avtalspension 
 

Personalutskottet   

9.3 Anställning och 
fastställande av 
eventuellt 
särskilda 
anställningsvillkor 
för 
förvaltningschef  
 

Kommunchef    

9.4 Beslut om 
konfliktåtgärd 
 

Personalutskottet  Reglemente 9 § 

 

10. Personalärenden för kommunstyrelsens förvaltning 
 

Nr Ärende Delegat Ersättare Kommentar 
10.1 Anställning av 

personal t.v. 
 

Kommunchef 
 

 Vidaredelegerat 
till övriga chefer 
inom KLF 

10.2 Uppsägning av 
tjänst p.g.a. 
arbetsbrist 
eller personliga 
förhållanden. 
 

Kommunchef i 
samråd med  
HR-chef 

  

10.3 Omplacering av 
personal mellan 
förvaltningar 
 

Kommunchef i 
samråd med 
HR-strateg 
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10.4 Avsked av 
anställd 
 

Kommunchef i 
samråd med 
HR-chef 

  

10.5 Särskild 
överenskommelse 
som 
alternativ till 
uppsägning 
 

Kommunchef i 
samråd med 
HR-chef 

  

10.6 Tjänstledighet 
utan lön 
överstigande 
totalt 6 månader 

Närmaste chef i 
samråd med 
HR-chef 

Kommunchef  

10.7 Avstängning eller 
disciplinär åtgärd 
(AB) 

Närmaste chef i 
samråd med 
HR-strateg 

Kommunchef  

 

11. Upphandling-/inköpsärenden, kommunövergripande 
 

Nr Ärende Delegat Ersättare Kommentar 
11.1 Beslut om att 

upphandla vara eller 
tjänst 
(kommunövergripande, 
ej enskild förvaltning) 

Kommunchef Upphandlings- 
chef 

Enligt 
upphandlings-
policy. 
 
Direktupphand-
ling räknas som 
verkställighet och 
beslutas av 
ansvarig chef. 
 

11.2 Beslut om 
godkännande av 
underlag för 
upphandling 
(kravspecifikation) 
gällande vara eller 
tjänst upp till 
tröskelvärdet för varor 
och tjänster enligt LOU, 
LUF, LUK, LUFS 

 
a) Upphandlings- 

chef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Kommunchef 

  
a)Upp till 
tröskelvärdet för 
varor och tjänster 
enligt LOU, LUF, 
LUK, LUFS 

 
 
 
 
 
 
b)Över 
tröskelvärdet för 
varor och tjänster 
enligt LOU, LUF, 
LUK, LUFS 
 
Direktupphandlin
g räknas som 
verkställighet och 
beslutas av 
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ansvarig chef. 
 

11.3 Besluta om 
tilldelning i enlighet 
med punkt ovan 
 
 
 
 
 

Upphandlingschef Kommunchef Inklusive inom 
ramen för 
inköpssamverkan 
i länet eller andra 
inköpsorganisatio
ner  

11.4 Teckna avtal i enlighet 
med ovan 

Kommunchef Upphandlingschef  

11.5 Avtalsförlängningar i 
enlighet med punkt 
ovan 

Upphandlingschef Kommunchef  

11.6 Försäljning av 
kasserade inventarier 
och material upp till ett 
värde av 4 
prisbasbelopp 
 

Upphandlingschef Kommunchef  

11.7 Beslut om leasing/hyra 
(kommunövergripande)  

Kommunchef 
 

Ekonomichef  

 

 

12. Upphandlings- och inköpsärenden för kommunstyrelsens förvaltning 
Nr Ärende Delegat Ersättare Kommentar 
12.1 Beslut om att 

upphandla vara eller 
tjänst 

Kommunchef Upphandlings-
chef 

Enligt 
upphandlingspolicy 
 
Direktupphandling 
räknas som 
verkställighet och 
beslutas av ansvarig 
chef. 
 

12.2 Beslut om 
godkännande av 
underlag för 
upphandling 
(kravspecifikation) 
gällande vara eller 
tjänst upp till 
tröskelvärdet för 
varor och tjänster 

 
a)Upphandlings- 
chef 

 
 
 
 
 

  
a)Upp till tröskelvärdet 
för varor och tjänster 
enligt LOU, LUF, LUK, 
LUFS 
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enligt LOU, LUF, 
LUK, LUFS 

 
 
 

b)Kommunchef 

 
 
b)Över tröskelvärdet 
för varor och tjänster 
enligt LOU, LUF, LUK, 
LUFS 
 
Direktupphandling 
räknas som 
verkställighet och 
beslutas av ansvarig 
chef. 
 

12.3 Besluta om 
tilldelning i 
enlighet med punkt 
ovan 

Upphandlingschef Kommunchef Inklusive inom ramen 
för inköpssamverkan i 
länet eller andra 
inköpsorganisationer 
 

12.4 Teckna avtal i 
enlighet med ovan 

Kommunchef Upphandlingschef Direktupphandling 
räknas som 
verkställighet och görs 
av närmaste chef 

12.5 Avtalsförlängningar i 
enlighet med punkt 
ovan 

Upphandlingschef Kommunchef  

12.6 Inköp, registrering 
och försäljning av 
förvaltningens fordon 
enligt gällande avtal 

Upphandlingschef Kommunchef  

12.7 Beslut om leasing 
(enskild förvaltning) 

Kommunchef   
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Inledning 

 

En delegationsordning är en lista över de ärendegrupper där nämnden beslutat att delegera 

sin beslutanderätt. Syftet med delegationsordning är att avlasta nämnden vissa rutinmässiga 

beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan. Organisationen blir då mer effektiv 

genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Detta skapar också 

utrymme för mer behandling av principiellt viktiga ärenden och ärenden av större vikt i 

nämnden. Delegering är en nödvändighet för att den kommunala organisationen och 

förvaltningen ska kunna fungera på ett effektivt sätt. 

Det är dock viktigt att poängtera att ansvaret för delegerade beslut inte följer med 

beslutanderätten vid delegering. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar och det är 

därför nämnden själv som är juridiskt ansvarig för de beslut som fattas av någon annan 

genom delegation. 

Vad får delegeras? 

Enligt 6 kap. 38 § Kommunallagen är det inte tillåtet för en nämnd att delegera 

beslutanderätten i följande typer av ärenden: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt.  

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden.  

5. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.  

I övrigt står det nämnden fritt att inom ramen för nämndens reglemente delegera 

beslutanderätten i de ärenden eller grupper av ärenden som nämnden önskar. 

Delegationsordningen innehåller de ärendegrupper där nämnden delegerat sin 

beslutanderätt, men nämnden kan även delegera beslutanderätten i enskilda ärenden genom 

att fatta ett särskilt beslut i det enskilda fallet. 

Vid tveksamheter, ska ärenden alltid lämnas till nämnden för beslut. 

Rätten gäller tills vidare och kan när som helst återkallas eller ändras av styrelsen. 

Styrelsen kan inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut. 

Till vem får nämnden delegera? 

Enligt 6 kap. 37 § Kommunallagen får nämnden delegera sin beslutanderätt till presidiet, ett 

utskott, till en ledamot eller ersättare eller till en anställd inom kommunens organisation. 

Observera att gemensamt beslutsfattande genom delegation endast är tillåtet när delegering 

görs till presidiet eller ett formellt inrättat utskott. En ledamot och en tjänsteman kan aldrig 

fatta ett delegationsbeslut gemensamt (s.k. blandad delegering) och det är heller inte tillåtet 

för grupper av tjänstemän eller grupper av ledamöter i nämnden att fatta delegationsbeslut i 

förening (om gruppen av förtroendevalda inte utgör ett presidium eller ett utskott). 
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Vidaredelegation 

Kommunchef och förvaltningschefer äger rätt att vidaredelegera beslutanderätten till annan 

anställd inom kommunen. Beslut om vidaredelegation ska anmälas till kommunstyrelsen. 

Den som lämnar vidaredelegation ska försäkra sig om att delegaten har erforderlig kunskap, 

och att riktlinjer finns för det delegationen avser. Delegaten ska vara medveten om vilka 

policydokument, riktlinjer och instruktioner som gäller för uppdraget. 

Verkställighet 

Långt ifrån alla åtgärder som en förvaltning utför grundas i en given delegation från den 

ansvariga nämnden med delegationsbeslut som följd. Många åtgärder som förvaltningen 

utför är istället att betrakta som ren verkställighet. 

Ibland är gränsen för vad som är ett beslut och vad som är ren verkställighet svår att 

definiera. Ett beslut innebär att den beslutande är tvungen att självständigt göra ett aktivt 

övervägande bland flera alternativ. Beslutsfattaren gör en bedömning och väljer sedan ett 

utav alternativen. 

Ren verkställighet är all form av förberedande eller verkställande uppgifter som den anställde 

utför utifrån sin tjänst som anställd. I dessa fall baseras ofta ställningstagandet på tidigare 

nämndbeslut, lagar, riktlinjer, avtal eller liknande dokument. Den anställde gör alltså inte en 

egen självständig bedömning utan verkställer endast åtgärder utifrån redan beslutade 

styrdokument eller lagar. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Enligt 6 kap. 40 § ska samtliga delegationsbeslut anmälas till den nämnd som delegerat 

beslutanderätten och det är nämnden som bestämmer formerna för detta. Anmälan ska vara 

skriftlig. Som nämnts tidigare är det nämnden som juridiskt är ansvarig för de beslut som 

fattas genom delegation. Det är därför av största vikt att nämnden hålls uppdaterad om de 

beslut som fattas genom dessa givna delegationer. 

Vid ärenden som kan överklagas med laglighetsprövning enligt Kommunallagen finns 

dessutom en annan avgörande faktor som gör att anmälan av delegationsbeslut är absolut 

nödvändigt. Fattade delegationsbeslut som inte anmäls eller anslås kommer aldrig att bli 

giltiga i den meningen att de aldrig kommer att vinna laga kraft. Ett delegationsbeslut vinner 

laga kraft först efter det att tre veckor passerat sedan anslaget (om att protokollet justerats) 

publicerats på kommunens anslagstavla. Detta förutsätter att delegationsbeslutet finns med i 

den anmälan som görs till nämnden under sammanträdet i fråga. Det kan även finnas 

delegationsbeslut som nämnden har beslutat inte behöver anmälas till nämnden. Dessa 

beslut ska istället protokollföras särskilt och tillkännages på kommunens anslagstavla.  

Speciallagstiftning kan i särskilda fall medge delegationsrätt. I sådana fall gäller dessa 

lagregler med tillämpningsföreskrifter. 
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Kommunstyrelsens delegationsordning 

 

Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentar 

    

Allmänna ärenden    

Beslut att utfärda 
fullmakt att föra 
kommunens talan inför 
domstol och andra 
myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda 
slag  

 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

Kommunstyrelsen
s 1:e vice 
ordförande 

Reglemente § 11 

Brådskande beslut Kommunstyrelsens 
ordförande  
 

Kommunstyrelsen
s 1:e vice 
ordförande 

Rätt att fatta beslut 
å 
kommunstyrelsens 
vägnar i ärenden 
som är så 
brådskande att 
styrelsens 
avgörande inte kan 
avvaktas (6 kap 39 
§ KL). Ska 
användas 
restriktivt.  

Beslut om att kommunen 
inte lämnar yttrande på 
betänkande eller 
utredning 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

Kommunstyrelsen
s 1:e vice 
ordförande 

 

Tillstånd att använda 
kommunens vapen och 
logotyp 

Kommunchef Marknad- och 
kommunikationsc
hef 

Reglemente § 8 

Beslut om ledamöternas 
deltagande i kurs och 
konferens eller 
förrättningar 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

Kommunstyrelsen
s 1:e vice 
ordförande 

Enligt 
arvodesreglemente 
 

Beslut om att inte lämna 
ut allmän handling  

Kommunchef Kanslichef Rätt att fatta 
myndighetsbeslut 
enligt 
offentlighets- och 
sekretesslagen 
(SFS 2009:400, 6 
kap 3§) vid 
nekande av 
utlämnande av 
allmän handling. 
Att lämna ut en 
handling är att 
betrakta som 
verkställighet.  
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Överklagan av avslag, 
utlämnande av allmän 
handling  

Kommunchef Kanslichef Rätt att fatta beslut 
om avvisande av 
överklagande som 
kommit 

Rätt att ingå och 
underteckna avtal som 
inte är av principiell 
betydelse eller i övrigt av 
större vikt och som avser 
den löpande verksamheten 
hos 
Kommunstyrelseförvaltnin
gen 
 

Kommunchef 
Avdelningschefer 

  

Mindre förändringar i 
informationshanteringspla
n och uppdatering av 
arkivbeskrivning 

Kanslichef Kommunchef Ändringar gällande 
lagringsplats och 
arkiveringsfrister, 
ej ändring av 
bevara/gallra.  

    
Ekonomi    
Handläggning av 
försäkringsfrågor 

Samhällsbyggnads-
chef 

Ekonomichef Inklusive 
tecknande och 
avslutande. 
Reglemente § 7 

Beslut om attestansvariga 
  
   

Kommunchef Ekonomichef  

Medelsförvaltning Ekonomichef Redovisningsekon
om 

Reglemente § 7 

Placering och upplåning av 
medel,  
placering av 
donationsmedel samt 
förvaltning av medel 
avsatta för 
pensionsförpliktelser 
 

Ekonomichef Redovisningsekon
om 

Reglemente § 7 

Kundfordringar Ekonomichef Redovisningsekon
om 

Förlikning och 
sluta annat avtal 
för kommunens 
utestående 
kundfordringar 
upp till 4 
prisbasbelopp. 
Reglemente § 7 
 

Borgensförbindelser Ekonomichef Redovisnings-
ekonom 

Anta ackord, ingå i 
förlikning 
och sluta avtal upp 
till 4 prisbasbelopp 
 

Utsträckning, nedsättning, 
dödning 

Ekonomichef Redovisnings-
ekonom 
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och relaxation av 
inteckningar 
samt utbyte av pantbrev 
och 
likvärdiga åtgärder  
    

Måltidsverksamhet    

Indexreglering av priser 
inom 
måltidsverksamheten 
 

Måltidschef Ekonomichef Avgifter inom 
verksamhetsområd
et av ringa 
betydelse, 
reglemente § 8 

Beslut om att bevilja eller 
avslå ansökan gällande 
specialkost till enskild 

Måltidschef Enhetschef 
måltidsverksamhe
ten 

Enligt kommunens 
kostpolicy 

    

Projekt    

Beslut om att delta i 
näringsliv-
/destinationsutveckling-
/energiprojekt inom givna 
budgetramar 
 

Kommunchef Ekonomichef Upp till 1 
prisbasbelopp 

Beslut om att delta i 
näringsliv-
/destinationsutveckling-
/energiprojekt inom givna 
budgetramar 
 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

Kommunstyrelsen
s 1:e vice 
ordförande 

Upp till 2 
prisbasbelopp 

    

Inköp/upphandling    

Beslut om antagande av 
anbud och tecknandet av 
inköpsavtal 
inom ramen för 
inköpssamverkan 
i länet eller andra 
inköpsorganisationer 
 

Upphandlings- 
chef 

Kommunchef  

Beslut om godkännande av 
underlag för upphandling 
(kravspecifikation) 
gällande vara eller tjänst 
inom kommunstyrelsens 
ansvarsområden upp till 
tröskelvärdet för varor och 
tjänster enligt LoU 

Upphandlings- 
chef 

Kommunchef Enligt 
upphandlingspolic
y. 
 
Upp till 4 
prisbasbelopp 
räknas som 
verkställighet och 
görs av ansvarig 
chef. 

Beslut om antagande av 
leverantör i ärende om 

Upphandlings- 
chef 

Kommunchef  
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upphandling av vara eller 
tjänst upp till 
tröskelvärdet för varor och 
tjänster enligt LoU inom 
kommunstyrelsens 
ansvarsområden 
Avtalsförlängningar  Upphandlingschef Kommunchef  

Inköp, registrering och 
försäljning av kommunens 
fordon enligt gällande 
avtal 

Upphandlings- 
chef 

Kommunchef  

Försäljning av kasserade 
inventarier och material 
upp till ett värde av 4 
prisbasbelopp 
 

Upphandlingschef Kommunchef  

Beslut om leasing/hyra  Kommunchef Ekonomichef  

    

Fastigheter    

Försäljning av tomtmark 
för egnahemshus 
och fritidshustomter 
där kommunfullmäktige 
fastställt 
taxa 

Samhällsbyggnads-
chef 

Kommunchef  

Köp, försäljning, byte, 
fastighetsreglering, 
expropriation eller inlösen 
med stöd av plan- och 
bygglagen av fastigheter 
eller fastighetsdel inom 
belopp  

Samhällsbyggnads
chef 

Kommunchef Upp till 2 
prisbasbelopp och 
inom av 
kommunfullmäktig
e anslagen 
budgetram. 
Reglemente § 8 

    

Kultur och fritid    

Fördelning av bidrag till 
föreningslivet och 
studieförbund enligt av 
kommunfullmäktige 
antagna bidragsregler 

Kultur- och 
fritidschef 

Kommunchef Reglemente § 8 

Särskilt stöd till 
föreningslivet inom givna 
budgetramar  

Kultur- och 
fritidsutskottet 

  

Konstinköp inom 
budgetram 

Kultur- och 
fritidschef 

Kommunchef Upp till 1 
prisbasbelopp, 
därutöver kultur- 
och fritidsutskottet 

    
Personal    
Anställning och 
fastställande av 

Kommunchef    

184



8 
 
 

eventuellt särskilda 
anställningsvillkor 
för förvaltningschef  
 
Anställning av övrig 
personal t.v. 
 

Förvaltningschef 
 

Kommunchef  

Teckna kollektivavtal med 
bindande 
verkan för kommunen 
 

HR-chef Kommunchef  

Särskild avtalspension 
 

Personalutskottet   

Avsked av anställd 
 

HR-chef Kommunchef Lyfts till 
personalutskottet 
vid behov 

Uppsägning av tjänst 
p.g.a. arbetsbrist 
eller personliga 
förhållanden. 
 

Förvaltningschef i 
samråd med  
HR-chef 

  

Omplacering av personal 
mellan 
förvaltningar 
 

HR-chef Kommunchef  

Beslut om konfliktåtgärd 
 

Personalutskottet   

Särskild överenskommelse 
som 
alternativ till uppsägning 
 

Upp till 6 
månader:  
HR-chef 
Därutöver 
Kommunstyrelsens 
ordförande, som 
kan delegera till 
personalutskottet 

  

Förbud att ha bisyssla 
enligt allmänna 
bestämmelser (AB) och 
lagen om offentlig 
anställning 
(LOA) 
 

Förvaltningschef,  
HR-chef 

  

Tjänstledighet utan lön 
överstigande totalt 6 
månader 

HR-chef Kommunchef  

    
Personuppgifter 
(Dataskyddsförordnin
gen) 

   

Registerutdrag Kommunchef Kanslichef Art 15 GDPR 
 
Rätt att fatta beslut 
om nekande av 
utlämnande av 
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registerutdrag, 
begäran om 
rättande, 
raderande eller 
blockerande av 
personuppgifter.  
 
Förvaltningsbesvär 
och överklagas till 
allmän 
förvaltningsdomst
ol enligt 7 kap 2 § 
lag 2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till 
EU:s 
dataskyddsförordn
ing. 
 

Personuppgiftbiträdesavta
l 

Kommunchef Ekonomichef Art 28 GDPR 
 
Rätt att skriva 
avtal med de 
leverantörer som 
anlitas för 
kommunstyrelsens 
verksamheter. 
 
Överklagandeförbu
d enligt 7 kap 5 § 
lag 2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till 
EU:s 
dataskyddsförordn
ing. 

Beslut att anmäla en 
personuppgiftsincident 
samt upprätta anmälan 
och dokumentation  
 

Ansvarig chef  Art 33 GDPR 
 
Anmälan ska göras 
till 
Datainspektionen 
senast 72 timmar 
efter att 
myndigheten fick 
kännedom om 
incidenten.  
Samråd med 
dataskyddsombud 
innan anmälan. 
Överklagandeförbu
d enligt 7 kap 5 § 
lag 2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till 
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EU:s 
dataskyddsförordn
ing. 
 

Utse dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen 

Kommunchef Kanslichef Art 37 GDPR 
 
Överklagandeförbu
d enligt 7 kap 5 § 
lag 2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till 
EU:s 
dataskyddsförordn
ing. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-05-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagande av OPF-KL 18 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
1. anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda, OPF-KL 18. 
2. Att utse kommunstyrelsen till pensionsmyndighet. 
3. Beslutet ska gälla retroaktivt från 2019-04-03 då ärendet 

beslutades i personalutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
OPF-KL 18 är ett pensionsavtal för förtroendevalda. OPF-KL18 är 
utformat för tillämpning hos respektive kommun och 
landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av 
bestämmelserna. Personalutskottet beslutade 2019-04-03 att 
föreslå kommunfullmäktige att anta bestämmelserna, men av 
någon anledning skickades ärendet aldrig vidare för 
fullmäktigebeslut, varför ärendet nu återkommer.  Beslutet 
föreslås tas med retroaktivitet, vilket stämts av med SKR:s jurist. 
 
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av 
OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare 
omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen eller 
kommunalförbund. OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för 
förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller tidigare 
avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, 
avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda 
fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.  
 
OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda 
gällande omställning, pension och familjeskydd. I OPF-KL18 har 
delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva 
omställningsinsatser tillförts.  
 
I anslutning till att OPF-KL antas föreslås att Kommunstyrelsen 
utses till pensionsmyndighet. Pensionsmyndigheten har i uppgift 
att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-KL 18. 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-05-31 

 

 

Beslutsunderlag 
Personalutskottets protokoll 2019-04-03 § 16 
Bestämmelser OPF-KL 18 i sin helhet 
Kommentar till bestämmelserna från SKL 2018-09-14 
 
 

Beslutet skickas till 
Lönenämnden HUL 
 

 

 
 
Annika Roos Jansson 
HR-chef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Personalutskottet 
Sammanträdesdatum 

 2019-04-03 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 16 Dnr 2019/140-02 
 

OPF Omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda 
 
Beslut 
I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut 
föreslår personalutskottet att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige att anta bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda, OPF-KL 18, att gälla för förtroendevalda 
att Kommunstyrelsen utses till pensionsmyndighet. 
Pensionsmyndigheten har till uppgift att tolka och tillämpa 
bestämmelserna i OPF-KL 18. 

 
 
Ärendebeskrivning 
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-
KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av 
PBF eller PRF-KL i kommunen eller kommunalförbund. OPF-KL18 
gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-
12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, 
annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För 
dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. OPF-
KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och 
landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av 
bestämmelserna. OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för 
förtroendevalda gällande omställning, pension och familjeskydd. I 
OPF-KL18 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till 
aktiva omställningsinsatser tillförts. I anslutning till att OPF-KL antas 
föreslås att Kommunstyrelsen utses till pensionsmyndighet. 
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa 
bestämmelserna i OPF-KL 18. 
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  2018-09-14 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 

familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-

KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 
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Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 

Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-

KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 

bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 

från tid till annan beslutar. 
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Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 

1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 

heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 

kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 

ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 

eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 

sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 

förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 

omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 

erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 

rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  

193



För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 

åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 

beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 

under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 

på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 

hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag 

i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 

sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 

att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 

förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 

förvärvsinkomster om inte annat anges. 
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Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 

förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 

samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 

ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 

genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 

på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 

oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 

delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 

anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 

förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 

bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 

efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
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Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 

(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 

sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 

(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 

under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 

196



föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 

den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 

traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 

och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 

procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 

med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 

förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 

den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 

den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 

högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 

tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 

form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 

avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 

200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  
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§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 

pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 

pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 

hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 

anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 

eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 

pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 

6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 

allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 

förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 

inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 

förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 

inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 

pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 

besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 

kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 

pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
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§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 

del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 

sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 

härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 

den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 

beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 

anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen).  

2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 

gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 

efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 

sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 

eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 

tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 

pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 

sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 

partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 

delas lika mellan dessa barn. 
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Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 

förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 

utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 

framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 

18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 

kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 

förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 

tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 

uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 

sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 

fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 

förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 

förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 

medge undantag.  
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Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 

antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar. 

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 

tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 

och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 

förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 

förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 

uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 

eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 

uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 
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§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 

maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 

dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 

ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 

med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  

1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 

med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 

delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 

arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 

har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 

förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 

och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 

månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 

samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 

med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 

prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 

samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 

dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 

och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 

inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 

efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 

årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 
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Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 

familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 

betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 

utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 

senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 

förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 

anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 

lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 

pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 

nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 

Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 

familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 

kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 

förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 

var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 

beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 

familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 

förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 

§ första stycket FAL.  
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Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett 

(eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna 

gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats 

av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd, 

pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl. a. 

information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med 

förvärvsinkomst. Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPF-

KL18. 

För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPF-

KL18 innan valet 2018 kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att nu framtagna 

införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL14 

har antagits.  

  

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande 

av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige,  

regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige. 

OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen. 

Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv 

och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de 

pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting, 

regioner och kommunalförbund. 

Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av 

bestämmelserna i OPF-KL18. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18-

liknande förmåner/nivåer för kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska 

beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regelverk. 

Konsekvenser utifrån aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF-KL18. 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva 

omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte 

att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer 

arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, 

landsting, regioner och kommunalförbund. 

204



                                                                                                      2018-09-14 

2 

 

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-

KL. ”Ålderspensionsintjänandet” bygger på livsinkomstprincipen. Strukturen i 

regelverket följer av AKAP-KL. 

Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. Vad gäller 

ålderspension finns inte heller någon övre åldersgräns, men något intjänande av 

ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett 

uppdrag efter motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar 

till att de förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som 

anställda.  

 

Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde 

PBF respektive OPF-KL14/18 är två i grunden olika system, förmånsbestämt 

respektive avgiftsbestämt. Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system 

har få gemensamma beröringspunkter och beräknar pensionen på olika sätt. Det 

medför bland annat att det är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta 

tidigare intjänande i PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till 

OPF-KL. Att avbryta ett intjänande i enlighet med PBF och påbörja ett intjänande i 

OPF-KL medför en risk att den redan intjänade förmånens värde urholkas. 

Rekommendationen är således att inte införa en tillämpning som innebär en retroaktiv 

förändring av de förtroendevaldas intjänande pension.  Följaktligen bör den som har 

påbörjat ett intjänande i PBF inte omfattas av OPF-KL.  

Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella 

beräkningar är inte möjliga att göra och en lokal avvikelse i denna del innebär att den 

enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna 

bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet till att jämföra 

tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers.  

OPF-KL utgår från den enskilda kommunen eller landstinget. Med ”tidigare uppdrag” 

menas tidigare uppdrag hos uppdragsgivaren. Varje rätt till ersättning bedöms normalt 

utan hänsyn till uppdrag hos annan kommun eller landsting. OPF-KL samordnar inte 

med PBF, men däremot kan PBF samordna med OPF-KL (PBF § 2 mom. 3).  

Den förtroendevaldes intjänande i PRF-KL, PBF samt OPF-KL är kopplat till den 

organisation där uppdraget utförs. Det innebär att om man tidigare exempelvis intjänat 

PBF/PRF-KL i en annan kommun så finns det inget som hindrar att man hos ny 

uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL. 

PBF upphör att gälla för förtroendevald då denna frånträder sitt uppdrag, utan att bli 

berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån 

fortsätter dock PBF att gälla (PBF § 1 mom. 3).  
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Bestämmelserna bör inte ge effekten att det är mer förmånligt att helt avstå från 

fortsatta politiska uppdrag än att fortsätta som förtroendevald i mindre omfattning. Av 

den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den 

förtroendevalde omfattas av OPF-KL och tjänar in förmåner parallellt.  

En förtroendevald som före införandet av OPF-KL omfattades av PBF, och om 

uppdraget omfattade minst 40 % av en heltid, kommer således alltid att fortsätta att 

omfattas av PBF så länge som han eller hon fortfarande innehar ett uppdrag som 

omfattar minst 40 % av en heltid. Om uppdraget efter införandet av OPF-KL minskar 

till mindre än 40 % av en heltid och den förtroendevalde saknar rätt till 

visstidspension, sjukpension eller ålderspension i enlighet med PBF, så kan han eller 

hon omfattas av OPF-KL.  

Om rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat regelverk finns på grund av 

uppdrag hos annan kommun, landsting eller region, så bör frågan om denna rätt ska 

anses förhindra ett intjänande av förmån enligt OPF-KL eller inte regleras i 

tillämpningsanvisningar. 

 

Kapitel 1 Inledande bestämmelser 

Det förutsätts att fullmäktige, enligt inledande bestämmelser § 1, utser en särskild 

”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa 

pensions- och omställningsbestämmelserna.  

Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna så är den förtroendevald som 

tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPF-

KL18 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar. 

 

Kapitel 2 Omställningsstöd 

Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en 

förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att 

samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd. 

Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes 

omställning.  

Varje kommun och landsting/region och kommunalförbund svarar för sin del av 

kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från 

uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 

överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 

kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, 
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på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika 

kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på 

storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med 

fastställandet av det lokala regelverket. 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs 

skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit 

fram. 

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett 

nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde anstränger sig för att han eller hon så 

snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. Pensionsmyndigheten 

kan fatta beslut om att dra in eller sänka omställningsstödet om myndigheten anser att 

den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet. 

    

Aktiva omställningsinsatser (§ 3) 

Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt 

uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 

landsting/region om som inte uppnått motsvarande 32 a § LAS angiven ålder. I 

händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 

vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket 

en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige att fastställa eventuell 

kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar. 

Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på 

arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram.  

 

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4) 

Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft 

ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 

landsting/region eller kommunalförbund. I händelse av att förtroendevald går från 

uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 

överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 
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Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas 

med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett 

prisbasbelopp.  

Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 

pensionsgrundande till allmän pension. 

Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 

månadsarvode gånger tolv under det senaste året. Om det inte finns månadsarvode för 

12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på 

det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som 

den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller 

föräldraledighet. 

Syftet med Omställningsstöd enligt OPF-KL 18 är att under en begränsad tid 

underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt/sina uppdrag. 

Viktigt är därför att det ekonomiska omställningsstödet tillämpas så att det inte 

motverkar detta syfte. 

Om förtroendevald med ekonomiskt omställningsstöd under år ett med ekonomiskt 

omställningsstöd på nytt blir innehavare av uppdrag (eller fortsätter uppdrag som 

påbörjats år ett) med sammanlagt minst 40% av heltid hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet, får uppdrag i riksdagen eller för 

regeringen eller får ett förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning så ska 

omställningsstödet inte samordnas under detta år.  

Förtydligande: Kommunalråd A hade uppdrag med omfattning om 100%, får därefter 

ekonomiskt omställningsstöd i motsvarande omfattning. Efter ett drygt år får personen 

nytt uppdrag men med en omfattning av 100% men med väsentligt lägre ersättning i 

jämförelse med det ursprungliga uppdraget. Det ekonomiska omställningsstödet bör 

då samordnas enligt samordningsreglerna i § 6 men fortsatt kunna utbetalas.  

 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5) 

Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som 

lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos 

(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald: 

a. som fyllt motsvarande lägsta ålder för uttag av allmän pension, 

b. lämnat sitt (sina) uppdrag och  
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c. i direkt anslutning fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från 

avgångstidpunkten. 

I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 

vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde 

årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta 

annan försörjning. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension. 

 

 

Samordning (§ 6) 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. 

Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap. 

socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012) 

All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste 

förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en 

inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna 

inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och 

dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde av 

leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst. 

Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även 

t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen 

också en garantiprovision (HFD 1994/2895). 

Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara 

förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten 

beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en 

sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat, 

indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel. 

Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkrings-

balken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och 

aktivitetsersättning. 
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Uppgiftsskyldighet (§ 7) 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 

för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt §§ 4 och 5. 

 

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser 

Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: 

Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga 

”pensionsavgifter” och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den 

förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och 

sammanträdesersättning mm. 

Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis 

beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett 

uppdragets/uppdragens omfattning. 

Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension. 

Avgiftsbestämd ålderspension intjänas utan krav på minsta tid i uppdraget eller krav 

på minsta omfattning av uppdraget.  

Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt 

efterlevandeskydd (§ 2).  

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) 

uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

 

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 4) 

Pensionsgrundande inkomst (§ 4) begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet 

AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den 

förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. 

Det finns inget hinder för att förtroendevald kan avstå en del av arvodet och i stället få 

motsvarande belopp tillgodoräknat i sin pensionsbehållning (s.k. arvodesväxling).  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om minst 40 

%, som fått avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den 

pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits. 

Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst. 

Det är dock inte ovanligt att denna ersättning schablonmässigt räknas upp för att 

kompensera den enskildes pensionsförlust i hans eller hennes ordinarie anställning (se 
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arbetsgivarnytt nr 28/12). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en 

pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL18. 

 

Pensionsavgifter (§ 5) 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 

7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 

inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en 

pensionsbehållning. 

Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. 

Pensionsavgiften om 30 % på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som 

överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts intill dess att den förtroendevalde uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 % på hela 

den pensionsgrundande inkomsten. 

Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en 

pensionsbehållning (§ 6) som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen. 

På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald 

inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med 

tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst 

och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. 

Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka 

sitt kapital.  

Det är dock möjligt att göra bruttoavdrag på arvodet i syfte att göra en större 

avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning 

kostnadsförs den särskilda löneskatten, men betalas först när pensionen betalas ut.  

En förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska 

tillgodoräknas pensionsavgift om han eller hon får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till 

graden av arbetsoförmåga. Formuleringen ”nedsatt arbetsförmåga i uppdraget” ska 

inte anses vara en begränsning av denna princip. 

För förtroendevald som får rätt till partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, och på grund 

av detta måste lämna ett uppdrag vars omfattning överstiger den grad av sjuk- eller 

aktivitetsersättning som beviljats, är det möjligt att genom lokalt beslut avsätta 

pensionsavgift i förhållande till det inkomstbortfall som frånträdandet orsakar. Det bör 

beaktas att en avsättning som inte grundar sig på graden till arbetsoförmåga kan, om 

den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får 

pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats 

vid heltidsarbete. Av den anledningen rekommenderas att beslut om avsättning i 

förhållande till inkomstbortfallet tidsbegränsas till att omfatta enbart mandatperioden. 
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Pensionsbehållningen räknas upp årligen (indexeras) med förändringen av 

inkomstbasbeloppet. Regleringen utgör en värdesäkring och är inte avsedd att ge en 

relativ utveckling. Således ska beloppet endast räknas upp, inte ned om förändringen 

är negativ. Detsamma gäller i de fall då den pensionsgrundande inkomsten ska 

indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk-eller aktivitetsersättningstidpunkten. 

Även här avses även endast en uppräkning. 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 börjar 

betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att 

multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) 

dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången 

av kalenderåret (t+1). 

Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av 

inkomstbasbeloppet varefter 1,6 % ska avräknas. Denna avräkning beror på att det i 

delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6 %. 

 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8) 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då 

allmän pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, 

pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar 

som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd 

ålderspension utbetalas livsvarigt. 

Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala 

pensionsmyndigheten tagit fram. 

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska 

pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 

det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 

kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker 

vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 

börjar betalas ut. 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL18 ska därefter räknas om i samma grad som 

gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började 

betalas ut. 

 

Sjukpension (§ 10) 

För rätt till sjukpension gäller att avgången ska vara en följd av beviljad sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med 

uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %. För att ha rätt till 

sjukpension krävs att den förtroendevalde befrias från uppdraget. 
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Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den 

förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Om 

det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta 

beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under 

uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne 

inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt 

AGS-KL. 

Sjukpension bör utges i proportion till den tidigare uppdragsgraden med hänsyn till 

sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning. Vid beslut om sjuk- eller 

aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kvarvarande 

omfattning på uppdraget fastställas. 

Om en förtroendevald har ett uppdrag på 100 % och sedan avgår p.g.a. att sjuk- eller 

aktivitetsersättning beviljats med 50 % så ska sjukpensionen baseras på halva 

årsarvodet.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning 

så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning 

dividerat med uppdragets omfattning.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är högre än uppdragets omfattning så 

kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning.  

 

Efterlevandeskydd (§ 11) 

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas 

bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Med ”efterlevandeskydd” avses att vid 

dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad 

pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som 

anställda kan välja för det kapital som är inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring. På 

grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock 

efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring.  

Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensions-

behållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra 

hand till barn. Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen. 

Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och 

om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller 

inte.  
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Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma 

skydd som de anställda inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund 

vid dennes dödsfall. Med ”familjeskydd” avses en fastställd förmån som vid dödsfall 

utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande.  

Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av 

heltid om 40 %. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den 

senare tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från 

samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, 

PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels 

familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn 

som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte. 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande 

konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet. 

Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande 

skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten.  
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§ 125 Dnr 2022/216-1.3.1 
 

Lokala ordningsföreskrifter för Lessebo 
kommun 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta nya 
lokala ordningsföreskrifter för Lessebo kommun. Dokumentet 
ersätter lokala ordningsföreskrifter antagna 2016-09-26. 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt riktlinje för styrande dokument antagen av kommunstyrelsen 
2018-09-11 § 158 ska lokala föreskrifter uppdateras en gång i 
mandatperioden. De senaste lokala ordningsföreskrifterna antogs 
2016-09-26 § 71.  
 
Det är kommunfullmäktige som ska besluta om att anta, ändra eller 
upphäva lokala ordningsföreskrifter. Kommunfullmäktiges antagna 
ordningsföreskrifter ska sedan anmälas till Länsstyrelsen för 
godkännande. Länsstyrelsen har möjligheten att upphäva delar av 
ordningsföreskriften.  
 
Lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen. De 
ska hjälpa till att skapa ordning på offentliga platser och se till att 
människors hälsa eller egendom inte kommer till skada. Det är 
polisen som övervakar att föreskrifterna följs. Den som bryter mot 
föreskrifterna kan dömas till böter.  
 
Förslag på nya lokala ordningsföreskrifter för Lessebo kommun 
 
Paragraferna nedan avser de som anges i förslaget till nya lokala 
ordningsföreskrifter, de tidigare paragraferna om ändrade anges i 
parentes. 
 
En kommun kan i de lokala ordningsföreskrifterna vid behov 
föreskriva att vissa områden som är tillgängliga för allmänheten skall 
jämställas med offentlig plats. 3 § i förslaget till nya lokala 
ordningsföreskrifter har reviderats utifrån kommunens behov. 
Eftersom det är många platser som ska jämställas med offentlig plats 
har de angetts i en bilaga till föreskrifterna.   
 
I §§ 5–7 har endast redaktionella ändringar gjorts.  
 
Ett förbud mot camping på vissa offentlig eller därmed jämställda 
platser kan vara motiverat utifrån ordningssynpunkt. 8 § har lagts till 
för att förbjuda camping eller annan övernattning på stranden eller 
ytor som gränsar till stranden och som är avsedda för solning, lek 
eller annan vistelse på de badplatser som anges i bilaga 1.  
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9 § (tidigare 8 §) har reviderats för att, utöver containrar, inkludera 
byggsäckar och andra skrymmande anordningar med liknande 
funktion. Även andra och tredje stycket har lagts till.  
 
I 10 § (tidigare 9 §) har en ändring gjorts i höjd på markiser, flaggor 
och skyltar som skjuter ut över en körbana. Andra stycket är tillagt.  
 
I §§ 11–12 (tidigare §§ 10–11) har inga ändringar gjorts.  
 
I 13 § (tidigare 12 §) har andra stycket lagts till.  

 
14 § har lagts till i förslaget till nya lokala ordningsföreskrifter och har 
inte funnits i de tidigare föreskrifterna. I 3 kap. 6 § ordningslagen 
finns grundläggande bestämmelser om bland annat när polisens 
tillstånd behövs för språngning och skjutning med eldvapen och för 
användning av luft- eller fjädervapen. Paragraferna gäller dock bara 
inom detaljplanelagda områden. Genom de lokala föreskrifterna kan 
tillståndskravet utökas till områden som inte omfattas av detaljplan 
men där människor rör sig och där det finns näraliggande tät 
bebyggelse.  
 
I 15 § (tidigare 13 §) har inga ändringar gjorts.  
 
I 16 § (tidigare 14 §) har inga ändringar gjorts. 17 § har lagts till och 18 
§ har gjorts om (tidigare 15 §) i förslaget till nya lokala 
ordningsföreskrifter. Enligt lag om tillsyn över hundar och katter ska 
de hållas under sådan tillsyn att de inte orsakar skador eller avsevärda 
olägenheter. För att förhindra ordningsstörningar kan man därutöver 
införa lokala föreskrifter om kopplingstvång, upplockningstvång och 
förbud mot att låta hundar vistas på vissa platser. I 17 § föreslås ett 
förbud mot att låta hundar vistas på badplatser mellan 1 maj och 15 
september enligt bilaga 1, kommunens inhängande områden för 
bassängbad enligt bilaga 2 S samt i preparerade skidspår. I 18 § 
föreslås koppeltvång. I 19 § (tidigare 16 §) är innebörden densamma 
som i tidigare förskrift även om ändringar skett i text.  
 
20 § har lagts till för att inkludera katter och kattägare i de lokala 
ordningsföreskrifterna.  
 
21 § har lagts till för att få bukt med den systematiska matning utav 
änder och andra vilda djur som sker i tätorterna, särskilt i park- och 
strandområden. Enligt HFD 2018:75 kan kommuner meddela lokala 
ordningsföreskrifter som utformas utifrån den enskilda kommunens 
särskilda behov i ordningshänseende. Detta ger kommuner en 
nödvändig flexibilitet avseende såväl hänsyn till lokala förhållanden 
som möjligt att anpassa reglerna utifrån samhällsutvecklingen. 
Kommunerna känner bäst till de lokala förhållandena och kan göra 
bedömningar av vad som är visade störningar och därmed behöver 
regleras samt vad som behövs införas i de lokala föreskrifterna i 
förebyggande syfte.  
 
22 § har lagts till i förslaget på nya lokala ordningsföreskrifter. Varje 
kommun bestämmer själv i vilka område, och eventuellt under vilka 
tider, det är förbud mot alkoholförtäring på offentlig plats. Lokala 
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föreskrifter om förbud mot alkoholförtäring bör inte meddelas annat 
än för sådana särskilt angivna platser där det finns starka skäl för det. 
Dessa platser anges i förslaget på nya lokala ordningsföreskrifter och 
bilaga 2 L.  
 
Det finns inte något hinder mot att vid behov förbjuda ridning i 
motions- eller skidspår. 23 § har därför, efter visade störningar samt i 
förebyggande syfte, lagts till i förslaget.  
 
§§ 24–25 (tidigare §§ 17–18) har enbart ändrats redaktionellt.  
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-05-16 § 48 
Förslag på lokala ordningsföreskrifter för Lessebo kommun 2022-05-
10 
Lokala ordningsföreskrifter för Lessebo kommun antagna 2016-09-
26 § 71 
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§ 48 Dnr 2022/72-6.8.2 
 

Lokala ordningsföreskrifter för Lessebo 
kommun 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
1. Att rekommendera kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta nya lokala ordningsföreskrifter för 
Lessebo kommun.  

2. Att det i 16 § läggs till ett undantag för jakthundar som används i 
löshundsjakt. 

3. Att det i 17 § förtydligas att hundar får passera i koppel men inte 
uppehålla sig vid badplatser enligt bilaga 1. 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt riktlinje för styrande dokument antagen av kommunstyrelsen 
2018-09-11 § 158 ska lokala föreskrifter uppdateras en gång i 
mandatperioden. De senaste lokala ordningsföreskrifterna antogs 
2016-09-26 § 71.  
 
Det är kommunfullmäktige som ska besluta om att anta, ändra eller 
upphäva lokala ordningsföreskrifter. Kommunfullmäktiges antagna 
ordningsföreskrifter ska sedan anmälas till Länsstyrelsen för 
godkännande. Länsstyrelsen har möjligheten att upphäva delar av 
ordningsföreskriften.  
 
Lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen. De 
ska hjälpa till att skapa ordning på offentliga platser och se till att 
människors hälsa eller egendom inte kommer till skada. Det är 
polisen som övervakar att föreskrifterna följs. Den som bryter mot 
föreskrifterna kan dömas till böter.  
 
Förslag på nya lokala ordningsföreskrifter för Lessebo kommun 
 
Paragraferna nedan avser de som anges i förslaget till nya lokala 
ordningsföreskrifter, de tidigare paragraferna om ändrade anges i 
parentes. 
 
En kommun kan i de lokala ordningsföreskrifterna vid behov 
föreskriva att vissa områden som är tillgängliga för allmänheten skall 
jämställas med offentlig plats. 3 § i förslaget till nya lokala 
ordningsföreskrifter har reviderats utifrån kommunens behov. 
Eftersom det är många platser som ska jämställas med offentlig plats 
har de angetts i en bilaga till föreskrifterna.   
 
I §§ 5–7 har endast redaktionella ändringar gjorts.  
 
Ett förbud mot camping på vissa offentlig eller därmed jämställda 
platser kan vara motiverat utifrån ordningssynpunkt. 8 § har lagts till 
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för att förbjuda camping eller annan övernattning på stranden eller 
ytor som gränsar till stranden och som är avsedda för solning, lek 
eller annan vistelse på de badplatser som anges i bilaga 1.  
 
9 § (tidigare 8 §) har reviderats för att, utöver containrar, inkludera 
byggsäckar och andra skrymmande anordningar med liknande 
funktion. Även andra och tredje stycket har lagts till.  
 
I 10 § (tidigare 9 §) har en ändring gjorts i höjd på markiser, flaggor 
och skyltar som skjuter ut över en körbana. Andra stycket är tillagt.  
 
I §§ 11–12 (tidigare §§ 10–11) har inga ändringar gjorts.  
 
I 13 § (tidigare 12 §) har andra stycket lagts till.  

 
14 § har lagts till i förslaget till nya lokala ordningsföreskrifter och har 
inte funnits i de tidigare föreskrifterna. I 3 kap. 6 § ordningslagen 
finns grundläggande bestämmelser om bland annat när polisens 
tillstånd behövs för språngning och skjutning med eldvapen och för 
användning av luft- eller fjädervapen. Paragraferna gäller dock bara 
inom detaljplanelagda områden. Genom de lokala föreskrifterna kan 
tillståndskravet utökas till områden som inte omfattas av detaljplan 
men där människor rör sig och där det finns näraliggande tät 
bebyggelse.  
 
I 15 § (tidigare 13 §) har inga ändringar gjorts.  
 
I 16 § (tidigare 14 §) har inga ändringar gjorts. 17 § har lagts till och 18 
§ har gjorts om (tidigare 15 §) i förslaget till nya lokala 
ordningsföreskrifter. Enligt lag om tillsyn över hundar och katter ska 
de hållas under sådan tillsyn att de inte orsakar skador eller avsevärda 
olägenheter. För att förhindra ordningsstörningar kan man därutöver 
införa lokala föreskrifter om kopplingstvång, upplockningstvång och 
förbud mot att låta hundar vistas på vissa platser. I 17 § föreslås ett 
förbud mot att låta hundar vistas på badplatser mellan 1 maj och 15 
september enligt bilaga 1, kommunens inhängande områden för 
bassängbad enligt bilaga 2 S samt i preparerade skidspår. I 18 § 
föreslås koppeltvång. I 19 § (tidigare 16 §) är innebörden densamma 
som i tidigare förskrift även om ändringar skett i text.  
 
20 § har lagts till för att inkludera katter och kattägare i de lokala 
ordningsföreskrifterna.  
 
21 § har lagts till för att få bukt med den systematiska matning utav 
änder och andra vilda djur som sker i tätorterna, särskilt i park- och 
strandområden. Enligt HFD 2018:75 kan kommuner meddela lokala 
ordningsföreskrifter som utformas utifrån den enskilda kommunens 
särskilda behov i ordningshänseende. Detta ger kommuner en 
nödvändig flexibilitet avseende såväl hänsyn till lokala förhållanden 
som möjligt att anpassa reglerna utifrån samhällsutvecklingen. 
Kommunerna känner bäst till de lokala förhållandena och kan göra 
bedömningar av vad som är visade störningar och därmed behöver 
regleras samt vad som behövs införas i de lokala föreskrifterna i 
förebyggande syfte.  
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22 § har lagts till i förslaget på nya lokala ordningsföreskrifter. Varje 
kommun bestämmer själv i vilka område, och eventuellt under vilka 
tider, det är förbud mot alkoholförtäring på offentlig plats. Lokala 
föreskrifter om förbud mot alkoholförtäring bör inte meddelas annat 
än för sådana särskilt angivna platser där det finns starka skäl för det. 
Dessa platser anges i förslaget på nya lokala ordningsföreskrifter och 
bilaga 2 L.  
 
Det finns inte något hinder mot att vid behov förbjuda ridning i 
motions- eller skidspår. 23 § har därför, efter visade störningar samt i 
förebyggande syfte, lagts till i förslaget.  
 
§§ 24–25 (tidigare §§ 17–18) har enbart ändrats redaktionellt.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag på lokala ordningsföreskrifter för Lessebo kommun 2022-05-
10 
Beslut SBNAU 2022-05-09 
Lokala ordningsföreskrifter för Lessebo kommun antagna 2016-09-
26 § 71 
Tjänsteskrivelse 2022-05-10 
 
Yrkanden 
Frederik Kjellson (m) yrkar på att det i 16 § läggs till ett undantag för 
jakthundar som används i löshundsjakt. Ingegärd Widerström (m) 
och Lars-Erik Winroth (sd) instämmer i yrkandet.  
 
Frederik Kjellson (m) yrkar på att det i 17 § förtydligas att hundar får 
passera i koppel men inte uppehålla sig vid badplatser enligt bilaga 1. 
Ingegärd Widerström (m) och Lars-Erik Winroth (sd) instämmer i 
yrkandet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Dokumentets typ: Lokala föreskrifter 

Datum för antagande: 2022-xx-xx § xx 

Ersätter: 2016-09-26 § 71 

Beslut av: Kommunfullmäktige
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  3 Lokala ordningsföreskrifter   

 

Lokala ordningsföreskrifter för 
Lessebo kommun 
 
Lessebo kommun förskriver följande med stöd av 1 § förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) 

Föreskrifternas innehåll och 
tillämpningsområde 
1 §   

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på 
offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). 

 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser 
om hur den allmänna ordningen i Lessebo kommun skall 
upprätthållas. Bestämmelserna i 16 § har till syfte att hindra att 
människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av 
pyrotekniska varor. 

 
2 §  

Föreskriften är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1–4 ordningslagen om 
inte annat anges. 

 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också 
kommunens föreskrifter om torghandel. 
 
 3 §  

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, 
med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden 
jämställas med offentlig plats: 
 

a) Anläggningar för lek, idrott och camping, 
b) Järnvägsområde, inklusive perronger och väntsalar 
c) Motionsspår och elljusspår i Lessebo, Hovmantorp, Kosta, 

Skruv och Strömbergshyttan  
d) Skolgårdar  
e) Kyrkogårdar och begravningsplatser 
f) Badplatser enligt bilaga 1 
g) Övrig plats enligt bilaga 2 

 
4 §  

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 11 § 
första stycket, §§ 12–15, bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.  
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  4 Lokala ordningsföreskrifter   

 

Lastning av varor med mera 
5 §   

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är 
ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att 
allmänheten utsättes för tillfälliga olägenheter genom damm, spill, 
dålig lukt eller buller.  
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att 
räddningstjänstens arbete hindras. 

Schaktning, grävning med mera 
6 §  

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning 
av fyllnadsmassor, schaktning, grävning, eller annat liknande arbete 
skall se till det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för 
minsta möjliga olägenhet. 

Störande buller 
7 §  

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, 
till exempel stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan 
polismyndighetens tillstånd. 

Camping 
8 § 

Camping eller annan övernattning, får inte ske på stranden eller på 
ytor som gränsar till stranden och som är avsedda för solning, lek 
eller annan vistelse på de badplatser som anges i bilaga 1. Med 
camping avses övernattning i tält, husvagn, husbil, bil eller liknande.  

Containrar, byggsäckar och andra 
skrymmande anordningar med liknande 
funktion 
9 § 

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, byggsäck eller 
annan skrymmande anordning med liknande funktion, som skall 
ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka 
anordningen med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress 
och telefonnummer.  

Container, byggsäck eller annan skrymmande anordning som 
placeras på gata, väg eller annan plats där trafik förekommer ska 
placeras på sådant sätt att problem inte uppkommer för trafik samt 
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  5 Lokala ordningsföreskrifter   

 

vara försedda med reflexer. Container ska vara täckta och/eller vara 
placerade på sådant avstånd från intilliggande byggnader att en i 
containern uppkommen brand, inte hotar sprida sig till någon 
byggnad. 

Skrymmande anordningar får inte placeras så att räddningsvägar, 
uppställningsplatser, brandposter, brandsläckningsutrustningar, 
rökluckor och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens 
arbete hindras. 

Markiser, flaggor och skyltar 
10 §  

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut 
över en gångbana på lägre höjd än 2,50 meter eller över en körbana 
på en lägre höjd än 4,50 meter. 

Markiser, flaggor och skyltar får inte placeras så att räddningsvägar, 
uppställningsplatser, brandposter, brandsläckningsutrustningar, 
rökluckor och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens 
arbete hindras. 

Affischering, annonser och liknande 
anslag 
11 §  
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av 
polismyndigheten sättas upp på yta som vetter mot offentlig plats. 
 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller 
andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte 
heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och 
andra tillkännagivande som avser näringsidkarens rörelse på byggnad 
där rörelsen finns.  

Högtalarutsändning 
12 §  

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig 
till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller 
liknande utan tillstånd av polismyndigheten. 

Insamling av pengar 
13 §  

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor 
eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig 
allmän sammankomst eller offentlig tillställning. 
 
Polismyndighetens tillstånd krävs ej när skolklasser samlar in pengar 
till hjälporganisationer med mera.  
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  6 Lokala ordningsföreskrifter   

 

När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik 
krävs inte tillstånd. 
 

Sprängning och skjutning med eldvapen 
med mera 
14 §  

Tillstånd av polismyndigheten krävs inom offentlig plats eller 
områden som jämställts med offentlig plats för sprängning och 
skjutning med eldvapen samt kolsyre-, luft-, fjädervapen eller 
motsvarande som avses i 2 kap 1 § 2 stycket vapenlagen.  

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
15 §  

Användning av pyrotekniska varor tillåts bara från kl. 12.00 
påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande 
dag till kl. 03.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd av 
polismyndigheten. 

Hundar  
16 §  

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller 
nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att 
följa bestämmelserna i 17 och 18 §§. Det som sägs i dess paragrafer 
gäller inte för ledhund för synskadad person, service- och signalhund 
för funktionshindrad person, för polishund i tjänst eller jakthundar 
som används i löshundsjakt. 

 
17 § Hundar får inte vistas 

a) på kommunens inhägnade områden för bassängbad enligt 
bilaga 2 S. 

b) I preparerade skidspår. 

 
Hundar får passera i koppel men inte uppehålla sig vid de badplatser 
som anges i bilaga 1 under tiden från och med den 1 maj till och med 
den 15 september. 

 
18 § Hundar ska alltid hållas kopplade  

a) på gång- och cykelbanor, vägar, gator och torg inom 
områden som omfattas av detaljplan 

b) på allmänna lekplatser,  

c) på idrottsplatser, motionsspår eller i elljusspår 

d) på kyrkogårdar och begravningsplatser 
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  7 Lokala ordningsföreskrifter   

 

Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock 
inte inom inhägnade områden. 

 
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med 
ägarens namn, adress och telefonnummer. Detta gäller inte om 
hunden är ID-märkt. 

19 §  

Hundens ägare eller vårdare ska plocka upp avföring som hunden 
lämnar efter sig. Avföringen ska förslutas och placeras i därför avsedd 
behållare.  

Katter 
20 §  

Ägare till katt eller den som tagit hand om en katt ska se till att katt 
som vistas inom detaljplanelagda områden är märkt med halsband 
eller genom öronmärkning eller på annat sätt så att ägaren kan 
identifieras. 

Matningsförbud 
21 § 
Systematisk matning av fåglar och andra vilda djur är inte tillåten 
inom frekventerade park- och strandområden enligt bilaga 1 och 
bilaga 2 C-H.  

Förtäring av alkohol 
22 §  

Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får inte, 
annat än i samband med tillåten servering av sådana drycker enligt 
alkohollagen, förtäras inom följande områden i Lessebo, 
Hovmantorp, Kosta och Skruvs tätort samt Strömbergshyttan:  
 

a) anläggningar för lek eller idrott,  

b) järnvägsområde, inklusive perronger och väntsalar,  

c) skolgårdar och skolfastigheter  

d) kyrkogårdar och begravningsplatser 

e) övrig plats enligt bilaga 2 L.  

Motions- och skidspår 
23 §  

Ridning eller ledande av häst och framförande av motorfordon, till 
exempel motorcykel eller moped, är inte tillåtet inom markerade 
elljus- och motionsspår eller preparerade skidspår (gäller även i 
avvaktan på preparering). Det är inte heller tillåtet att använda det 
preparerade skidspåret till annat än skidåkning.  
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Avgift för att använda offentlig plats 
24 §  

För användning av offentlig plats och område som kommunen 
jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt 
de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
25 §  

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–9 §§, 
10 § första stycket, 11 § första stycket, 12 §, 13 § första stycket, 14 § 
första stycket, 14 och 15 §§, 17–23 §§ kan dömas till penningböter 
enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.  

I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och 
förverkande.  
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Bilaga 1

Badplats Fastighetsbeteckning 

A) Gökaskratts badplats LESSEBO HOVMANTORP 7:1 

B) Skruvs badplats LESSEBO SKRUV 15:13 

C) Djurhult LESSEBO DJURHULT 1:31 

D) Tanden och tungan badplats LESSEBO HOVMANTORP 5:1 
LESSEBO HOVMANTORP 3:1 

E) Hyllsjöns badplats LESSEBO LINNESKRUV 1:56 
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A) Gökaskratts badplats

1:1 428,94

o

50 0 50 [m]
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B) Skruvs badplats

1:1 091,25

o

50 0 50 [m]
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C) Djurhult

1:2 613,85

o

50 0 50 100 150 200 [m]
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D) Tanden och tungan badplats

1:1 107,35

o

50 0 50 [m]
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E) Hyllsjöns badplats

1:1 150,8

o

50 0 50 [m]
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Bilaga 2 Övrig plats 

Plats Fastighetsbeteckning 
A) Hovmantorp folkets hus med 

parkeringsplatser 
LESSEBO HOVMANTORP 8:1 
LESSEBO HOVMANTORP 10:1 
 

B) Allhallen i Hovmantorp  LESSEBO HOVMANTORP 10:2 

C) Strandpromenaden i Hovmantorp LESSEBO HOVMANTORP 7:1 
LESSEBO HOVMANTORP 5:1 
LESSEBO TIMRET 1 

D) Hembygdsparken i Hovmantorp LESSEBO HOVMANTORP 6:1  

E) Del av Udden i Hovmantorp LESSEBO HOVMANTORP 5:1 

F) Centrala Hovmantorp LESSEBO HOVMANTORP 8:1 

G) Oxnabbens båtplats LESSEBO HOVMANTORP 3:1 
LESSEBO HOVMANTORP 5:1 

H) Kvarndammen i Hovmantorp LESSEBO HOVMANTORP 6:1 
LESSEBO HOVMANTORP 10:1 

I) Parkeringsplatser Hovmantorps IP LESSEBO HOVMANTORP 5:1 
LESSEBO HOVMANTORP 13:1  

J) Parkeringsplatser Högehall 
Strömbergshyttan 

LESSEBO LINNESKRUV 1:56 

K) Lessebo kulturhus LESSEBO LESSEBO 9:1 

L) Lessebo centrum (kommunhus, 
parkeringsplatser, torg, och grönytor) 

LESSEBO LESSEBO 9:1 
LESSEBO BERGSRÅDET 14 
LESSEBO BERGSRÅDET 15  
LESSEBO HÄRDEN 4 
LESSEBO HÄRDEN 8 
LESSEBO SMEDJAN 12 
LESSEBO SALEM 18 

M) Intaget (parkområde med scen) LESSEBO 9:1 

N) Bergdala glasbruk LESSEBO HOVMANTORPS-HÄSTEBÄCK 1:41 
LESSEBO HOVMANTORPS-HÄSTEBÄCK 1:21 

O) Skruv folkets hus med 
parkeringsplatser 

LESSEBO SKRUV 13:11 
LESSEBO SKRUV 39:2 
LESSEBO SKRUV 39:1 

P) Skruvs idrottsplats (parkeringsplatser) LESSEBO SKRUV 15:13 

Q) Skruvs marknadsplats  LESSEBO SKRUV 1:137 

R) Skruvs glasbruksparkering LESSEBO SKRUV 1:137 

S) Kosta bassängbad LESSEBO KOSTA 36:102 

T) Kosta folkets hus med 
parkeringsplatser 

LESSEBO KOSTA 21:1 
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A) Hovmantorp folkets hus med parkering

1:1 094,47

o

50 0 50 [m]
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B) Allhallen i Hovmantorp

1:1 168,51

o

50 0 50 [m]
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C) Strandpromenaden i Hovmantorp

1:4 376,33

o

50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 [m]

238



D) Hembygdsparken i Hovmantorp

1:1 879,91

o

50 0 50 100 [m]
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E) Udden i Hovmantorp

1:1 541,91

o

50 0 50 100 [m]

240



F) Centrala Hovmantorp

1:1 097,18

o

50 0 50 [m]
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G) Oxnabbens båtplats

1:1 232,89

o

50 0 50 [m]

242



H) Kvarndammen i Hovmantorp

1:1 036,53

o

50 0 50 [m]
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I) Parkeringsplatser Hovmantorps IP

1:1 173,34

o

50 0 50 [m]
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J) Parkeringsplatser Högehall

1:1 530,51

o

50 0 50 100 [m]
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K) Lessebo kulturhus

1:1 263,47

o

50 0 50 [m]
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L) Lessebo centrum

1:1 525,82

o

50 0 50 100 [m]
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M) Intaget (parkområde med scen)

1:1 636,87

o

50 0 50 100 [m]
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N) Bergdala Glasbruk

1:1 155,63

o

50 0 50 [m]
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O) Skruv folkets hus med parkering

1:1 242,54

o

50 0 50 [m]
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P) Skruvs idrottsplats (parkeringsplatser)

1:1 128,27

o

50 0 50 [m]
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Q) Skruvs marknadsplats

1:1 333,39

o

50 0 50 [m]

252



R) Skruvs glasbruksparkering

1:1 323,92

o

50 0 50 [m]
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S) Kosta bassängbad

1:1 447,87

o

50 0 50 [m]
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T) Kosta folkets hus med parkering

1:1 334,25

o

50 0 50 [m]
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Lokala 
ordningsföreskrifter
Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-25 § 31
Reviderad av kommunfullmäktige 2016-09-26 § 71
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2 Lokala ordningsföreskrifter

Innehåll
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde ..................................3
Lastning av varor mm...............................................................................4
Schaktning, grävning mm ........................................................................4
Störande buller .........................................................................................4
Containrar.................................................................................................4
Markiser, flaggor och skyltar....................................................................4
Affischering...............................................................................................4
Högtalarutsändning..................................................................................5
Insamling av pengar .................................................................................5
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Överträdelse av lokal ordningsföreskrift..................................................5
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Lokala Ordningsföreskrifter 3

Lessebo kommun förskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617)

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
§ 1  Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 
kap. ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 
ordningen i Lessebo kommun skall upprätthållas.

§ 2  Föreskriften är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 
kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens 
föreskrifter om torghandel.

§ 3  Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 
kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:

Lessebo 9:1 (Intaget)
Sofielund 6 (Lessebo Folkets hus)
Hovmantorp 10:1 och 10:2 (Hovmantorps Folkets hus och Allhall)
Kosta 21:1 (Kosta Folkets hus)
Kosta 36:7 (Kosta Idrottsplats)
Skruv 39:2 (Skruvs Folkets hus)
Skruv 15:6 (Skruvs Idrottsplats)
Linneskruv 1:56 (Parkeringsplatserna. Högehall mm Strömbergshyttan)
Kosta 13:16 (Kosta Köpmanshus med tillhörande Parkeringsplats )
Skolan 1 (Grusplan Bikupan)
Hovmantorp 5:1 (Parkeringsplats Hovmantorps IP)
Sandvik 8, Hovmantorp (Parkeringsplats fd. Sandviks Glasbruk)
Skruv 1:137 (Grusplan marknadsplats Skruv)
Bergsrådet 14, Lessebo (Parkeringsplats Centrumhuset)

§ 4  Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 6 §, 11 §, 12 §, och 16 §bör 
kommunen ges tillfälle att yttra sig.

258



4 Lokala ordningsföreskrifter

Lastning av varor mm
§ 5  Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för 
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsättes för tillfälliga 
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens 
arbete hindras.

Schaktning, grävning mm
6 §  Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning, grävning, eller annat liknande arbete skall se till det sker på ett sådant sätt att 
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller
7 §  Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. 
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd

Containrar
8 §  Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig 
plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, 
adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar
9 §  Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på 
lägre höjd än 2,50 meter eller över en körbana på en lägre höjd än 4,60 meter.

Affischering
10 §  Affischering, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten 
sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande 
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare 
att sätta upp annonser och andra tillkännagivande som avser näringsidkarens rörelse på 
byggnad där rörelsen finns.
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Lokala Ordningsföreskrifter 5

Högtalarutsändning
11 §  Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 
polismyndigheten.

Insamling av pengar
12 §  Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning,

När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Fyrverkeri
13 §  Användning av pyrotekniska varor  tillåts bara från kl. 12.00 påskafton, 
valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl. 03.00. Under övriga tider 
på året krävs tillstånd av polismyndigheten.

Hundar
14 §  Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som 
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 15 och 16 §§. Det som 
sägs i dess paragrafer gäller inte för ledhund för synskadad person, service- och signalhund 
för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.

15 §  Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom 
inhägnade områden.

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och 
telefonnummer.

16 §  På offentlig plats skall föroreningar efter hundar plockas upp.

Avgift för att använda offentlig plats
17 §  För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan 
plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
18 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första 
stycket, 11 §, 12 § första och andra styckena, 15 och 16 §§, kan dömas till penningböter enligt 3 
kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-05-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 126 Dnr 2022/124-1.9.1 
 

Remissvar över betänkandet av utredning 
om bostadsbidrag och underhållsstöd-
minskad skuldsättning och ökad 
träffsäkerhet (BUMS) SOU 2021:101 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avge 
remissyttrande enligt förslag. 

 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommun har inbjudits att inkomma med remissyttrande 
gällande SOU 2021:101. Utredningen om bostadsbidrag och 
underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet 
(BUMS) har sett över reglerna om bostadsbidrag och underhållsstöd 
för att öka träffsäkerheten och minska skuldsättningen.1:e 
socialsekreterare har tagit fram förslag på yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-18 
Remissyttrande från 1:e socialsekreterare 
Sammanfattning från SOU 2021:101 
Remissmissiv från Socialdepartementet 
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Kommunstyrelsen 

2022-05-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remissyttrande gällande SOU 2021:101 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avge remissyttrande enligt förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommun har inbjudits att inkomma med remissyttrande 
gällande SOU 2021:101. Utredningen om bostadsbidrag och 
underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet 
(BUMS) har sett över reglerna om bostadsbidrag och 
underhållsstöd för att öka träffsäkerheten och minska 
skuldsättningen.1:e socialsekreterare har tagit fram förslag på 
yttrande. 
 
 
Beslutsunderlag 
Remissyttrande från 1:e socialsekreterare 
Sammanfattning från SOU 2021:101 
 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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Socialnämnd 
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Dnr   

     Hid   
    

 
 
 
 

Remissvar över betänkandet av utredning 
om bostadsbidrag och underhållsstöd-
minskad skuldsättning och ökad 
träffsäkerhet (BUMS) SOU 2021:101 
 
 
FÖRSLAG OM NYTT INKOMSTUNDERLAG : 8 
 
Vi instämmer i förslaget att vid beräkning av bostadsbidrag och 
underhållsstöd ska inkomstunderlaget som huvudregel utgöras av 
inkomster under en ramtid på tolv månader som föregår månaden 
innan den månad bostadsbidraget och underhållsstödet betalas ut. 
 
Vi instämmer också i att bidragsgrundande och 
betalningsgrundande inkomst bör beräknas med utgångspunkt i de 
tre mest aktuella inkomstmånaderna i ramtidsperioden. 
 
Liksom utredaren tror vi att detta kan ge en betydligt större 
överensstämmelse mellan behovet av bostadsbidrag och 
utbetalningen av bostadsbidraget likväl som en överensstämmelse 
mellan bidragsskyldiga föräldrars faktiska betalningsförmåga. 
Kommer också att bli positivt ur skuldsättningssynpunkt. 
 
STATLIG UNDERHÅLLSREGLERING : 14 
 
Vi instämmer också i utredningens förslag att dagens 
underhållsstöd ersätts av statlig underhållsreglering då det bör 
vara föräldrarnas samlade betalningsförmåga som avgör barnets 
försörjning. 
 
STÖDET TILL BOENDEKOSTNADER : 13:5 
 
Ett utbyggt bostads-familjestöd som är anpassat efter dagens 
hyresnivåer och för en bostadsyta upp till fem barn mot dagens tre. 
Kostnaden för en sådan bostad kan komma att stå i kontrast mot 
den kostnad för bostad som beviljas för hushåll med ekonomiskt 
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Socialnämnd 

2022-05-17 

 

 
 

bistånd. Där utgångspunkten är vad en låginkomsttagare kan kosta 
på sig. Sveriges bostadsbestånd är inte heller anpassat efter stora 
barnfamiljer. Hyreslägenheter med mer än 4 r ok är en bristvara 
och nyproducerade sådana bostäder tenderar att bli mycket dyra. 
 
Vi vill också skicka med en synpunkt där vi menar att man även 
bör se över beräkningsgrunden för föräldrars ersättning till 
kommunen för placerade barn enligt 8 kapitlet 1 § 
Socialtjänstlagen. Där reglerna bör motsvaras av den 
beräkningsgrund som gäller för bidragsskyldigas 
betalningsförmåga. 
 
I tjänsten 
 
 
Anneli Philipsson 
1:e socialsekreterare 
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Remiss                                                   
 
 
2022-03-28 
S2022/00436 
  
 

 

Socialdepartementet 
 

  

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Fredsgatan 8 
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se 

 

Betänkandet Träffsäkert (SOU 2021:101)  

Remissinstanser 

1 Akademikerförbundet SSR 

2 Barnombudsmannen  

3 Boverket  

4 Centrala studiestödsnämnden, CSN  

5 DHR - Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet  

6 Diskrimineringsombudsmannen  

7 Domstolsverket  

8 Fagersta kommun  

9 Falu kommun 

10 Familjerättssocionomernas Riksförening, FSR  

11 Filipstads kommun 

12 Funktionsrätt Sverige  

13 Föreningen Sveriges Kommunala Familjerådgivare, KFR  

14 Föreningen Vårdnad Boende Umgänge i Sverige 

15 Försäkringskassan  

16 Förvaltningsrätten i Jönköping 

17 Gnosjö kommun 

18 Gällivare kommun  

19 Göteborgs kommun    

20 Halmstads kommun  
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21 Haparanda kommun 

22 Hovrätten för Västra Sverige     

23 HSB Riksförbund 

24 Hyresgästföreningen Riksförbundet 

25 Hällefors kommun  

26 Insolvens Riksförbundet för överskuldsatta  

27 Inspektionen för socialförsäkringen, ISF  

28 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, 

IFAU 

29 Integritetsskyddsmyndigheten, IMY 

30 Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet  

31 Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet  

32 Justitiekanslern  

33 Jämställdhetsmyndigheten  

34 Kalmar kommun  

35 Kammarrätten i  Stockholm  

36 Karlskrona kommun  

37 Karlstads kommun   

38 Katrineholms kommun 

39 Konsumentverket  

40 Kronofogdemyndigheten  

41 Landsorganisationen i Sverige, LO 

42 Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU  

43 Lessebo kommun  

44 Luleå kommun  

45 Majblommans Riksförbund  

46 Malmö kommun 

47 Motala kommun 

48 Myndigheten för delaktighet, MFD 

49 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF  
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50 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF  

51 Män för jämställdhet  

52 Pensionsmyndigheten  

53 RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar 

54 Riksdagens ombudsmän, JO  

55 Riksförbundet Barnens rätt i Samhället, BRIS  

56 Riksförbundet Sveriges Makalösa föräldrar  

57 Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner 

58 Riksorganisationen för valfrihet, jämställdhet och föräldraskap, HARO  

59 Riksrevisionen 

60 Rädda Barnen  

61 Skatteverket  

62 Socialstyrelsen 

63 Statskontoret  

64 Stiftelsen Allmänna barnhuset 

65 Stockholms kommun  

66 Storumans kommun  

67 Strömsunds kommun  

68 Sundsvalls kommun  

69 Svenska kyrkan  

70 Svenskt Näringsliv  

71 Sveriges Advokatsamfund  

72 Sveriges akademikers centralorganisation, Saco 

73 Sveriges Förenade Studentkårer, SFS 

74 Sveriges Kommuner och Regioner, SKR   

75 Sveriges kvinnolobby  

76 Söderhamns kommun  

77 Tierps kommun  

78 Tjänstemännens Centralorganisation, TCO 

79 Umeå tingsrätt  
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80 Unizon  

81 Vara kommun  

82 Västerviks kommun  

83 Västerås kommun 

84 Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst, BUS  

85 Älvdalens kommun  

86 Örebro kommun  

87 Örnsköldsviks kommun  

88 Östersunds kommun  

89 Översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad 

trygghet och förutsebarhet, S 2021:07 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 30 juni 

2022. Svaren bör lämnas per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och 

med kopia till carina.birgitta.nagling@regeringskansliet.se. Ange diarie-

nummer S2022/00436 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-

postmeddelandet.  

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av 

betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 
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För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

 

 

Therese Karlberg  

Departementsråd 

 

 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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Sammanfattning – volym 1 

Nuvarande regler leder till skuldsättning 

Nuvarande utformning av regelverket för bostadsbidrag leder till 
betydande problem med skuldsättning. Det beror i hög grad på att 
bidraget betalas ut som preliminärt bidrag baserat på inkomsterna 
under det kalenderår som bidraget betalas ut. Inkomsterna är inte 
kända och behöver därför uppskattas av den som söker bidraget. 
Först när Skatteverket har beslutat om slutlig skatt är inkomsterna 
kända. Då bestäms bostadsbidraget slutligt. Det gör att många hus-
håll långt efter att bostadsbidraget betalats ut behöver betala tillbaka 
bostadsbidrag som de tidigare fått utbetalt. Det är många som har 
svårt att betala tillbaka de många gånger betydande belopp som krävs 
tillbaka. Skulder på grund av bostadsbidrag är de sammanlagt största 
skulderna som enskilda har till Försäkringskassan. 

Betalningsskyldighet i underhållsstöd bygger i stället på inkoms-
ter som hämtas från en två år gammal inkomst enligt ett beslut om 
slutlig skatt. Inkomsterna som den bidragsskyldiga har när under-
hållsstödet ska betalas kan vara betydligt lägre. För en del bidrags-
skyldiga leder det till att den inkomst som de har i dag inte räcker 
till för att betala de krav som riktas mot dem. Ofta uppstår därför en 
skuld. Bidragsskyldiga som har inkomster som inte sänkts betydligt 
jämfört med för två år sedan betalar inte heller alltid de betalnings-
belopp som räknats fram. Mindre än 60 procent av det som Försäk-
ringskassan kräver in blir betalt till myndigheten. Många skulder 
lämnas över till Kronofogden. Mer än hälften av det som inte betalas 
direkt till Försäkringskassan betalas då in. De många underhålls-
stödskulderna är dock en stor administrativ börda för myndighet-
erna och både ekonomiskt och psykiskt betungande för bidragsskyl-
diga. 
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Nuvarande regler minskar träffsäkerheten 

Sättet att beräkna bostadsbidragets storlek och betalningsbeloppet i 
underhållsstödet är också ett träffsäkerhetsproblem. Att skulder upp-
står är i sig ett tecken på att bostadsbidraget när det betalas ut inte 
fördelas som det är tänkt. Detsamma gäller när skulder uppstår i  
underhållsstödet. Att det som krävs in inte betalas beror åtminstone 
till en del på att den bidragsskyldiga inte har tillräcklig betalnings-
förmåga för att klara av betalningskraven. Skulderna ger en indika-
tion på dålig träffsäkerhet men det är i hög grad konstruktionen av 
både bostadsbidraget och underhållsstödet som leder till dålig träff-
säkerhet. 

Rätten till bostadsbidrag beror på vilka inkomster ett hushåll har 
under hela det kalenderår som bidraget betalas ut. Den som har mycket 
låga inkomster i början av ett år men höga inkomster senare under 
året kan sakna rätt till bidrag trots att behovet av ekonomiskt till-
skott är stort i början av året. Att det är hela årets inkomst som räk-
nas, det vill säga även månader som ligger i framtiden, innebär i 
princip att hushållet förväntas låna pengar från framtida inkomster 
för att klara sina utgifter. Det leder till dålig träffsäkerhet, den som 
har behov av bidrag på grund av låga inkomster kan i vissa fall sakna 
rätt till bidrag på grund av att inkomsterna visar sig bli högre i fram-
tiden.  

Många som har rätt till bostadsbidrag söker inte heller bidrag. Till 
en del beror det på rädslan för att konstruktionen ska leda till att 
hushållet ska bli skyldigt att betala tillbaka bidraget och risken att 
detta leder till skuldsättning. Även det leder till dålig träffsäkerhet.  

Att bostadsbidraget beräknas som ett årsbelopp innebär också att 
det normalt betalas ut med samma belopp varje månad. Hushåll med 
varierande inkomster kan därför få ett bidrag som är lågt i förhållande 
till behoven under perioder med låg inkomst, men i stället ett högt 
bidrag när inkomsten är högre. Även det bidrar till en lägre, tids-
mässig, träffsäkerhet för bidraget. 

Frånlevande föräldrar är underhållsskyldiga för sina barn. En så-
dan underhållsskyldighet kan fullgöras genom att den frånlevande 
föräldern betalar ett underhållsbidrag till boföräldern, eller egentligen 
till barnet. Underhållet kan också regleras genom underhållsstödet. 
För de flesta barn som bor enbart eller huvudsakligen hos en förälder 
regleras underhållet via underhållsstödet. I en mindre andel av fallen 
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regleras underhållet delvis med underhållsbidrag och delvis med under-
hållsstöd i form av utfyllnadsbidrag. Det belopp som en bidragsskyl-
dig förälder ska betala till Försäkringskassan om det betalas under-
hållsstöd till barnet är avsett att beräknas utifrån en uppskattad 
betalningsförmåga. Om beloppet inte överstiger betalningsförmågan 
kan beloppet betalas. Underhållsstöd betalas normalt ut med ett fast 
belopp, som beror på barnets ålder, men den frånlevande föräldern 
krävs på ett lägre belopp om hen saknar förmåga att betala hela be-
loppet. Underhållsstödet innebär därför ett stöd till boföräldern, 
eller egentligen barnet, till den del den frånlevande föräldern har be-
gränsad betalningsförmåga.  

Föräldrar har det primära ansvaret för sina barns försörjning. Att 
den frånlevande föräldern betalar så stor del av barnets försörjning 
som möjligt, och att statens stöd därmed begränsas bara till den del 
som hen inte klarar av att betala är därför en träffsäkerhetsfråga. Ut-
över att skulder kan uppstå om betalningsförmågan överskattas, kan 
användningen av inkomsten två år bakåt i tiden innebära att den 
frånlevande förälderns faktiska betalningsförmåga inte utnyttjas. Det 
leder till dålig träffsäkerhet.  

Betalningsbeloppet bestäms för ett år och ska därför normalt 
betalas med samma belopp varje månad. Bidragsskyldiga med varie-
rande inkomster kan därför få betala ett lågt belopp i förhållande till 
betalningsförmågan under perioder med hög inkomst, men i stället 
ett högt belopp när inkomsten är lägre. Även det bidrar till en lägre, 
tidsmässig, träffsäkerhet. 

Användning av aktuella inkomster kan minska skuldsättningen 
och öka träffsäkerheten 

Genom införandet av arbetsgivardeklarationer på individnivå för 
hela arbetsmarknaden år 2019 finns nu goda möjligheter att få till-
förlitlig information om de allra flesta personers inkomst av tjänst 
månad för månad i nära anslutning till att lönen betalats ut.  

Utredningen föreslår mot bakgrund av problemen med skuld-
sättning och träffsäkerhet att den bidragsgrundande inkomsten i 
bostadsbidraget och den betalningsgrundande inkomsten i under-
hållsstödet som huvudregel baseras på aktuella historiska inkomster 
som hämtas från uppgifter ur arbetsgivardeklarationerna när det är 
möjligt. 
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Utredningens förslag 

Inkomstunderlaget ska som huvudregel utgöras av inkomster 
under en ramtid på tolv månader 

Beräkningen av inkomstunderlaget görs på inkomsterna under de 
tolv månader som föregår månaden innan den månad bostadsbidra-
get och underhållsstödet betalas (ramtiden). För var och en av dessa 
månader ska inkomsten utgöras av summan av överskottet av in-
komst av tjänst och vissa andra inkomster samt en tolftedel av över-
skottet i inkomstslaget kapital och, vad gäller bostadsbidrag, den del 
av förmögenheten som ska beaktas. 

Överskottet av inkomst av tjänst ska för varje månad under ramtiden 
motsvaras av överskottet enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Den 
inkomst av tjänst som ligger till grund för beräkningen av bidrags-
grundande och betalningsgrundande inkomst utgörs normalt av den 
inkomst som framgår av kända uppgifter från arbetsgivardeklarationer 
och förenklade arbetsgivardeklarationer. Om den sökande eller den 
betalningsskyldiga kan visa att inkomsten av tjänst en viss månad är 
något annat än vad som framgår av arbetsgivardeklarationerna ska 
den uppgiften i stället användas. Den sökande och den betalnings-
skyldiga ska dels i samband med en ansökan, dels i samband med de 
månatliga omräkningarna av bidrag eller betalningsbelopp uppmanas 
att kontrollera att de uppgifter som hämtas från arbetsgivardeklara-
tionerna överensstämmer med den inkomst av tjänst som den sökande 
haft. Den sökande och den betalningsskyldiga ska vara anmälnings-
skyldig om hens inkomst av tjänst avviker från den som framgår av 
arbetsgivardeklarationer. 

Den inkomst av kapital som ska ingå i den bidragsgrundande och 
betalningsgrundande inkomsten ska vara överskottet i inkomstslaget 
kapital för det senaste möjliga inkomståret enligt beslut om slutlig 
skatt som fattats under ramtiden. Överskottet av kapitalinkomsten 
ska divideras med tolv och läggas till inkomsten för var och en av de 
månader som ingår i ramtiden. Ett tillägg ska göras till inkomsten 
varje månad under ramtiden när det gäller beräkning av bidrags-
grundande inkomst med 15 procent av den sökandes förmögenhet 
över 100 000 kronor dividerat med tolv. För var och en av de måna-
der som ingår i ramtiden ska tillägget göras baserat på den sökandes 
förmögenhet den 31 december som infaller under ramtiden. Den sök-
ande ska i samband med ett årsskifte vara anmälningsskyldig för 
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förändring av förmögenheten jämfört med den uppgift som legat till 
grund för tidigare beräkning av förmögenheten. 

Sådana övriga inkomster som i nuvarande regelverk ingår i den 
bidragsgrundande respektive betalningsgrundande inkomsten ska även 
fortsättningsvis beaktas. Inkomsterna ska fördelas på månader i ram-
tiden i enlighet med kontantprincipen. Inkomsterna ska i så stor ut-
sträckning som möjligt hämtas in från Försäkringskassans egna register 
och andra myndigheter samt i övrigt anges av den sökande och 
bidragsskyldiga. Sökande och bidragsskyldiga ska vara anmälnings-
skyldiga vid förändring av sådana inkomster. Nuvarande regel i bo-
stadsbidraget om att inkomster i form av studiebidrag, studiestarts-
stöd och skattefria stipendier som betalas ut i slutet av ett år men är 
hänförliga till nästföljande år, avskaffas. 

Reglerna om beaktande av barns inkomst av kapital och för-
mögenhet vid beräkning av bidragsgrundande inkomst anpassas till 
övergången till månatliga inkomster. Barns inkomster vid en redu-
cering av det underhållsstöd som ska betalas ut ska beräknas enligt 
nuvarande regler. 

Bidragsgrundande och betalningsgrundande inkomst  
beräknas med utgångspunkt i de tre mest aktuella 
inkomstmånaderna i ramtiden 

Ramtiden består av tre perioder. Den mest aktuella perioden om-
fattar tre kalendermånader. Den andra perioden är de tre kalender-
månader som föregår dessa och den tredje perioden är de sex första 
kalendermånaderna i ramtiden. Bidragsgrundande inkomst och betal-
ningsgrundande inkomst beräknas som månadsbelopp. Alla belopp 
som i dag anges som årsbelopp i bestämmelserna om dessa inkomster 
anges i stället som månadsbelopp. Utgångspunkten för beräkning av 
den bidragsgrundande inkomsten och den betalningsgrundande in-
komsten ska vara inkomsterna under den mest aktuella perioden. 
När betalningsskyldigheten bestäms för förfluten tid ska de inkomster 
som den bidragsskyldiga hade under ramtiden för respektive kalender-
månad användas i beräkningen av betalningsbeloppet. 
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Tidigare inkomster kan påverka beräkningen 

Om den genomsnittliga månadsinkomsten under dels den andra perio-
den i ramtiden, dels den tredje perioden överstiger en viss inkomst-
gräns ska ett tillägg göras till den bidragsgrundande inkomsten och 
den betalningsgrundande inkomsten som motsvarar det belopp som 
överstiger nämnda gräns. Inkomstgränsen för ett hushåll med bo-
stadsbidrag motsvarar den bidragsgrundande inkomst som innebär 
att bidraget helt skulle ha varit avräknat. Inkomstgränsen för en bi-
dragsskyldig motsvarar den betalningsgrundande inkomst som innebär 
att betalningsbeloppet skulle motsvara hela det utbetalda underhålls-
stödet. Det är de förhållanden som gäller den månad som bidraget 
respektive underhållsstödet avser som är avgörande för beräkningen. 
För makar med bostadsbidrag beräknas inkomstgränsen för var och 
en av dem. För makar i hushåll utan barn ska de inkomster som be-
aktas för ensamstående användas. Skulle den genomsnittliga inkoms-
ten under båda perioderna överstiga inkomstgränsen ska tillägg göras 
med överskjutande inkomst från båda perioderna. Överstiger den 
genomsnittliga inkomsten inkomstgränsen under den andra perio-
den, men inte den äldsta, utgörs tillägget av det belopp som över-
stiger gränsen under den andra perioden. Överstiger den genom-
snittliga inkomsten inkomstgränsen under den äldsta av perioderna, 
men inte under den andra, ska tilläggsbeloppet utgöras av den över-
skjutande inkomsten från den äldsta perioden minskad med skillnaden 
mellan inkomstgränsen och den genomsnittliga inkomsten för den 
andra perioden. Tillägget kan dock aldrig vara lägre än noll kronor. 

För den som har inkomst av näringsverksamhet  
gäller nuvarande regler 

Den sökande och den betalningsskyldiga ska själv ange om hen har 
eller under ramtiden har haft överskott i inkomstslaget näringsverk-
samhet. Då ska bostadsbidrag respektive betalningsskyldighet prövas 
enligt nuvarande regler. Prövning enligt nuvarande regler ska också 
göras om det i efterhand visar sig att någon har haft överskott i in-
komstslaget näringsverksamhet utan att ha uppgett det. Prövning av 
betalningsskyldighet för underhållsstöd ska också göras enligt nuva-
rande regler för den som har överskott i inkomstslaget näringsverk-
samhet enligt det beslut om slutlig skatt som fattats före februari det 
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år betalningsskyldigheten avser. Prövning enligt nuvarande regler ska 
dock inte göras om överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet 
är litet. Är överskottet lägre än 6 000 kronor per kalenderår gäller 
föreslagna bestämmelser. Överskottet i inkomstslaget ska då inte 
heller beaktas vid beräkningen av betalningsgrundande inkomst eller 
bidragsgrundande inkomst. 

Justering av betalningsbeloppet i vissa fall 

I vissa situationer ska betalningsbeloppet kunna justeras om betal-
ningsförmågan uppenbart avviker från det som framkommer av till-
gängliga inkomstuppgifter som ligger till grund för beräkningen. Be-
talningsbeloppet ska också kunna justeras om den bidragsskyldiga 
vägrar att medverka vid bestämmandet av korrekt inkomst och detta 
leder till att betalningsbeloppet inte kan bestämmas korrekt. 

En ny ansökan om bostadsbidrag ska lämnas in efter tolv månader 
och särskilda omräkningsbeslut fattas varje månad 

En ansökan om bostadsbidrag får avse högst tolv på varandra följ-
ande kalendermånader. Varje månad mellan prövningarna av ansök-
ningar ska särskilda omräkningsbeslut fattas utifrån det inkomst-
underlag som då föreligger. Omräkningsbesluten ska kunna fattas 
utan föregående underrättelse. 

Betalningsbelopp bestäms varje månad i särskilda omräkningsbeslut 

En bidragsskyldigs betalningsbelopp ska räknas om varje månad i 
samband med att nya uppgifter från arbetsgivardeklarationer och för-
enklade arbetsgivardeklarationer finns tillgängliga. Dessa särskilda 
omräkningsbeslut ska kunna fattas utan föregående underrättelse. 

Beräkning och utredning av inkomster inom ramtiden 

Den vanligaste inkomsttypen för såväl betalningsskyldiga som bostads-
bidragshushåll är inkomst av tjänst. Användningen av inkomstuppgifter 
från arbetsgivardeklarationer och förenklade arbetsgivardeklarationer 
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kommer därför innebära att såväl inkomstnivåer som inkomsternas 
fördelning över tid kommer att finnas tillgängliga i stor utsträckning 
och med hög tillförlitlighet för Försäkringskassan utan något behov 
av manuell handläggning eller utredning. Även vissa andra inkomster 
kan redan i dag, eller kan med utökad informationsinhämtning, göras 
tillgängliga för beräkning av inkomster under ramtiden på ett tillför-
litligt sätt. Ett system baserat på månatliga inkomster kommer dock 
i flera situationer kräva att inkomstuppgifter hämtas in direkt från 
den sökande eller den betalningsskyldiga. Sådana uppgifter behöver 
alltid rimlighetsbedömas och i många fall kontrolleras. Sådana rim-
lighetsbedömningar och kontroller behöver utgå från vissa grund-
läggande principer, som kan vara olika för olika inkomsttyper, som 
understödjer systemets grundläggande funktion att vara träffsäkert 
och baserat på aktuella historiska inkomster. 

Ändring av beslut om uppgifter framkommer om annan inkomst 
än den som legat till grund för tidigare beslut 

Ett tidigare beslut om bostadsbidrag eller betalningsbelopp för under-
hållsstöd ska kunna ändras om det framkommer uppgifter om att 
den inkomst som legat till grund för beslutet är felaktig. Sådana upp-
gifter kan bland annat framkomma i ny eller ändrad arbetsgivar-
deklaration, beslut om slutlig skatt eller beslut om studiemedel. För-
säkringskassan ska genomföra kontroller efter att nya beslut om 
slutlig skatt har fattats. För att ett beslut ska ändras ska uppgiften 
visa att inkomsten skiljer sig från de uppgifter som legat till grund 
för beslutet så att det belopp som tidigare bestämts väsentligt skiljer 
sig från det som de nya uppgifterna visar. Beslut om nytt bidrags-
belopp eller betalningsbelopp ska inte kunna ändras efter utgången 
av det sjätte året efter det år som inkomstuppgiften avser. 

Vissa justeringar av hur uppgifter i beskattningsdatabasen 
ska kunna användas 

Försäkringskassan ska, utöver vad som gäller i dag, få direktåtkomst 
till vissa uppgifter i beskattningsdatabasen, om uppgifterna behövs i 
ett ärende om beräkning av underhållsstöd enligt 18 kap. SFB. För-
säkringskassan ska också på annat sätt än genom direktåtkomst ha 
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tillgång till uppgifter ur beskattningsdatabasen för beräkning och 
kontroll av underhållsstöd och betalningsskyldighet. 

Fler hushåll med bostadsbidrag och  
avskaffat flerbarnstillägg för det andra barnet 

För att minska den andel hushåll som har rätt till bostadsbidrag men 
inte söker bidraget ges Försäkringskassan i uppdrag att i samband 
med införandet av månadsuppgifter genomföra insatser för att få fler 
hushåll att ansöka. Dessa insatser bör på bästa sätt riktas mot de 
hushåll där bostadsbidraget påtagligt skulle förbättra den ekonomiska 
standarden. Flerbarnstillägget för två barn avskaffas. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2024. När det gäller förslagen 
om Försäkringskassans tillgång till uppgifter ur beskattningsdata-
basen föreslås ett tidigare ikraftträdande, den 1 oktober 2023. Reglerna 
gällande underhållsstöd och betalningsskyldighet för underhållsstöd 
ska dock tillämpas för första gången från februari 2024 i pågående 
ärenden. 

Konsekvenser av förslagen 

Förslagen förväntas få betydande konsekvenser för den tidsmässiga 
överensstämmelsen mellan behovet av bostadsbidrag och utbetal-
ningen av bidrag. På samma sätt får förslagen betydande konsekvenser 
för överensstämmelsen mellan bidragsskyldiga föräldrar betalnings-
förmåga och det betalningsbelopp de ska betala. Det får positiva 
konsekvenser för hur mycket skulder som det nuvarande regelverket 
genererar. Särskilt påtagligt är detta i bostadsbidraget, där den abso-
luta merparten av uppkomna skulder bedöms försvinna. Skuldproble-
matiken i underhållsstödet påverkas inte lika mycket. Det beror 
framför allt på att endast en mindre del av de skulder som uppkom-
mer för bidragsskyldiga beror på att inkomstunderlaget för beräk-
ningen inte är aktuellt. 
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Den bättre tidsmässiga överensstämmelsen mellan bostadsbidrag 
och behovet av bidrag ger också ökad träffsäkerhet för bidraget. 
Träffsäkerheten för bidraget ökar också genom att fler hushåll med 
rätt till och behov av bostadsbidrag söker bidrag. När risken för skuld-
sättning, som är en av orsakerna till att många hushåll inte söker bi-
draget, minskar och Försäkringskassan även arbetar aktivt med att 
minska antalet hushåll som inte söker bidraget förväntas bidragets 
syfte få bättre genomslag. Fler hushåll med bostadsbidrag ökar ut-
gifterna. Ett avskaffande av flerbarnstillägget för det andra barnet 
används delvis för att finansiera denna utgiftsökning. 

Förslagens ekonomiska konsekvenser redovisas i det följande. 

Konsekvenser för individer 

Underhållsstöd 

Totalt debiterat belopp uppskattas bli knappt 9 procent högre än 
med dagens regelverk. Detta beror huvudsakligen på att inkomstunder-
laget aktualiseras. Andelen bidragsskyldiga med betalningsbelopp 
större än noll kronor ökar från drygt 71 till drygt 78 procent. I genom-
snitt ökar det debiterade beloppet per bidragsskyldig med 1 175 kro-
nor per år – en ökning med knappt 9 procent. Cirka 30 procent av 
de bidragsskyldiga som omfattas av förslagen får minst 5 procent 
högre debiterat belopp per år med förslaget medan 16,4 procent får 
minst 5 procent lägre belopp. Det totala debiterade beloppet som upp-
skattas bli betalat inom fem månader ökar med drygt 11 procent. 
Antalet bidragsskyldiga vars skuld lämnas över till Kronofogden be-
döms minska med drygt 10 procent. 

Bostadsbidrag 

Det genomsnittliga bostadsbidraget (per månad och bidragshushåll) 
till barnfamiljer beräknas bli drygt 1 procent lägre med föreslaget 
regelverk jämfört med (slutligt) bostadsbidrag i dagens regelverk. Det 
genomsnittliga bostadsbidraget till unga utan barn beräknas i stället 
bli drygt 7 procent högre. Cirka 31 procent av barnhushållen och 
23 procent av ungdomshushållen får lägre belopp per bidragsmånad 
med förslaget jämfört med nuvarande regelverk. 28 procent av barn-
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hushållen och 32 procent av ungdomshushållen får högre månads-
belopp. Det totala återkrävda beloppet avseende för mycket utbetalt 
bostadsbidrag uppskattas bli cirka 91 procent lägre än med dagens 
regelverk. Antal hushåll med bostadsbidrag ökar 17,5 procent bland 
annat på grund av minskad risk för skuldsättning. 

Konsekvenser för staten 

Underhållsstöd 

Statens anslagsutgifter för underhållsstöd beräknas bli mellan 3 och 
4 procent lägre med utredningens förslag jämfört med nuvarande 
regelverk. Försäkringskassans administrativa kostnader för under-
hållsstödet beräknas öka cirka 10 miljoner kronor det föreslagna in-
förandeåret 2024. Kronofogdens administrativa kostnader för skuld-
ärenden gällande underhållsstödet, beräknas däremot sammantaget 
inte påverkas av förslaget. Den extra kostnad som tillkommer på grund 
av att ett nytt it-stöd vid Försäkringskassan ska hantera månads-
uppgifter enligt utredningens förslag uppskattas till 10–20 miljoner 
kronor. Ett nytt it-stöd till underhållsstöd behöver utvecklas oavsett 
om utredningens förslag realiseras eller inte. Kostnaderna för denna 
utveckling uppskattas bli mycket stora, mer än 200 miljoner kronor. 

Bostadsbidrag 

Det bostadsbidrag som sammanlagt betalas ut till barnfamiljer som 
i dag har bidrag förväntas bli cirka 7 procent lägre än i dag. Det 
främsta skälet till det är att det preliminära bidrag som betalas ut 
i dag är i motsvarande utsträckning för högt, vilket resulterar i krav 
på återbetalning efter avstämningen. Statens anslagsutgifter för bo-
stadsbidrag beräknas ändå bli drygt 10,5 procent högre med utred-
ningens förslag jämfört med nuvarande regelverk eftersom fler hus-
håll förväntas få bidrag. Försäkringskassans kostnader för löpande 
bostadsbidragsärenden bedöms öka med 41,8 miljoner kronor för 
införandeåret. Kronofogdens administrativa kostnader för skuld-
ärenden gällande bostadsbidrag, antas bli ungefär samma som i dag. 
Utvecklingskostnaderna för Försäkringskassans it-system uppskat-
tas till cirka 20–30 miljoner kronor. 
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En analys av hur den ekonomiska standarden för barnhushåll har ut-
vecklats sedan de senaste stora reformerna gjordes inom såväl under-
hållsstödet som bostadsbidraget ger en bekymmersam bild. Den 
ekonomiska familjepolitikens förmåga att förbättra den ekonomiska 
standarden för barn som utan stöd inte har ekonomiska förutsätt-
ningar att ha en god levnadsstandard har otvetydigt minskat betydligt. 

Det är dock inte fråga om en utveckling mot allt fler fattiga barn-
hushåll. I absoluta termer, till exempel mätt som andelen med låg 
inkomststandard, har situationen för barnen inte försämrats, men 
heller inte nämnvärt förbättrats trots ekonomisk tillväxt. Däremot 
har barnhushållens relativa ekonomiska standard försämrats avse-
värt. Hushåll med barn har en större risk att ha låg ekonomisk stan-
dard och andelen med relativ låg ekonomisk standard har ökat mer 
för hushåll med barn än för andra. Att andelen hushåll med låg eko-
nomisk standard ökar, för alla hushållstyper men särskilt i kategorin 
hushåll med barn, beror på en ökad ekonomisk ojämlikhet.  

Minskad ekonomisk jämlikhet har negativ inverkan på samhället 
i många olika avseenden. Särskilt drabbade är barnen. Måttet andel 
med låg relativ ekonomisk standard är ett mått som används som 
indikator i arbetet med delmål 1.2 inom ramen för Agenda 2030, om 
att halvera andelen fattiga enligt nationella definitioner. Detta mått 
har alltså utvecklats i motsatt riktning. 

En del av orsakerna till den ekonomiska familjepolitikens tillkorta-
kommanden hänger samman med hur enskilda förmåner är kon-
struerade. Dock är det så att en betydande del hänger samman med 
fördelningen av resurser till behovsprövade förmåner i relation till 
generella bidrag och försäkringar. 

Mot bakgrund av de allvarliga problem som är förknippade med 
den ekonomiska familjepolitikens effektivitet lämnar utredningen 
ett genomgripande förslag till reformering av strukturen för stöden 
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och utformningen av enskilda stöd. Utredningens uppdrag är att 
lämna förslag som inte sammantaget leder till ökade kostnader för 
staten (eller kommunerna). Utredningen ska också ha särskilt fokus 
på analyser av hushållens marginaleffekter och hur incitamenten att 
arbeta kan förbättras. Dessa båda restriktioner, särskilt den som av-
ser att undvika höjda marginaleffekter, gör att utredningens förslag 
inte är så långtgående som vi anser är nödvändigt för att komma till 
rätta med de allvarliga problem som framkommit. Utredningen gör 
därför också ett antal bedömningar som rör hur en ytterligare för-
ändring skulle kunna genomföras. Dessa bedömningar adresserar i 
många fall grundläggande ställningstaganden, vilka utredningen an-
ser behöver tas upp till bred diskussion. Dessa grundläggande ställ-
ningstaganden är enligt utredningens mening avgörande för den fort-
satta beredningen. Beroende på vilka ställningstaganden som görs 
kan olika delar av utredningens förslag genomföras på det sätt som 
beskrivs eller i stället modifieras för att bättre anpassas till politiska 
ställningstaganden. 

Utredningens förslag och bedömningar 

Utredningen anser att strukturen för de stöd som utredningen har 
att analysera bör förändras i förhållande till i dag. I ett första led bör 
strukturen tydligt skilja på å ena sidan insatser för att stödja separe-
rade föräldrar att ta ett jämlikt ansvar för att försörja sina barn och å 
andra sidan statliga bidrag för att ge barn och hushåll med barn be-
hovsprövade bidrag för att kunna försörja sig. 

I nästa led bör de behovsprövade bidragen tydligt delas upp i olika 
delar där de olika delarna renodlas utifrån vad de syftar till att uppnå. 
Utredningen föreslår tre delar. Den första delen är ett bidrag till  
barnkostnader. För hushåll med otillräcklig inkomststandard bör 
detta bidrag ge stöd till rimliga individuella kostnader för ett barn. 
Den andra delen är bidrag till hushållens bostadskostnader. För hus-
håll med otillräcklig inkomststandard bör detta bidrag stärka möjlig-
heterna för hushållen att kunna efterfråga en god bostad. Den tredje 
delen är bidrag till särlevande boföräldrar för ökade utgifter som ett 
otillräckligt underhåll från den frånlevande föräldern ger upphov till. 
För hushåll med otillräcklig inkomststandard bör detta bidrag syfta 
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till att kompensera ett lågt underhåll som inte räcker till att täcka 
hälften av barnets behov. 

Statlig underhållsreglering ersätter underhållsstödet 

Utgångspunkten för utredningens förslag till nytt system för statlig 
underhållsreglering är att alla föräldrar ska bidra till sitt barns för-
sörjning efter sin ekonomiska förmåga. Föräldrarna ska dela på det 
ekonomiska ansvaret för barnet på ett jämlikt sätt. Oavsett om en 
förälder bor varaktigt med sitt barn eller inte ska hen bidra till bar-
nets försörjning i proportion till sin andel av föräldrarnas samlade 
ekonomiska förmåga. När föräldrarna på egen hand eller civilrätts-
ligt kommer överens om underhåll för sitt barn gäller föräldra-
balkens, förkortad FB, bestämmelser vilka innebär att fördelningen 
av det ekonomiska ansvaret ska ske på det sättet. Systemet med stat-
lig underhållsreglering ska därför utgå från samma princip och före-
slås ersätta dagens underhållsstöd. 

Överenskommelser om underhåll direkt mellan föräldrar har 
många fördelar och mer bör göras för att förmå föräldrar att komma 
överens. Om föräldrarna trots aktivt stöd från både kommuner och 
Försäkringskassan inte når en överenskommelse ska Försäkrings-
kassan även fortsättningsvis betala ut ett belopp till boföräldern. Det 
beloppet ska beräknas utifrån samma principer som FB föreskriver 
och Försäkringskassan ska sedan kräva in detta belopp från den från-
levande föräldern. På så sätt elimineras så långt som möjligt de eko-
nomiska incitament som i dag finns att använda underhållsstöd, för 
en boförälder eller för en frånlevande förälder. 

Det belopp som regleras ska beräknas som ett underhållsbidrag 

Det belopp som ska användas vid statlig underhållsreglering ska 
beräknas med kvotdelningsmetoden. Beräkningen av inkomster ska 
göras på inkomsten efter skatt. 

Kostnader för barnet ska motsvara normala kostnader för ett barn 
och inkludera individuella kostnader för ett barn i viss ålder och bar-
nets del i hushållsgemensamma kostnader exklusive bostadskostnader 
efter att hänsyn tagits till det allmänna barnbidraget. Dessa kostnader 
ska vid införandet av de nya reglerna fastställas till 3 346 kronor för ett 
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barn fram till och med månaden hen fyller 7 år, 3 646 kronor för ett 
äldre barn fram till och med månaden hen fyller 15 år och 4 446 kronor 
för äldre barn, det vill säga två gånger dagens underhållsstöd. 

För var och en av föräldrarna ska ett överskott bestämmas som 
utgör skillnaden mellan den faktiska inkomsten beräknad på månat-
liga inkomster enligt utredningens förslag om betalningsgrundande 
inkomst och ett förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet ska inkludera 
schabloniserade kostnader för förälderns egna levnadskostnader och 
för andra barn som föräldern bor med. Förbehållsbeloppet för egna 
levnadskostnader ska vara 10 procent av gällande prisbasbelopp och 
3,33 procent av prisbasbeloppet för varje hemmavarande barn (in-
klusive barn som bor växelvis i hushållet). Till detta belopp ska också 
läggas eventuella kostnader för barnomsorg och dras av det barn-
bidrag för barnet som betalas till den föräldern. Förbehållsbeloppet 
ska också inkludera förälderns faktiska bostadskostnad om den inte 
är oskälig. En högsta godtagbar bostadskostnad ska bestämmas med 
utgångspunkt i antalet barn som bor i hushållet. Antalet barn som 
beaktas får dock inte överstiga två fler än den enskilda förälderns 
egna barn som bor i hushållet. 

Om den frånlevande bor i eller får lön från ett annat land ska i 
vissa situationer det statliga underhållsregleringsbeloppet i stället 
bestämmas till det belopp som ett avtal om underhållsbidrag innebär. 
Försäkringskassan ska bedöma att beloppet är skäligt för att det ska 
ligga till grund för utbetalning av statlig underhållsreglering. 

Underhållsreglering bestäms för sex månader i taget 

Belopp i statlig underhållsreglering ska bestämmas för en period av 
sex månader. Till grund för beräkningen av föräldrarnas inkomster 
ska ligga inkomsten under en ramtid på sex månader som föregår den 
period som underhållsregleringen avser. Inkomster för dessa månader 
bestäms på samma sätt som i utredningens förslag om användning av 
månatliga inkomstuppgifter för att bestämma betalningsgrundande 
inkomst. 
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Renodlad underhållsreglering 

Ett system med statlig underhållsreglering syftar enbart till att se till 
att föräldrar reglerar underhållet för gemensamma barn på ett jämlikt 
sätt. Om föräldrarnas samlade resurser inte räcker till för att till-
godose barnens behov ska bidrag till detta lämnas på annat sätt, inom 
ramen för de behovsprövade bidragen till barnfamiljer. Om ett barn 
bara har en förälder ska, om förälderns egna resurser inte räcker för 
att tillgodose behoven, bidrag också lämnas inom ramen för de be-
hovsprövade bidragen till barnfamiljer. De belopp som beräknas i 
underhållsregleringen ska aldrig uppgå till mer än 50 procent av en 
bidragsskyldigs överskott. 

Bättre förutsättningar för föräldrar att komma överens om 
underhållsbidrag 

Statlig underhållsreglering innebär att beräkningen av det belopp som 
en boförälder får och en frånlevande förälder ska betala motsvarar en 
sådan fördelning av det ekonomiska föräldraansvaret som FB före-
skriver. Att de ekonomiska incitamenten i stor utsträckning elimi-
neras för att använda Försäkringskassan som mellanhand för regler-
ingen av underhåll är den enskilt viktigaste åtgärden för att öka 
förutsättningarna för föräldrar att själva komma överens om ett 
underhåll. En beräkning av beloppet inom det statliga systemet som 
bygger på FB:s principer har också den betydande fördelen att det 
statliga systemets normerande effekt även på privaträttsliga överens-
kommelser inte längre riskerar leda till ojämlik fördelning av det 
ekonomiska föräldraansvaret. 

Försäkringskassan ska ges utvidgad åtkomst till uppgifter i be-
skattningsdatabasen avseende inkomstuppgifter för båda föräldrar i 
ett ärende om statlig underhållsreglering. Båda föräldrarna ska vara 
skyldiga att medverka vid fastställandet av inkomstunderlaget i ett 
ärende om statlig underhållsreglering. 

Utökat stöd till föräldrar att komma överens om underhållsbidrag 

Försäkringskassan ska i alla ärenden om statlig underhållsreglering 
verka för att föräldrarna kommer överens om underhållsbidrag utom 
i de fall det finns skäl att anta att en sådan överenskommelse inte är 
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lämplig. Försäkringskassan ska inom ramen för detta uppdrag arbeta 
aktivt med de föräldrar som är parter i ärenden om statlig underhålls-
reglering. 

Bofast ersätter dagens bostadsbidrag 

Stödet till särlevande 

För den boförälder som får mindre än hälften av barnets kostnader 
från den statliga underhållsregleringen ska det maximala bidrag som 
lämnas som stöd till särlevande vara mellanskillnaden mellan hälften 
av ett barns normala kostnader och det belopp som betalas ut i statlig 
underhållsreglering.  

För den boförälder som inte har statlig underhållsreglering ska 
det maximala bidraget i stället utgöra mellanskillnaden mellan hälf-
ten av barns normala kostnader och ett fiktivt belopp som beräknas 
som om statlig underhållsreglering skulle ha betalats ut.  

Den boförälder som har barn som tillkommit efter assisterad be-
fruktning av en ensamstående eller som varit föremål för ensam-
adoption har ett maximalt bidrag som uppgår till hälften av barns 
normala kostnader, liksom den särlevande förälder som inte har stat-
lig underhållsreglering och inte heller skulle kunna få något sådant 
enligt beräkningen om fiktivt belopp. 

Stödet till boendekostnader 

Taket för bostadskostnader höjs till den nivå som motsvarar en ge-
nomsnittlig kostnad för en bostad anpassad till antalet barn i hus-
hållet. Taket ska dock inte vara högre än denna kostnad för ett hus-
håll med fem barn även om antalet barn är fler än fem. 

Ytbegränsningen behålls men nivåerna för vilken bostadskostnad 
som får beaktas även efter tillämpning av bestämmelsen anpassas till 
det nya taket för bostadskostnader. 

Golvet för bostadskostnader höjs till en nivå som innebär att de 
bostadskostnader som ska beaktas i högre grad svarar mot kostnaden 
för en bostad med barn och därmed bortser från bostadskostnader 
som bidragshushållet hade haft även utan barn. Golvet ska vara 
3 800 kronor per månad. Bostadskostnader mellan detta golv och 

287



SOU 2021:101 Sammanfattning – volym 2 

387 

den faktiska bostadskostnaden, dock högst bostadskostnadstaket, 
ska ge ett maximalt bidrag på 60 procent. 

En ytterligare höjning av golvet skulle bättre ge genomslag för 
syftet med bidraget till bostadskostnader för hushåll med barn. För 
närvarande har dock många bidragshushåll så låga bostadskostnader 
att en sådan höjning skulle få negativa konsekvenser för många hus-
håll med mycket låg ekonomisk standard. En anpassning av golvet 
bör oberoende av detta göras i takt med att bostadskostnaderna, och 
här mer precist normala bostadskostnader för hushåll utan barn, för-
ändras. 

Bidrag till boendekostnader ska kunna ges till inneboende enligt 
samma regler som gäller för bostadstillägg. 

Det ska inte längre finnas särskilda krav på bostaden för umgänges-
föräldrar för rätt till bidrag, vare sig för bidraget till bostadskostnader 
eller umgängesbidraget. 

Stödet till barns kostnader 

Det maximala bidraget för ett hushåll med ett hemmavarande barn 
är 1 500 kronor per månad, med ett växelvis boende barn 1 000 kronor 
och med ett barn som bor tidvis 500 kronor. 

För att klargöra syftet med bidraget till barnkostnader bör nivåerna 
på bidraget definieras med utgångspunkt i normala kostnader för 
barn. De belopp som anges bör motsvara en viss andel av dessa kost-
nader. Det bidrag som ett hushåll kan få, som mest, bör också ta 
hänsyn till hur stor del av försörjningsansvaret för barnen som de 
vuxna i hushållet sammantaget har. 

För det andra barnet ska de maximala bidraget ökas med 80 pro-
cent av motsvarande bidrag för det första barnet, för det tredje 60 pro-
cent, för det fjärde 40 procent och för det femte 20 procent. Fler än 
fem barn ger inte högre bidrag. 

I hushåll med barn som bor olika stor del av tiden ska högre pro-
centsatser gälla för barn som bor mer i hushållet. 

För att ha hög träffsäkerhet bör bidraget för flera barn så långt 
som möjligt spegla de ytterligare kostnader som ett hushåll har för 
dessa barn. Det kan bland annat motiveras att vissa kostnader för 
barn inte ökar lika mycket för varje ytterligare barn och att bidraget 
därför inte behöver vara lika stort för varje tillkommande barn. Ett 
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bidrag som har samma betydelse för den ekonomiska standarden för 
hushåll med många barn som för hushåll med få barn behöver dock 
innebära högre bidragsnivåer för hushåll med flera barn än det som 
utredningen föreslår. 

Inkomstavräkning 

Inkomstgränsen när bidrag ska börja reduceras ska vara 13 900 kro-
nor per månad före skatt för en ensamstående och 8 850 kronor för 
makar och sambor. Bidraget ska för ensamstående reduceras med 
20 procent av den inkomst som överstiger denna gräns. För var och 
en av de sammanboende ska bidraget reduceras med 10 procent av 
den inkomst som överstiger gränsen för sammanboende och med 
20 procent av den inkomst som överstiger dubbla den inkomsten. 

Det är inte möjligt att åstadkomma en hög träffsäkerhet i ett bi-
drag av den typ som här behandlas med låga och konstanta marginal-
effekter. För att undvika klart otillräckliga bidrag till hushåll med 
mycket låg ekonomisk standard utan bidrag, och att bidrag ges till 
hushåll som inte enligt någon rimlig definition har en låg ekonomisk 
standard behöver inkomstavräkningen vara högre i vissa inkomst-
intervall än i dag och därmed också jämfört med utredningens förslag. 

Avskaffat flerbarnstillägg för två och tre barn 

Flerbarnstillägget avskaffas för det andra och tredje barnet. De medel 
som frigörs ska tillsammans med de minskade utgifter som en över-
gång till statlig underhållsreglering medför användas för att finan-
siera ökade utgifter i Bofast jämfört med dagens bostadsbidrag. 

Konsekvenser av förslagen i korthet 

I genomsnitt leder förslagen om att ersätta underhållsstödet med 
statlig underhållsreglering till lägre utbetalade underhållsreglerings-
belopp än underhållsstöd till boföräldrar. För de boföräldrar som 
hade underhållsstöd under simuleringsåret 2019 minskade snittet 
från 2 329 kronor per månad till 1 179 kronor per månad med för-
slaget (−49 procent). Samtidigt blir det genomsnittliga beloppet 
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som debiteras betalningsskyldiga föräldrar högre. Bland de som var 
betalningsskyldiga under simuleringsåret 2019 ökade snittet från 
1 218 kronor per månad till 1 635 kronor per månad (+34,3 procent). 
Det sammanlagda inbetalade beloppet väntas öka med 42 procent. 
Antalet betalningsskyldiga föräldrar som inte betalar något under-
håll minskar med 6 procent. 

Antalet hushåll som får Bofast ökar med 47 procent jämfört med 
dagens bostadsbidrag. Bland dem som hade bostadsbidrag ökar det 
genomsnittliga bidraget för simuleringsåret 2019 från 2 022 till 
3 222 kronor per kalendermånad. Det genomsnittliga bidraget till 
barnkostnader blir 487 kronor per månad högre för simulerings-
året 2019 bland de hushåll som faktiskt hade bostadsbidrag. Det 
genomsnittliga bidraget till bostadskostnader minskar bland de hus-
håll som faktiskt hade bostadsbidrag simuleringsåret 2019 i stället 
från drygt 1 000 kronor per månad till 867 kronor per månad. 

Boföräldrar med underhållsstöd i nuläget får med förslaget i ge-
nomsnitt ett marginellt högre belopp sammanlagt från underhålls-
reglering, bostadsbidrag och barnbidrag. Även barnfamiljer med bo-
stadsbidrag i nuläget får med förslaget i genomsnitt mer sammanlagt 
från underhållsreglering och bidrag. 

Den genomsnittliga sammanlagda marginaleffekten av bostads-
bidrag, underhållsreglering och ekonomiskt bistånd bland barnfamiljer 
ökar en halv procentenhet på grund av förslaget. 

Statens anslagsutgifter för statlig underhållsreglering beräknas 
minska cirka 92 procent jämfört med dagens underhållsstöd, medan 
de totala utgifterna för Bofast ökar med 94 procent. Statens samman-
lagda anslagsutgifter för statlig underhållsreglering, Bofast och barn-
bidrag beräknas bli cirka 2 procent lägre med utredningens förslag 
jämfört med nuvarande regelverk. 

Den fördelningsmässiga profilen för statlig underhållsreglering, 
Bofast och barnbidrag förbättras. Med förslaget går 45,5 procent av 
totala bidragen till de 30 procent med lägst ekonomisk standard jäm-
fört med 41,2 procent i nuläget. Andelen barn i hushåll med låg eko-
nomisk standard minskar en knapp procent. 
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Remiss Program för räddningstjänst vid 
kärnteknisk olycka  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande till Länsstyrelsen i 
Kronobergs län lämna: Lessebo kommun har tagit del av Program 
för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka med diarienummer 
450-2336-2022, och har inget att invända mot innehållet i 
förslaget.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Regeringen har beslutat om en Förordning om ändring i 
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, vilken trädde i 
kraft den 1 januari 2022. Program, beredskaps- och 
planeringszoner ring kärnkraftverken i Sverige gäller från och med 
den 1 juli 2022.  
 
Länsstyrelsen i Kronobergs län har 2022-05-30 översänt Program 
för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka. Lessebo kommun, som 
delvis tillhör planeringszonen kring kärnkraftverket i Oskarshamn, 
uppmanas lämna sitt yttrande så snart som möjligt och senast 
2022-06-10. Flera av länsstyrelsens delplaner är under fortsatt 
utveckling under remisstiden och länsstyrelsen önskar därför svar 
på främst innehållet. De delplaner som tillhör och kommer att 
kompletteras programmet för räddningstjänst gäller utrymning, 
strålningsmätning, rekommenderad inomhusvistelse och intag av 
jodtabletter samt varning till allmänheten vid kärnteknisk olycka.  
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka, med 
diarienummer 450-2336-2022. 
  
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
 

Patrik Itzel 
Beredskaps- och säkerhetssamordnare  
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Postadress:351 86 Växjö Telefon: 010-223 70 00 E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg

www.lansstyrelsen.se/kronoberg/personuppgifter

Enligt sändlista

Begäran om yttrande - Program för räddningstjänst 
vid kärnteknisk olycka
Länsstyrelsen ska enligt förordning upprätta ett program för 
räddningstjänst i enlighet med länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst 
vid utsläpp av radioaktiva ämnen Lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO) 4 kap 6§.

För att implementera den nya förordningen med tillkommande 
planeringszoner kring svenska kärnkraftverk har Länsstyrelsen i 
Kronobergs län tagit fram ett nytt program.

Programmet skickas på remiss för att inhämta synpunkter från berörda 
aktörer. Länsstyrelsen tar tacksamt emot synpunkter på programmet så 
snart som möjligt, senast den 10 juni 2022.

Det finns delplaner kopplat till programmet, men som kräver mer 
utveckling. Det är delplan för utrymning, delplan för strålningsmätning, 
delplan för inomhusvistelse och intag av jodtabletter samt delplan för 
sanering. Delplanerna kommer att tas fram allt eftersom de blir klara 
under 2022.

Du kan lämna uppgifterna på något av följande sätt.

 Använd vår e-tjänst komplettering eller yttrande i ärende. Du får då 
en bekräftelse på att vi har mottagit uppgifterna. I e-tjänsten anger 
du Länsstyrelsen i Kronobergs län och 2336-2022. Du hittar e-
tjänsten på www.lansstyrelsen.se. Skriv komplettering eller yttrande 
i sökrutan och tryck på sök.

 Skicka e-post till kronoberg@lansstyrelsen.se. Skriv diarienummer 
2336-2022 i ämnesraden.

 Skicka ett vanligt brev till Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 
Växjö.

Observera att du bara behöver skicka in dokumenten en gång.

Begäran 

Datum
2022-05-23 

 

Ärendebeteckning 
450-2336-2022
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Länsstyrelsen i Kronobergs län Begäran 

2022-05-23 
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450-2336-2022
 

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta mig, Tomas Carlén, för frågor på telefon 010-
2237797 eller via e-post tomas.carlen@lansstyrelsen.se . Du kan även 
kontakta carina.forslind@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer 
2336-2022 i ämnesraden för e-post.

Det går även bra att ringa till Länsstyrelsens växel, telefon 010-223 70 00.

Tomas Carlén
Räddningstjänsthandläggare 
Enheten för Försvar och beredskap

Sändlista
Försvarsmakten
Jordbruksverket
Livsmedelsverket
Länsstyrelsen Hallands län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Jönköping län
Länsstyrelsen i Skåne län
MSB
Polisen Region syd
Region Kronoberg
Socialstyrelsen
SOS Alarm
Strålsäkerhetsmyndigheten

Sveriges Radio, P4 Kronoberg
Trafikverket Syd
Alvesta kommun
Lessebo kommun
Ljungby kommun
Markaryd kommun
Tingsryd kommun
Uppvidinge kommun
Växjö kommun
Älmhult kommun
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1. Inledning 

1.1 Allmänt 
2017 redovisade Strålsäkerhetsmyndigheten ett antal förslag till förändrade 
beredskaps- och planeringszoner runt Ringhals kärnkraftverk i Hallands län och 
Oskarshamns kärnkraftverk i Kalmar län och Forsmarks kärnkraftverk i Uppsala 
län. Förslagen hade utgångspunkt i erfarenheter från kärnkraftsolyckan i Japan 
2011 och ledde fram till att regeringen beslutade om ett antal ändringar i 
förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, FSO. Enligt förändringarna ska det 
bland annat från och med 1 juli 2022 finnas en inre beredskapszon på cirka 5 km 
från kärnkraftverket, en yttre beredskapszon på cirka 25 km samt en 
planeringszon på cirka 100 km. Inom zonerna ska det finnas beredskapsplanering 
förberedd i olika omfattning. 

Enligt FSO ska Länsstyrelsen Kronoberg län beskriva beredskapsplaneringen för 
planeringszonen i ett program för räddningstjänsten1.  

Program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka är länsstyrelsens 
huvudsakliga dokument för beredskapsplaneringen och beskriver hur 
länsstyrelsen avser samordna och leda arbetet med åtgärder som är nödvändiga för 
att skydda människor som riskerar att skadas av strålning efter ett utsläpp av 
radioaktiva ämnen. Programmet är en omarbetning av Program för 
räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en 
kärnteknisk anläggning som (dnr 452-1556-14). 

1.2 Programmets syfte 
Programmets syfte är att på ett övergripande sätt beskriva länsstyrelsens 
beredskapsplanering för en kärnteknisk olycka. Programmet ska ge ökad kunskap 
och vägledning i Länsstyrelsens arbete med att leda räddningstjänst och sanering 
efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen.  

1.3 Målgrupp 
Programmet vänder sig först och främst till medarbetare i Länsstyrelsens 
krisledningsorganisation samt samverkande aktörer. Samverkande aktörer är 
kommunerna i Kronobergs län, länsstyrelser i angränsande län eller andra 
myndigheter. Alla aktörer, samt allmänheten, ska ha tillgång till information om 
hur Länsstyrelsen planerar sitt arbete i händelse av en kärnteknisk olycka. 

 
1 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 4 kap, 21 § 
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1.4 Användningsområde 
Program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka har tagits fram för att kunna 
fungera som ett stöd för krisledningsstaben och saneringsorganisationen om en 
kärnteknisk olycka skulle inträffa. Programmet är också ett kunskapsunderlag som 
kan användas med att skapa och upprätthålla beredskap för att kunna hantera 
konsekvenserna av en kärnkraftsolycka. 

Detta program ska även användas vid en olycka som uppstår till följd av att en 
satellit med radionuklidbatterier störtar inom, eller i nära angränsning till, länet. 
Vid en sådan olycka råder också statlig räddningstjänst. Detta är en högst 
osannolik händelse, men det finns fortfarande ett fåtal satelliter med kärnreaktorer 
kvar i omloppsbanor kring jorden. 

Utformningen av programmet baseras på det lagkrav2 som finns när det gäller 
program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från 
en kärnteknisk anläggning.  

1.5 Revidering av programmet 
Översyn av Program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka och dess 
delplaner ska ske vartannat år. Översyn av planen görs också i samband med 
större förändringar i kärnenergiberedskapen och i samband med större övningar i 
länet. När programmet revideras görs också en översyn av delplanerna. 

1.6 Programmets innehåll och uppbyggnad 
Utifrån de förutsättningar som beskrivits har programmet utformats med målet att 
den ska bidra till ökad förmåga att hantera händelser vid kärntekniska 
anläggningar, i och utanför Sverige. Programmets disposition utgår i stora drag 
från den lista på innehåll som redovisas i 4 kap. 21 § Förordning (2003: 779) om 
skydd mot olyckor: 

• organisation och ledning, 
• samband, 
• strålningsmätning, 
• information och varning till allmänheten, 
• personella och materiella resurser i länet, 
• skyddsåtgärder, 
• saneringsmetoder, och 
• andra frågor av betydelse för beredskapen. 

 
2 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 4 kap, 21 § 
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1.7 Beroenden till annan planering 
Den övergripande beredskapsplanen3 klargör Länsstyrelsens organisation och 
uppgifter vid en samhällsstörning, vid höjd beredskap och vid Länsstyrelsens 
ansvar för räddningstjänst. Den övergripande beredskapsplanen och riktlinjer för 
kriskommunikation är två dokument som är särskilt viktiga vid en kärnteknisk 
olycka 

1.7.1 Styrande dokument 
De styrande dokumenten för hur länsstyrelsen hanterar kriser och beredskap är: 

• Beredskapsplan för Länsstyrelsen i Kronobergslän, dnr 457-3406-2021 
• Regional risk- och sårbarhetsanalys för Kronobergs län, dnr 451-7090-20 
• Överenskommelse för aktörerna inom Krissamverkan Kronoberg ”Så ska 

vi samverka i en kris” 
• Regionala rutiner för samverkan och ledning vid samhällsstörningar och 

kriser i Kronobergs län 
• Regionala rutiner för kriskommunikation i Krissamverkan Kronoberg 
• Rutiner för krisledningsstab 
• Rutiner för tjänsteman i beredskap  
• Riktlinjer för kriskommunikation Länsstyrelsen i Kronobergs län 

1.7.2 Delplaner  
För att mer utförligt beskriva delar av detta program håller delplaner till 
programmet på att tas fram. Program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka4 
utgör huvudplanen vid kärnteknisk olycka, och delplanerna beskriver på ett 
detaljerat sätt hur olika skyddsåtgärder ska förberedas och genomföras. 
Tillhörande delplaner arbetas fram under 2022 och sorteras enligt följande: 

• Delplan utrymning 
• Delplan rekommenderad inomhusvistelse och intag av jodtabletter 
• Delplan information till allmänheten vid kärnteknisk olycka 
• Delplan strålningsmätning 
• Delplan sanering 

1.8 Rättighetsbaserat arbetssätt 
Länsstyrelserna ska i sitt arbete med ledning av länet i fredstida kriser och under 
höjd beredskap tillgodose att jämställdhetsperspektiv och frågor om mänskliga 
rättigheter beaktas i alla relevanta delar av krisledningen. Arbetssättet handlar om 
hur vi som myndighet behöver tänka för att upprätthålla maktförhållandet mellan 
individen och offentligheten som mänskliga rättigheter handlar om. Det finns flera 

 
3 Länsstyrelsen Kronoberg, 457-3406-2021 
4 Länsstyrelsen Kronoberg, 2336-2022 
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rättigheter eller frågor som är centrala att beakta. Ett rättighetsbaserat arbetssätt 
beaktar jämlikhet och icke-diskriminering, delaktighet och inkludering samt 
ansvar och transparens.  

En del personer har stor handlingsförmåga. För andra kan förutsättningarna vara 
begränsande. Vid en händelse som exempelvis storskalig utrymning till följd av 
markbeläggning (exponering för joniserande strålning) kommer ansvariga aktörer 
tillsammans behöva prioritera bland medborgarnas behov och hjälpas åt att 
tillgodose dem. Genom att ta reda på vilka personer, det vill säga 
rättighetsinnehavare, som på olika sätt påverkas av verksamheten 
(målgruppsanalys utifrån kön, etnisk bakgrund, ålder med mera) kan 
perspektivförståelse skapas.5 Genom tillämpandet av ett rättighetsbaserat 
arbetssätt kan rätt insats väljas från början, och ökad effektivitet uppnås, genom 
att den målgrupp som verksamheten är till för inkluderas i beslutsprocesser. 
Frågor att ställa: Har Länsstyrelsen och samverkande aktörer tänkt på kön, ålder, 
språk och/eller funktionsnedsättningar i sitt utformande av information och 
kommunikation? Metodstöd för ett rättighetsbaserat arbetssätt som tagits fram av 
länsstyrelserna kan användas som stöd för att tillgodose mänskliga rättigheter i 
beredskapsplaneringen och hanteringen av en kärnteknisk olycka. 

1.9 Barnrätt, jämställdhet, funktions-
variationer och mänskliga rättigheter  

Perspektiv på barnrätt, jämställdhet, funktionsvariationer och mänskliga 
rättigheter behöver genomsyra planeringen för kommunikationsåtgärder och 
skyddsåtgärder på samtliga nivåer i länet. Vissa grupper bör omhändertas särskilt i 
planeringen och det är viktigt att inte enbart fokusera på gruppernas behov, utan 
även göra insatser för att stärka gruppernas egen förmåga att vidta åtgärder på ett 
säkert sätt. Genom att gå igenom diskrimineringsgrunderna för att se om det finns 
särskilt utsatta personer eller grupper i målgruppen för en kommunikations- och 
skyddsåtgärd kan förståelse för olika perspektiv skapas.  

Barnrättsperspektivet är mycket viktigt eftersom barn och foster är mer känsliga 
för joniserande strålning än vuxna individer. Barn, gravida och ammande ska 
därför prioriteras vid beslut om skyddsåtgärder, till exempel vid utdelning av 
jodtabletter.  

Kunskap om hur människor reagerar i sådana sammanhang behövs för att vi ska 
kunna kommunicera om risker och ge stöd till drabbade. I arbetet med individers 
och gruppers säkerhet i samhället finns mycket praktisk kunskap att hämta i 
publikationen Människors förhållningssätt till risker, olyckor och kriser 6. 

 
5 Metodstöd för ett rättighetsbaserat arbetssätt, Länsstyrelserna för mänskliga rättigheter. 
6 Enander, A. (2018). Människors förhållningssätt till risker, olyckor och kriser.  
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2. Grundläggande förutsättningar 

2.1 Allmänt 
Detta avsnitt refererar till relevanta bestämmelser i Lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor (LSO) och Förordning (2003:779) om skydd mot olyckor (FSO). 
Annan relevant lagstiftning återfinns löpande i dokumentet och i tillhörande 
delplaner till detta program.  

I det följande anges grundläggande förutsättningar, en beskrivning av 
planeringszonerna samt larmnivåer vid en kärnteknisk olycka. 

2.2 Utsläpp av radioaktiva ämnen 
Det är svårt att förutsäga hur stort ett utsläpp kan bli i samband med en allvarlig 
kärnkraftsolycka. Planeringen utgår därför från olika utsläppsscenarier, där 
storleken på utsläppet skiljer sig mellan scenarierna. Alla scenarier bygger på att 
det blir ett utsläpp. Det som skiljer är hur bra de konsekvenslindrande systemen 
fungerar, framför allt haverifiltret som finns på alla svenska kärnkraftsreaktorer. 
Haverifiltret kan effektivt begränsa utsläppet av radioaktiva ämnen vid en 
härdsmälta. Det första utsläppsscenariot bygger därför på att utsläppet sker via 
haverifiltret. I det allvarligaste utsläppsscenariot sker inte utsläpp via haverifiltret. 
Storleken på utsläppet i det senare scenariot motsvarar ett tänkt värsta fall för en 
olycka i en svensk kärnkraftsreaktor. I det värsta fallet kan haveriutsläppet 
medföra sådana nivåer för markbeläggning av radioaktiva ämnen att utrymning 
och sanering kan behövas i de drabbade områdena. 

2.3 Juridiska förutsättningar 
Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från 
en kärnteknisk anläggning. Det gäller när utsläppen sker i sådan omfattning att 
särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten, eller då överhängande fara för 
sådant utsläpp föreligger. Med stöd från nationella myndigheter fattar 
Länsstyrelsen beslut om varning, information, skyddsåtgärder för människor, 
egendom och miljö, strålningsmätning och sanering. 

Med kärnteknisk anläggning avses anläggningar för utvinning av kärnenergi. 
Exempel på detta är kärnkraftsreaktorer, kärnenergidrivna fartyg, anläggningar för 
hantering och tillverkning av bränsle samt anläggningar för bearbetning och 
lagring av kärnavfall.   

Enligt förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion är Länsstyrelsen 
geografiskt områdesansvarig myndighet i länet och ska vidare enligt 
krisberedskapsförordningen (2015:1052) vara den sammanhållande funktionen 
mellan lokala aktörer och den nationella nivån. 
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Länsstyrelsen ansvarar även för sanering efter en kärnteknisk olycka7. Sanering 
efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen består i huvudsak av åtgärder för att 
möjliggöra att mark, vatten, anläggningar och annan egendom ska kunna 
användas igen. Vid sanering kan regeringen föreskriva eller i vissa fall besluta att 
länsstyrelsen ska ansvara för den i ett eller flera län8. Arbetet leds av en 
saneringsledare som utses av länsstyrelsen som på samma grunder som en 
räddningsledare kan fatta beslut om ingrepp i annans rätt9.  

Andra aktörer kan också stödja länsstyrelsen enligt FSO. Kommuner i 
planeringszonen ska kunna genomföra strålningsmätningar och rapportering av 
mätresultat. Det gör de i första hand genom att ställa personal och nödvändig 
utrustning eller egendom till räddningsledarens förfogande10. SSM ger råd om 
strålningsmätningar och samordnar och gör strålskyddsbedömningar11. 

2.4 Ekonomiska förutsättningar 
Ersättning för kostnader för räddningstjänst och sanering efter ett utsläpp av 
radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning regleras genom Lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor, LSO samt atomansvarighetslagen (1968:45). 

2.5 Geografiskt områdesansvar 
Länsstyrelsen har det geografiska områdesansvaret på regional nivå12 och 
kommuner på lokal nivå13. 

Kommunens geografiska områdesansvar innebär att kommunen ska arbeta för att 
olika aktörer samverkar i planeringsarbetet och samordnar åtgärder och 
informationsinsatser under en extraordinär händelse. 

Länsstyrelsen Kronoberg län ska genom sitt geografiska områdesansvar samordna 
och stödja krishantering i länet vilket bland annat innebär att se till att de åtgärder 
som vidtas i möjligaste mån har samma inriktning. Länsstyrelsen ska dessutom 
samordna information till allmänheten och företrädare för massmedia. 

Länsstyrelsen ska hålla regeringen informerad om händelseutvecklingen, 
tillståndet, den förväntade utvecklingen och tillgängliga resurser. Länsstyrelserna 
ska efter beslut av regeringen prioritera och inrikta statliga och internationella 
resurser som ställs till förfogande.  

 
7 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 4 kap 8§, 
Förordning (2003:779) om skydd mot olyckor 4 kap 15§ 
8 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 4 kap 10§ 
9 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 6 kap 2§ 
10 Förordning (2003:779) om skydd mot olyckor 4 kap 28§ 
11 Förordning (2003:779) om skydd mot olyckor 4 kap 30§ 
12 Myndighetsinstruktion (2017:868) 
13 Lag (2006:554) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap 2 kap 7§ 
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2.6 Samhällsviktig verksamhet 
I planeringen av en händelse med kärnteknisk olycka behöver perspektivet 
samhällsviktig verksamhet beaktas. Vad som är samhällsviktigt kan variera 
beroende på vilken händelse vi ställs inför. Definitionen av samhällsviktig 
verksamhet är verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller 
säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande 
behov, värden eller säkerhet. 

En identifiering av samhällsviktig verksamhet görs på samtliga nivåer; 
internationell, nationell, regional, lokal samt på organisations-/företagsnivå. I 
planeringen för att hantera en kärnteknisk olycka behöver samhällsviktig 
verksamhet finnas med i analysen för att samhällets skyddsvärden ska kunna 
beaktas på ett tillfredsställande sätt när det kommer till åtgärder, prioriteringar och 
olika beslut i krishanteringen. Identifieringen blir även ett stöd för det fortsatta 
arbetet med riskhantering och kontinuitetshantering som i sig leder till en ökad 
förmåga att hantera denna typ av händelse. 

Stöd för att identifiera samhällsviktig verksamhet finns på Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). 

2.7 Planeringszoner i Kronobergs län 
Tre kommuner i Kronobergs län berörs av planerade skyddsåtgärder eftersom de 
delvis eller helt ligger inom den planeringszonen runt Ringhals kärnkraftverk 
respektive Oskarshamns kärnkraftverk.  

Inom Ringhals kärnkraftverks planeringszon: 

• Del av Ljungby kommun 

Inom Oskarshamns kärnkraftverks planeringszon: 

• Del av Lessebo kommun 
• Hela Uppvidinge kommun 

I Kronobergs län ligger ingen kommun inom den inre eller yttre beredskapszonen. 
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Figur 1. I Kronobergs län ingår delar av Ljungby kommun, hela Uppvidinge kommun och delar av Lessebo 
kommun i planeringszonerna. Ingen kommun i Kronoberg ligger inom den inre eller yttre beredskapszonen. 

I planeringszonen ska följande förberedas: 

• Strålningsmätningar  
• Utrymning av allmänheten baserad på strålningsmätningar  
• Förberedelser för inomhusvistelse för allmänheten  
• Förberedelser för en begränsad extrautdelning av jodtabletter till 

allmänheten 

2.7.1 Planeringszon Ringhals kärnkraftverk 
Ljungby ingår delvis i planeringszonen, gränsen går längst med västra sidan av 
sjön Bolmen för att sedan gå söderut med hjälp av naturliga avgränsningar mot 
Laholms kommun.  

304



 

9 

 

Figur 2. Ringhals planeringszon. Delar av Ljungby ingår i planeringszonen. 

2.7.2 Planeringszon Oskarshamns kärnkraftverk 
Uppvidinge ingår i sin helhet till planeringszonen, gränsen följer kommungränsen. 
Lessebo ingår delvis i planeringszonen, gränsen följer väg 28. 

 

Figur 3. Planeringszon Oskarshamns kärnkraftverk. Hela Uppvidinge och delar av Lessebo ingår i 
planeringszonen. 
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2.8 Övriga kommuner i länet 
Även de av länets kommuner som ej omfattas av de nya planeringszonerna är en 
del av kärnenergiberedskapen. Vid en kärnteknisk olycka som påverkar dessa 
kommuner ska samma organisation och principer gälla för strålningsmätning och 
skyddsåtgärder som för de kommuner som befinner sig inom planeringszonerna.  

Kommuner som befinner sig utanför zonerna kan även behöva bistå med att 
upprätta en mottagningsplats i samband med en utrymning efter en händelse på 
Ringhals eller Oskarshamn. 

2.9 Larmnivåer 
Vid de svenska kärnkraftverken finns två larmnivåer: förstärkt beredskap och 
haverilarm. Larmen utlöses av kärnkraftverkets personal. Larmnivån aktiveras om 
hot mot någon av säkerhetssystemen på något av kärnkraftverken uppstår 
(exkluderat fysiska barriärer runt anläggningen). 

Det finns även så kallad informationsnivå som innebär att händelser och 
förhållanden har inträffat som ställer krav på särskilt stöd till den ordinarie 
linjeorganisationen på kärnkraftverket. Informationsnivå ska inte förväxlas med 
larmnivåerna. Strålsäkerheten är inte hotad. 

Larm- och informationsnivåerna beskriver i vilken omfattning händelser eller 
förhållanden påverkar strålsäkerheten vid kärnkraftverket. Larmnivåerna är också 
av betydelse för att förklara för allmänheten vilka olika skyddsåtgärder som ska 
vidtas och när det behöver ske. 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.1 Förstärkt beredskap 
Förstärkt beredskap innebär att händelser och förhållanden som har betydelse för 
strålsäkerheten har inträffat som motiverar att förebyggande åtgärder för 
allmänheten vidtas och att beredskapen för att kunna vidta brådskande 
skyddsåtgärder för allmänheten förstärks. 

Förstärkt 
beredskap 

Haverilarm 

Anläggningsberedskap  
- Informationsnivå 

Figur 4. Vid de svenska kärnkraftverken finns två larmnivåer: förstärkt beredskap och haverilarm. Larm- och 
informationsnivåerna beskriver i vilken omfattning händelser eller förhållanden påverkar strålsäkerheten vid 
kärnkraftverket. 
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2.9.2 Haverilarm 
Larmnivån haverilarm innebär att händelser och förhållanden som har betydelse 
för strålsäkerheten har inträffat som motiverar att brådskande skyddsåtgärder för 
allmänheten vidtas. 

2.10 Larmvägar 
Vid förstärkt beredskap och/eller haverilarm kommer Länsstyrelsen i Kronobergs 
TiB att larmas via SOS-alarm. Länsstyrelsen Kronoberg aktiverar sin 
krisledningsorganisation direkt vid larm om förstärkt beredskap eller haverilarm.  

Larm om betydande utsläpp eller risk för betydande utsläpp av radioaktiva ämnen 
ska följa de rutiner som anges i Länsstyrelsens beredskapsplan14. Utöver det som 
beskrivs i beredskapsplanen tillkommer ett antal funktioner som gäller särskilt vid 
kärnteknisk olycka.  

Länsledningen beslutar när Länsstyrelsen i Kronobergs län ska gå upp i statlig 
räddningstjänst.  

 

 

 
14 Länsstyrelsen Kronobergs, dnr 457-3406-2021 
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3. Organisation och ledning 

3.1 Allmänt 
Behovet av ledning av, och samverkan mellan, såväl räddningstjänst som 
saneringsverksamhet efter en kärnteknisk olycka med radiologiskt nedfall över 
länet som följd kan komma att föreligga under lång tid. Initialt bedöms relativt 
stor personalstyrka för ledning fordras för att hantera olyckans konsekvenser. För 
att klara de uthållighetskrav som kan ställas på krisledningsorganisationen måste 
stöd för linjeorganisationen kunna nyttjas. Driftsättning av länsstyrelsens 
krisledningsorganisation sker via beslut om krisledningsstab enligt 
Beredskapsplan för Länsstyrelsen i Kronobergs län15 som beskriver hur 
länsstyrelsen ska organisera sitt arbete för att åstadkomma den samordning och 
inriktning som länsstyrelsen ansvarar för, och som vidare beskrivs i Regionala 
rutiner för samverkan och ledning vid samhällsstörning och kris i Kronobergs 
län. 

I det följande presenteras de tillägg i Länsstyrelsens krisledningsorganisation som 
tillförs vid en kärnteknisk olycka, liksom andra samverkansstrukturer för 
krisberedskap. 

3.2 Organisation i inledningsskedet 
Vid förstärkt beredskap eller haverilarm på kärnkraftverken bör 
krisledningsstaben i Kronobergs län aktiveras. Aktiveringen sker enligt ordinarie 
rutiner. Det kommer snabbt uppstå ett samordningsbehov avseende resurser och 
kommunikation, både inom länet och med kärnkraftslänet. Staben bör även agera 
proaktivt och tidigt planera för en eventuell förvärring av händelsen. I samband 
med aktiveringen av krisledningsstaben bör även kriterierna för statlig 
räddningstjänst ses över om de är uppföljda. Om kriterierna ej anses vara 
uppfyllda bör frågan behandlas under kommande stabsorienteringar.  

En kärnteknisk olycka skulle ställa stora krav på krisledningsorganisationen vad 
gäller förmågan att utöva ledning för statlig räddningstjänst, verka för samverkan 
mellan berörda aktörer i en mängd olika frågor samt upprätthållandet av denna 
förmåga.  

Krisledningsstaben ska i den utsträckning det går följa stabsprocessen och övriga 
rutiner som finns i beredskapsplanen. Vid en kärnteknisk olycka tillkommer vid 
behov funktioner för räddningsledning, sanering, strålningsmätning och 
skyddsåtgärder såsom utrymning, inomhusvistelse och jodtabletter. Tillkommande 
rutiner för krisledningsstaben vid utsläpp av radioaktiva ämnen är: 

 
15 Länsstyrelsen Kronoberg, dnr 457-1797-19 
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• Utse räddningsledare.  
• Tillsätta en funktion för strålningsmätning. 
• Ta beslut om förstärkt bemanning till lägesbild och information.  
• Ta beslut om stabsfunktionerna behöver kompletteras med mer bemanning 

och expertkunskap inom exempelvis strålningsmätning och skyddsåtgärder 
så som utrymning, inomhusvistelse och jodtabletter eller sanering. 

• Komplettera stabsfunktioner med veterinärer och experter för livsmedels- 
och lantbruksfrågor.  

Ovanstående frågor ska beredas av stabschefen och beslutas av länsledningen. 

Krisledningsorganisationen byggs upp i enlighet med vad som anges i 
beredskapsplanen. Innehåll och storlek kan variera över tid och beroende på 
behovet. De händelsespecifika operativa resurserna avpassas efter händelsen 
medan övriga stödresurser i princip ser likadana ut oberoende händelse. Notera att 
stabens samtliga funktioner inte presenteras här, utan enbart de händelsespecifika 
funktioner som knyts till staben vid en kärnteknisk olycka.  
 

 

Figur 5. Principskiss över länets krisledningsorganisation vid en kärnteknisk olycka. 
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3.2.1 Länsledning 
Landshövdingen eller dennas ersättare har alltid det övergripande ansvaret för 
länsstyrelsens verksamhet, vilket inkluderar krisledningsstaben. Landshövdingen 
eller dennes ställföreträdande utser räddningsledare.  

3.2.2 Räddningsledare 
Länsstyrelsen har ett antal på förhand utpekade räddningsledare som leder och 
samordnar räddningsresurserna inom länet, eller de delar av länet som omfattas av 
uppdraget, samt koordinerar insatserna gentemot övriga räddningstjänstbehov, 
och fattar beslut om skyddsåtgärder för befolkningen. Räddningsledaren ska hålla 
länsledning underrättad om läge och verksamheter.  

Räddningsledaren kan begära stöd från andra myndigheter. Enligt 6 kap. 7 § LSO 
finns det ett långtgående krav på andra myndigheter att bistå räddningsledaren 
med de resurser, stöd och råd som räddningsledaren begär.  

3.2.3 Saneringsledare 
Länsstyrelsen har ett antal utsedda saneringsledare vars uppgift är att leda 
saneringsarbetet efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen. Saneringsledaren kallas in 
direkt vid larm om förstärkt beredskap eller haverilarm och startar upp arbetet 
med sanering direkt. Saneringsledaren arbetar utifrån Länsstyrelsens 
saneringsplan. 

3.2.4 Händelseansvarig 
Vid större eller mer komplexa händelser så kan en specifik händelseansvarig 
utses. Händelseansvarig ska stötta länsledningens i att följa och ge stöd i 
hanteringen av händelsen. Händelseansvarig har inget beslutsmandat utan är en 
stöttande funktion.  

3.2.5 Funktion för strålningsmätning 
Förutom ordinarie funktioner så ska staben kompletteras med en funktion för 
strålningsmätning. Denna funktion ansvarar för att strålningsmätningar genomförs 
inom länet, samt att underlag för strålskyddsbeslut tas fram. Beslut om 
strålskyddsåtgärder fattas av räddningsledaren eller saneringsledaren.  

3.2.6 Tillkommande funktioner i staben 
Beroende på olyckans omfattning kan staben behöva förstärkas med ytterligare 
funktioner. Vid beslut om utrymning, inomhusvistelse eller jodtabletter så 
kommer staben förstärkas med funktioner som hanterar dessa skyddsåtgärder.  
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3.3 Regional samverkan 
Samverkan mellan krishanteringssystemets aktörer (främst Länsstyrelsen, 
kommunerna och deras räddningstjänster, Polisen, Region Kronoberg, 
Försvarsmakten) är i Kronobergs län organiserad under namnet Krissamverkan 
Kronoberg. Krissamverkan Kronoberg är ett samverkansorgan för den civila 
beredskapen både i ett före, under och efter perspektiv. I vardagen sker samverkan 
genom ett antal gemensamma tvärprofessionella arbetsgrupper och nätverksträffar 
samt genom Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor16. Vid en 
allvarlig händelse träder särskilda rutiner17 in för att vi i samverkan så snabbt som 
möjligt ska få till stånd en samordnad och gemensamt definierad hantering av en 
samhällsstörning. Dessa rutiner innebär bland annat att Länsstyrelsen 
sammankallar och leder en inriktnings och samordningsfunktion (ISF) på regional 
nivå. Länsstyrelsen leder och koordinerar även ett ISF-stöd, vars uppgift är att 
bereda underlag för en aktörsgemensam hantering av en samhällsstörning. 
Länsstyrelsen är sammanhållande i samverkansorganet och sammankallande i 
styrgruppen för Krissamverkan Kronoberg.  

3.4 Nationell och länsövergripande 
samverkan 

Länsstyrelsen ansvarar för de regionala samverkanskonferenserna. Planeringen 
ska se till att lokala och regionala samverkanskonferenser blir ett verktyg som 
kompletterar andra vägar för att få till stånd samordning inom länet, med 
angränsande län och med centrala myndigheter.18  

Vidare har Länsstyrelsen ansvar för den samordning som hänger ihop med det 
geografiska områdesansvaret, vilket bland annat innebär att länsstyrelsen ska vara 
länken mellan lokal och nationell nivå och, efter beslut från regeringen, prioritera 
och inrikta statliga resurser. MSB arrangerar samverkanskonferenser, där bland 
annat behov av nationell samordning kan lyftas. 

Länsstyrelserna samordnar sig för att dels kunna stödja varandra med resurser, 
dels när det gäller utövande av geografiskt områdesansvar. Samordning och stöd 
kan också organiseras genom ett gemensamt kansli (Lst-21) efter särskilt beslut 
eller genom att ett eller flera län utses för att stödja med olika resurser. Stödet 
utformas efter behov och kan exempelvis vara personalplanering eller beredning.  

SSM samverkar med nationella expertstödresurser som exempelvis 
Jordbruksverket och Livsmedelsverket och stödjer länsstyrelsen i nationell 
samverkan och samordning i specifika radionukleära frågor. SSM ger råd till 

 
16 Överenskommelse för aktörerna inom Krissamverkan Kronoberg ”Så ska vi samverka i en kris” 
17 Regionala rutiner för samverkan och ledning vid samhällsstörningar och kriser i Kronobergs län 
18 Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka 
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mätledare om strålningsmätningar och även stöd och råd till räddningsledare om 
strålskyddsbedömningar och beslut om skyddsåtgärder. 

SSM kommer prioritera sina resurser till att stödja drabbat kärnkraftslän. Många 
av de frågor som kommer att behöva hanteras är dock länsöverskridande. Här 
behövs organiserad samverkan mellan länen. SSM ger råd till länsstyrelserna ur 
ett radiologiskt perspektiv, men de flesta beslut som måste fattas behöver beakta 
även andra faktorer (genomförbarhet, tillgängliga resurser, rådande förhållanden 
osv.). Här är det ytterst viktigt att inte länsstyrelserna landar i olika bedömningar 
så att det uppstår omotiverade skillnader mellan åtgärder som vidtas i olika län.  

Möjligheten att etablera direktsamverkan mellan SSM och framför allt 
räddningsledaren inför ett eventuellt beslut om utrymning i planeringzonen, kan 
också övervägas. Motsvarande direktsamverkan finns när det gäller 
strålningsmätningar.  

3.5 Utbildning och övning 
Ansvaret för att bevaka att kompetensen finns och repeteras av berörd personal 
hos Länsstyrelsen Kronoberg ligger på enheten Försvar och beredskap. 
Länsledningen har det yttersta ansvaret att se till att kunskap och kompetens inom 
sanering finns hos eller är tillgänglig för Länsstyrelsen. MSB arrangerar 
utbildningar inom området och utbudet används i den utsträckning det går.  

Länsstyrelsen har som ambition att delta i kärnkraftsövningar (KKÖ) de år som 
övningarna ges i Kalmar eller Halland. Länets kommuner bör få möjligheten att 
medverka i dessa övningar. Alla relevanta funktioner på Länsstyrelsen erbjuds 
möjlighet att delta i övningsverksamheten. 

Utöver deltagande i KKÖ stärks krisledningens förmåga genom andra övningar 
som ges i regional eller nationell regi, men där scenariot ej är kärnteknisk olycka.   

Vid behov arrangerar länet egna övningar med scenariot kärnteknisk olycka. 
Dessa övningar omhändertas då i den regionala övningsplaneringen. Det 
övergripande syftet med utbildningarna och övningarna är att aktörerna ska förstå 
sin roll i kärnenergiberedskapen. De syftar också till att utveckla samverkan och 
säkerställa att de resurser som finns att tillgå används på bästa sätt. 
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4. Samband  

4.1 Allmänt 
Länsstyrelsen ska ha möjlighet att ha samband med samtliga kommuner inom 
länet, samverkande myndigheter och organisationer för att kunna följa 
händelseutvecklingen och bedriva statlig räddningstjänst. Vid ledning av 
räddningstjänst- och sanering ska i största möjliga utsträckning ordinarie och 
upparbetade sambandsvägar användas, rutinerna beskrivs i Beredskapsplanen.  

TiB är kontakten till Länsstyrelsen i akuta situationer och funktionen finns 
tillgänglig dygnet runt och kan nås via SOS Alarm.  

Sambandstablån ska fortlöpande uppdateras (digitalt) och tillgängliggöras inom 
krisledningsorganisationen. 

I det följande redovisas länsstyrelsens samband.  

4.2 Telefoni 
Länsstyrelsens växel är bemannad under kontorstid. Även ett gruppnummer till 
ledningsplatsen bemannas enligt stabschefens bestämmande. Vidare upprättar 
sambandschefen en intern och extern telefonkatalog, som även ska innefatta 
mobiltelefonnummer till respektive befattningshavare. Länsstyrelsens 
kontaktuppgifter meddelas till länets kommuner (krisledning) och andra 
samverkande myndigheter och organisationer genom sambandschefens försorg. 

4.3 E-post 
Adress till krisledningsorganisationens e-postlåda och distributionslistor för intern 
e-post skapas och sprids till länets kommuner, samverkande myndigheter och 
organisationer genom sambandschefens försorg. Sambandschefen upprättar 
förteckning över e-postadresser och ansvarar för att respektive befattningshavare 
ges access till aktuella resursbrevlådor. Det är viktigt att meddelanden skickas 
från resursbrevlådorna, användning av personliga e-postadresser ska undvikas.  

4.4 Videokonferenser 
Videokonferens mellan olika samverkande aktörer kan hållas via Skype 
(motsvarande) eller genom fast videokonferensutrustning. Administration av 
videokonferens görs av stabsassistent med stöd av sambandschefen. 

4.5 WIS 
Lägesrapportering och sammanställningar av planerad och genomförd verksamhet 
dokumenteras och delas i WIS. Aktuella samverkansytor meddelas länets 
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kommuner, samverkande myndigheter och organisationer. Funktionschef L4-
registratur eller stabsassistent ansvarar för att sammanställa information i WIS och 
efterhand uppdatera den enligt stabschefens direktiv. Sambandschefen med flera 
medarbetare är administratörer i WIS och tilldelar behörigheter i systemet. 
Sambandschefen svarar också för eventuell kompletteringsutbildning inom 
krisledningsorganisationen där sådan erfordras. 

4.6 RadGIS 
RadGIS är ett system för att lagra och hantera mätdata från strålningsmätningar. 
Databasen innehåller mätdata från fasta mätstationer och från inmatade enskilda 
mätpunkter. Systemet ägs och förvaltas av SSM. Under en händelse ska 
mätpunkter och resultatet av dessa delas mellan samverkande länsstyrelser i 
RadGIS. 

4.7 Radio 
Kommunikation med kommuner och kommunala räddningstjänster kan 
genomföras via radiokommunikationssystemet Rakel. Sambandschefen anvisar 
lämpliga talgrupper för kommunikation. Även andra samverkande organisationer 
kan ingå i talgrupperna såsom exempelvis Polis, Region och Försvarsmakten. Om 
aktörer inte kan uppnå säkerställt samband med tilldelade talgrupper, kan 
sammankoppling ske med stöd av SOS Alarm. 

4.8 Krypterad informationsdelning  
Länsstyrelsen har tillgång till krypterade förbindelser (fax, telefon, data) i 
ledningsplatsens sambandsrum för att kommunicera säkerhetsskydds-
klassificerade uppgifter. Dessa hanteras av Länsstyrelsens signalskyddspersonal, 
ingående i funktion L6 samband i enlighet med gällande signalskyddsinstruktion.  
 
SGSI (Swedish Government Secure Intranet) är ett intranät, skiljt från internet, för 
säker och krypterad kommunikation såsom skyddad e-post och skyddade 
videokonferenser. SGSI får endast användas av aktörer som uppfyller gemensamt 
framtagna säkerhetskrav. En ackreditering krävs för att få ansluta.  
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5. Strålningsmätning 

5.1 Allmänt 
Syftet med att göra strålningsmätningar är att genom kartering och karakterisering 
av strålningsläget vid utsatta områden skapa bra underlag för beslut om 
skyddsåtgärder. Innan några mätdata är tillgängliga utgörs beslutsunderlaget för 
skyddsåtgärder av spridningsprognoser, läget på drabbat kärnkraftverk och 
radiologisk bedömning. Det är dock resultaten från strålningsmätningarna som 
utgör det mest tillförlitliga beslutsunderlaget. Strålningsmätningar i Kronobergs 
län kan inledas först då ett eventuellt utsläpp passerat aktuellt geografiskt område 
där det behövs mätningar. 

Strålningsmätning genomförs under och efter ett utsläpp med olika system och 
metoder. I delplan strålningsmätning beskrivs planeringen för detta arbete. 

Strålningsmätning utförs för att 

• kartlägga utsläpp av radioaktiva ämnen 
• identifiera områden där nivåerna av markbeläggning motiverar 

skyddsåtgärder 
• analysera radioaktiva ämnen i ett utsläpp 
• identifiera områden där markbeläggningen är lägre än vad som kan 

förväntas 
• friklassa områden 
• ge underlag till information till allmänheten 
• bekräfta eller justera spridningsprognoser 

I ett längre perspektiv syftar strålningsmätning till att ge underlag för beslut om 
sanering och åtgärder inom exempelvis jordbruksnäringen.  

I det följande beskrivs länsstyrelsens organisation för strålningsmätning. 

5.2 Organisation för strålningsmätning 
Krisledningsstaben kommer vid en kärnkraftsolycka att förstärkas med en 
funktion för strålningsmätning. Länsstyrelsen i Kronobergs län ska arbeta 
samordnat med länsstyrelsen i drabbat kärnkraftslän. Länsstyrelsens funktion för 
strålningsmätning består av mätledare, personal med god kännedom om berörda 
kommuner och personal med kunskap om strålningsfysik. Utöver personal från 
länsstyrelsen kommer personal från Region Kronoberg ingå i 
strålningsmätningsfunktionen. Efter att TiB har startat upp organisationen för 
krisledningen enligt den övergripande krisledningsplanen så ska extern och intern 
personal till funktionen kallas in via ordinarie sambandsvägar. Funktionen för 
strålningsmätning ska upprättas vid en kärnteknisk olycka, även om länsstyrelsen 
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ej har gått upp i räddningstjänst eller genomför något saneringsarbete. Mätledaren 
hos drabbat kärnkraftslän har samordningsansvaret och kallar till ett första möte 
med mätledare i grannlän. 

Länsstyrelsens organisation för strålningsmätning består av mätledare, 
mätsamordnare, mätstöd och mätpatruller. Organisationen bemannas av 
länsstyrelsens personal, personal från Region Kronoberg samt kommunal 
personal. Dessutom är fler aktörer involverade i arbetet med strålningsmätning 
som exempelvis drabbat kärnkraftslän och nationella stödresurser. 

Räddningsledaren, alternativt saneringsledaren, tar fram ett beslut som utgör 
grunden för en övergripande inriktning rörande vad strålningsmätningarna ska 
fokusera på. Funktionen för strålningsmätning omsätter den övergripande 
inriktningen till praktiska anvisningar som beskriver vilken typ av mätningar som 
ska genomföras var och när.  

Vid ett utsläpp av radioaktiva ämnen kan det bli nödvändigt att göra mätningar 
även i områden som ej nåtts av utsläppet. Detta för att friklassa områden och 
lugna allmänheten. 

5.3 Strålningsmätning 
Inledningsvis ska strålningsmätningar baseras på information från 
spridningsprognoser och mätresultat från fasta mätstationer. Länsstyrelsens 
organisation för strålningsmätning ska ha förmåga att genomföra mätningar för att 
undersöka vilka förhållanden som råder på en viss plats eller vid en viss 
verksamhet. 

Under ett utsläpp görs strålningsmätningar av fasta mätstationer och 
luftprovtagare i drabbat kärnkraftslän där fasta mätstationer är utplacerade runt 
kärnkraftverken. De kan användas för att följa utsläppet och för att bedöma om de 
spridningsprognoser som tagits fram stämmer. Luftprovtagare förvaras hos 
anvisade räddningstjänster för att snabbt kunna användas på förutbestämda 
platser. 

Mätning med till exempel mobila dosratsinstrument för storskalig kartläggning 
förbereds i drabbat kärnkraftslän och påbörjas först efter ett nedfall skett och 
koncentrationen av luftburen aktivitet avtagit. Mobila mätningar utförs med 
mätsystem som placeras i bil eller flygplan. 

Under räddningsinsats är räddningsledarens behov överställt det geografiska 
områdesansvaret. Syftet med strålningsmätningen är främst att vara 
beslutsunderlag för räddningsledarens beslut om skyddsåtgärder. Mätfunktionen 
och räddningsledaren bör ha tät samverkan för att säkerställa att man arbetar 
enligt gemensam inriktning för mätningarna.  
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Mätningen utförs så långt möjligt enligt ordinarie rutiner (referensmätningar) med 
de kommunala mätgrupperna. SSM ska stödja med bedömningar rörande 
strålningsmätning och strålskydd. Strålningsmätning bör vara en stående punkt 
vid G-sam och utökat G-sam, där kommunerna kan rapportera behov av att göra 
mätningar på särskilt känsliga platser, exempelvis förskolor och skolor. 

5.3.1 Fasta och mobila strålningsmätningar 
För att få larm om ökade strålnivåer inom Sverige har SSM ett landsomfattande 
nätverk av gammastationer utplacerade i landet. Dessa ska tidigt kunna ge larm på 
förhöjda strålnivåer för att kunna upptäcka utsläpp från andra länder.  

Runt kärnkraftverken finns det gammastationer utplacerade som kan användas för 
att följa utsläppet samt att bedöma om framtagna spridningsprognoser är korrekta. 
Luftprovtagare finns utplacerade hos räddningstjänsten för att snabbt kunna 
driftsättas på förutbestämda platser i anslutning till gammastationer. 

Kärnkraftslänens länsstyrelser är ansvariga för genomförandet av mobila 
strålningsmätningar i hela planeringszonen, även i Kronobergs län. De värden 
som inkommer i RadGIS från mobila strålningsmätningar ska tolkas och kommer 
ligga till grund för punktmätningar och eventuella skyddsåtgärder.  

Kärnkraftlänen är utrustade med mobila dosratsinstrument som möjliggör flexibla 
strålningsmätningar och att mäta där behov uppstår. Instrumenten möjliggör också 
att mäta över mycket stora avstånd, även utanför planeringszonen om ett sådant 
behov uppstår. Mätningar utförs kontinuerligt under körning. Uppmätta värden 
överförs med automatik till i RadGIS för visualisering och analys. 

5.4 Samverkan med kärnkraftslänet 
Samverkan för gemensam inriktning och prioritering av mätbehoven i hela 
planeringszonen sker genom samverkansmöten mellan mätledarna i länen. 
Kärnkraftslänen leder de mobila dosratresurserna i hela planeringszonen. En 
Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) kommer upprättas av kärnkraftslänet 
och där kommer en ledningsperson från länsstyrelsen Kronoberg att ingå.  

För att kartlägga nedfallet ska strålningsmätningar kunna ske i hela 
planeringszonen. Det innebär att mätledaren i Kronobergs län bör ingå i 
planeringen och vara informationsmottagare för de insatser som kommer 
genomföras. Mätresultat kommer i första hand att registreras i plattformen 
RadGIS vilket länsstyrelsens mätledare har tillgång till. Omarbetade 
beslutsunderlag med radiologiska lägesbilder från kärnkraftslänet och SSM 
kommer att redovisas och delges på samma vis som andra lägesbilder. 

I de fall det blir aktuellt med räddningstjänst både i Kronobergs län och 
kärnkraftslänet ska prioritering av gemensamma resurser i första hand ske genom 
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samverkan. Länsstyrelsen i Kronobergs län kan bistå kärnkraftslänet med bland 
annat reservledningsplats. 

Det är av stor vikt att funktionen för strålningsmätning samverkar med andra län 
som också har en funktion för strålningsmätning aktiverad. Detta för att 
säkerställa att resurser används på bästa sätt och att man gör liknande 
bedömningar.  

Kärnkraftslänen har kommit överens om en gemensam ledningsstruktur för 
mätningen, som beskrivs i den Nationella beredskapsplanen för hanteringen av en 
kärnteknisk olycka. Kärnkraftslänen har en mätledare som ansvarar för alla 
strategiska frågor rörande mätning.  

Samverkan med övriga berörda aktörer följer samma samverkansrutiner som vid 
andra händelser. 

5.5 Samordning med nationella myndigheter 
Strategin för strålningsmätningar ska utgå från den aktuella situationen och vara 
baserad på regionala förhållanden och prioriteringar utifrån bland annat länets 
risk- och sårbarhetsanalyser (RSA), planer och kartläggningar. SSM har kapacitet 
att genomföra mer avancerade beräkningar och analyser än länsstyrelsens 
mätorganisation.  

I arbetet med att mäta strålningen kan stöd efterfrågas av ett antal andra aktörer 
med kompetens att genomföra sådana mätningar och som skulle kunna bistå i 
arbetet efter beslut från räddnings- eller saneringsledaren. Det finns även ett antal 
frivilligorganisationer som kan bistå. Länsstyrelsen tar kontakt med MSB för att 
samordna behovet av nationella mätresurser. 
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6. Information till allmänheten 
Kommunikationen blir en avgörande faktor för att få följsamhet och förståelse 
bland allmänheten för planerade och vidtagna skyddsåtgärder. Syftet är att 
allmänheten vid en olycka ska agera på ett sätt som underlättar genomförandet av 
skyddsåtgärder och minskar konsekvenserna för människors liv och hälsa samt 
egendom. Informationen ska innehålla fakta om olyckan, de regler som gäller för 
befolkningen och de hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas.[3] 

Exakt hur kommunikationsarbetet ska läggas upp vid en inträffad händelse måste 
avgöras utifrån behoven och kommunikationen med allmänheten måste vara 
situationsanpassad.  

Länsstyrelsens kommunikationsarbete hanteras såväl i vardagen som vid kris med 
stöd från kommunikationsenheten. I händelse av en kärnteknisk olycka bör det 
arbetet vara integrerat och samordnat med övrigt stabs- och ledningsarbete samt 
ske i samverkan med berörda aktörer i länet. 

I det följande beskrivs hur arbetet med information till allmänheten ska 
struktureras. 

6.1 Förberedande analyser för 
kommunikation 

Förberedande analyser för kommunikation är ett arbete som kan göras i förväg. 
Skulle en olycka inträffa behöver frågor ställas och antaganden göras på nytt som 
en del av analysarbetet som helhet. Länets aktörer kan i samverkan analysera 
följande i den förberedande kommunikationsplaneringen: 

Behovs- och målgrupper: Tänk in kommunikativa anpassningar utifrån 
skillnader och förhållanden som demografi, språk, geografiska områden, tillfälliga 
besökare och turister. Särskild vikt bör läggas vid olika riskgrupper som barn, 
gravida och personer som har svårt att ta del av information på grund av 
funktionsvariation eller som av olika anledningar behöver extra hjälp vid en 
olycka. 

Vid Kvinnokliniken i Region Kronoberg har en rutin tagits fram för att upplysa 
nyinskrivna gravida som bor i planeringszonerna om att de tillhör prioriterad 
målgrupp för jodtabletter. Rutinen om att informera tillämpas bara i 
planeringszonerna, i Kronobergs län.  

Kommunikationskanaler: Olika informationskanaler bör matchas mot olika 
behovsgrupper. Hela skalan av kanaler kan behöva aktiveras vid en olycka som 

 
[3] 4 kap 18 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
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kontaktcenter via telefoni, fältpersonal på utrymnings- och mottagningsplatser, 
återkommande press- och medieaktiviteter, sociala medier och egna webbplatser. 

Fysiska platser: Hur kommunikation ska skötas om/på platser för upphämtning, 
utrymningsplatser och mottagningsplatser, var man kan få tag på extra jodtabletter 
etcetera. Förberedda platser för att möta press och media. 

Praktiska förutsättningar: Information om hur husdjur och produktionsdjur ska 
hanteras vid en olycka, egen hemberedskap för att kunna klara inomhusvistelse.  

Nationell och internationell uppmärksamhet: En kärnkraftsolycka får 
internationell uppmärksamhet, förberedande planering bör innehålla lösningar på 
strukturerade presskonferenser, förberedda talespersoner, lokaler och platser för 
att hantera stort antal journalister. 

6.2 Information vid en olycka 
Länsstyrelsen ansvarar för att samordna information till allmänheten och medier i 
Kronobergs län vid en kärnteknisk olycka. Samordnad, snabb, saklig och 
kontinuerlig information under hela krisen dämpar spekulationer och rykten och 
att felaktig information sprids. Snarast möjligt bör ett beslut om en skyddsåtgärd 
kompletteras med tydliga kartbilder som utifrån allmänhetens perspektiv beskriver 
aktuellt område för skyddsåtgärden. Vid en olycka ska allmänheten hållas 
informerad utan fördröjning. Finns ingen ny information meddelas även det. De 
första budskapen ska vara konkreta och enkla att förstå och omfatta: 

• Beskrivning av händelsen. Samlad uppdaterad bild. Konsekvenser för 
allmänheten och samhällsfunktioner. 

• Råd och rekommendationer. Grundar sig på analys av vilka som är berörda 
och vad dessa personer bör göra samt varför. (Skyddsåtgärder) 

• Ansvariga aktörer, vilka aktörer som gör vad och varför  
• Vidare information, hänvisningar till vilken aktör som svarar på mer 

detaljerad information inom olika områden. 

6.2.1 Varning i planeringszonen 
Utomhus varnas allmänheten genom signalen Viktigt meddelande till allmänheten 
(VMA). Signalen låter genom en ton i 7 sekunder, tystnad i 14 sekunder, ton i 7 
sekunder och så vidare. Vid signal ska man gå inomhus, stänga fönster, dörrar och 
ventilation samt lyssna på Sveriges Radio P4.  

I planeringszonen kommer VMA med meddelanden i radio och TV bli ett verktyg 
för att komma ut till allmänheten snabbt och effektivt. För kännedom ingår 
varning till allmänheten som en del i de förberedda rutinerna vid larm från 
kärnkraftverket. Varningen riktar sig till alla som bor eller vistas i de inre och 
yttre beredskapszonerna.  

320



 

25 

I Delplan Information till allmänheten beskrivs förutsättningar för information till 
allmänheten före och under en kärnteknisk olycka. 

6.3  Information efter en olycka 
Efter en olycka ska allmänheten informeras om hur återställning och 
konsekvenserna efter en olycka kommer att hanteras. Kriskommunikationsarbetet 
fortgår och sker i samverkan med andra aktörer enligt samma struktur och samma 
beaktanden som under olyckan, men med lägre tempo. 

6.4 Organisation för kommunikation 
Länsstyrelsen har ansvar att förse allmänheten med information i händelse av en 
radiologisk nödsituation. Det finns tre olika scenarion kring ansvaret för 
informationen; 

Krisledningsstaben är aktiv 
Under den tid som krisledningsstaben är aktiverad så är det krisledningsstaben 
som är ansvarig för att samordna information till allmänheten om händelsen. En 
eventuell saneringsorganisation har då ansvaret att förse krisledningsstaben med 
information om saneringsarbetet. I detta fall ska arbetet följa Riktlinjer 
kriskommunikation. 

Saneringsstaben har en informationsfunktion 
Finns det ett stort behov av kontinuerlig information till allmänheten, då det inte 
är räddningstjänst, så ska saneringsstaben ha en kommunikationsfunktion med 
ansvaret för information till allmänheten.  

Länsstyrelsens ordinarie kommunikationsfunktion har ansvaret 
Är behovet av kontinuerlig information till allmänheten litet så kan ansvaret för 
informationen finnas på Länsstyrelsens ordinarie kommunikationsfunktion. 
Saneringsorganisationen har då ansvaret för att förse kommunikationsfunktionen 
med information om saneringsarbetet.  

Det är länsledningen som styr över var kommunikationsansvaret ligger och det 
ska alltid finnas någon som är utsedd kommunikationsansvarig för saneringen. 
Den funktion som har ansvaret ska se till att; 

• Relevant information finns tillgängligt via tillgängliga kanaler, såväl 
internationellt, nationellt, regionalt som lokalt. 

• Leda informationssamordningen inom länet och aktivt samverka med 
angränsande län och nationella myndigheter.   

• Ta beslut om huruvida en särskild telefonbaserad upplysningscentral bör 
upprättas. 

• Informationen, vid behov, riktas och målgruppsanpassas i ett tidigt skede. 
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7. Personella och materiella resurser 
i länet 

Många aktörer kan komma att involveras i samband med en kärnteknisk olycka. 
Personella som materiella resurser, får vid en händelse inventeras och efterfrågas 
via egna nätverk, kommunernas nätverk eller andra samverkande aktörer i länet 
och närområdet.  

Såväl statliga myndigheter som kommuner är skyldiga att delta i räddningsinsatser 
och medverka vid sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen om lämpliga 
resurser finns och det inte allvarligt hindrar dess normala verksamhet.19 

I det följande beskrivs några resurser i länet som kan bli involverade. 

7.1 Resurser i Kronobergs län 
Länsstyrelsen ansvarar för samordning och ledning av räddningstjänst inom länet 
vid en kärnteknisk olycka. Statliga myndigheter, kommuner och enskilda ska på 
begäran av den myndighet som ansvarar för räddningstjänst eller sanering efter 
utsläpp av radioaktiva ämnen lämna upplysningar om personal och egendom som 
kan användas i räddningstjänst eller vid sanering.20 Detta gäller även 
Länsstyrelsens resurser, även de som ej ingår i krisledningen.   

Som stöd i beslutsprocessen på länsstyrelsen ger de centrala myndigheterna råd 
och rekommendationer inom sina sakkunskapsområden. 

7.1.1 Personella resurser 
Länsstyrelsens krisledningsorganisation bemannas med interna resurser. För 
genomförande av räddningstjänstinsatser i samband med kärntekniska olyckor 
nyttjas i första hand kommunal räddningstjänstpersonal. Strålningsmätning utförs 
initialt av personal från kommunernas räddningstjänst och miljö- och 
hälsoskyddsförvaltning. Dessa har tillgång till mätinstrument. 

Länsstyrelsen har saneringsledare i den egna organisationen och har utsett 
presumtiva räddningsledare som kan kallas in vid behov. Genom 
överenskommelse med Region Kronoberg finns tillgång till strålskyddssakkunnig 
personal.  

En förutsättning för att kunna genomföra sanering är en väl fungerande 
organisation för ändamålet. Denna kan dock inte byggas upp i förväg av praktiska 
skäl.  

 
19 LSO 6 kap 7§ 
20 LSO 6 kap 8§ 
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Personer som under kalenderåret fyllt lägst arton och högst sextiofem kan för 
räddningstjänstarbete åläggas tjänsteplikt under förutsättning vederbörandes 
kunskaper, hälsa och kroppskrafter tillåter det.21  

Länsstyrelserna i kärnkraftslänen Uppsala, Kalmar, Halland samt länsstyrelserna i 
Skåne och Västerbottens län är utsedda att lämna stöd i fråga om 
räddningstjänst.22  

Följande verksamheter och organisationer bedöms ha resurser lämpade för 
användning vid räddningstjänst eller sanering efter kärnteknisk olycka: 

• Kommunala förvaltningar  
• Region Kronoberg 
• Centrala myndigheter 
• Försvarsmakten  
• Polisen 
• Frivilligorganisationer 
• Sanerings- och renhållningsföretag 
• Bygg- och markentreprenörer  
• Åkerier 
• Högskolor och universitet 
• Jordbruksföretag 

7.1.2 Materiella resurser 
Nedan listas ett antal tänkbara aktörer att söka materiella resurser hos: 

• Räddningstjänsterna  skyddsutrustning, mätutrustning 
• Regionen Kronoberg  transporter vid utrymning, dosimetrar 
• Kärnkraftslänen  mobil mätutrustning 
• Försvarsmakten  maskiner, skydds- och mätutrustning 
• MSB   förstärkningsresurser 
• Trafikverket  bygg- och markentreprenörer 
• Skogsentreprenörer  maskiner för trädfällning m.m. 
• Saneringsföretag  saneringsmateriel 
• LRF   maskiner 

 

7.1.3 Förstärkningsresurser 
I första hand ska regionala resurser användas men vid stora behov kan det vara 
aktuellt att efterfråga både nationella och internationella resurser, vilka då begärs 
via MSB.  

 
21 LSO 6 kap 1§  
22 FSO 4 kap. 29§ 
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För att göra detta på bästa sätt bör länsstyrelsen samverka med övriga aktörer och 
ge inriktning och samordning av tillgängliga resurser för att få ut mest effekt. Om 
konflikt uppstår så prioriteras räddningstjänst. Resurskonflikter ska behandlas i 
samverkan med de andra aktörerna för att hitta lösningar. I de fall då flera 
räddningsledare finns ska prioritering av resursens användande ske genom 
samordning.   

De behov av resursförstärkningar som kan förutses är: 

• Personal med specialkompetens inom området 
• Fordon 
• Entreprenadmaskiner 
• Indikeringsutrustning 
• Expertstöd 
• Laboratorieresurser 

Begäran om förstärkningsresurser från annat län (alternativt från ett annat land) 
bör ske via MSB. Detta för att MSB ska kunna effektivisera och optimera de 
tillgängliga resurserna. MSB fördelar resurser till respektive län efter klarläggande 
om vilka resurser som kan lösgöras och prioriterar med utgångspunkt från 
nationellt skadepanorama.  
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8. Skyddsåtgärder 

8.1 Allmänt 
Samordning av olika skyddsåtgärder är en väsentlig uppgift under en kärnteknisk 
olycka. Det krävs att verksamheten inriktas mot åtgärder som är befogade i 
förhållande till situationen.  

Länsstyrelsen ansvarar för att konstant väga andra samhällsintressen mot hotet av 
det radioaktiva utsläppet. Exempelvis kan en utrymning vara mycket effektiv för 
att minska den totala dos som allmänheten utsätts för. Detta ska då vägas mot de 
negativa hälso- och socioekonomiska effekterna som genomförandet av en 
utrymning innebär, jämfört med en mindre ingripande åtgärd, exempelvis 
inomhusvistelse.  

Länsstyrelsen, alternativt utsedd räddningsledare, fattar beslut om åtgärder på 
grundval av gjord analys av situationen, resultat av samråd med andra 
myndigheter och en samlad bedömning av åtgärdernas effektivitet.  

I det följande redovisas länsstyrelsens handlingsalternativ.  

8.1.1 Utrymning 
I planeringszonen är utrymning en planerad skyddsåtgärd som baseras på resultat 
från strålningsmätningar och som är motiverad om den årliga effektiva stråldosen 
från markbeläggningen beräknas överstiga 20 millisievert. Åtgärden är därmed 
inte skyndsam utan kan genomföras på ett kontrollerat och väl strukturerat sätt. 

Målsättningen är att utrymningen sker efter noga övervägande av väl underbyggda 
beslutsunderlag, och endast i ett sådant läge där andra skyddsåtgärder inte bedöms 
vara tillräckliga. Räddningsledaren överväger också om viss verksamhet kan 
fortgå i det utrymda området. Utrymningen genomförs sedan med hänsyn till att 
återflyttning till området ska kunna ske på bästa möjliga sätt. 

Vid en kärnteknisk olycka kan det bli aktuellt att upprätta mottagningsplatser i 
Kronobergs län för att ta emot utrymda personer från inre och yttre 
beredskapszonerna. Länsstyrelsen kan även på längre sikt behöva bistå andra län 
med mottagande från deras delar av planeringszonen.  

Planering för storskalig mottagning är genomförd tillsammans med Växjö 
kommun. Detta beskrivs mer utförligt i Delplan utrymning. 

Länsstyrelsen ansvarar för den utrymning som kan ske i det egna länet, samt den 
kommunikation som krävs i kombination med detta. Räddningsledaren ska, efter 
att hänsyn tagits till alla samhällsviktiga parametrar, besluta om utrymning och se 
till att den genomförs. Om utrymningen genomförs på grund av saneringsarbetet 
är det länsledningen som fattar beslutet. Ett viktigt underlag är den 
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rekommendation som SSM levererar utifrån den radiologiska lägesbilden. 
Länsstyrelsen ansvarar för att upprätta samverkan med berörda kommuner och 
grannlän.  

I samband med utrymning uppstår många frågor som rör det geografiska 
områdesansvaret och som ska lösas enligt ordinarie samverkansrutiner.23 

Saneringsledaren kan fatta beslut om utrymning, om så behövs för att underlätta 
saneringsarbetet. En sådan utrymning bör då inte ske skyndsamt, utan vara väl 
planerad och kommunicerad.  

8.1.1.1 Process för att inhämta data  
Planering och förberedelse av en utrymning bör utgå från det geografiska 
områdets förutsättningar. Kartläggning av området bör ske i samråd mellan 
berörda organisationer och innefattar aspekter sin geografi, risker, demografi, 
djur, transportvägar, svårutrymda verksamheter, resurser m.m. Utmaningen är att 
under brådskande förhållanden inhämta information och omsätta den till en 
operativ plan ner på detaljnivå för hur utrymningen ska genomföras. Mycket av 
den efterfrågade informationen finns i Delplan utrymning med tillhörande GIS-
material baserat på den allmänna kartläggning som gjorts. Beslut om utrymning 
bör sedan fattas utifrån en aktuell lägesbild för utrymning med fokus på den 
information som är relevant. Arbetet med att skapa en samlad lägesbild spänner 
över flera aktörer, men den processen har av praktiska skäl utelämnats i detta 
program.  

Processen för att inhämta data kan illustreras i form av ett flödesdiagram, där 
sambandet mellan olika komponenter i kartläggningsprocessen och 
ansvarsfördelningen mellan olika aktörer klart framkommer. Rekommendationen 
är att då ta fram tydliga riktlinjer (specificeras av räddningsledaren) för 
insamlingen av relevanta data så att beslut om utrymning kan fattas av 
räddningsledaren och underlagen kan användas inom utrymningsfunktionen. Vid 
ont om tid måste prioriteringar göras. 

 
23 Länsstyrelsen Kronoberg, dnr 457-3406-2021 
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Figur 6. Process för att kartlägga området och inhämta data inför beslut om utrymning. 

8.1.2 Inomhusvistelse  
Inomhusvistelse är en av de skyddsåtgärder som kan tillämpas vid utsläpp av 
radioaktiva ämnen. Det är viktigt att skyddsåtgärden inomhusvistelse inte blir 
långvarig eftersom det kan medföra allvarliga konsekvenser för allmänheten. 
Inomhusvistelse kan kombineras med flera skyddsåtgärder som kan vidtas vid en 
kärnkraftsolycka. 

Räddningsledaren fattar beslut om inomhusvistelse. SSM stödjer räddningsledaren 
med underlag för beslutet. I vissa områden är det inte praktiskt genomförbart att 
utrymma, och i dessa fall lämpar sig inomhusvistelse bättre. Länsstyrelsen 
ansvarar för att kommunicera rekommendationen om inomhusvistelse till berörda. 
I samband med rekommenderad inomhusvistelse ska Länsstyrelsen även 
rekommendera om skyddsåtgärder för husdjur. Dessa rekommendationer beslutas 
efter samråd med Jordbruksverket. 

Att vistas inomhus minskar inandning av radioaktiva ämnen som förekommer i 
luften och begränsar den externa exponeringen från radioaktiva ämnen i luften. 
Målsättningen bör vara att inleda inomhusvistelsen innan exponeringen förväntas 
äga rum. Beslut om att rekommendera inomhusvistelse behöver därför fattas i 
tillräckligt god tid för att hinna informera allmänheten, vidta förberedelser och 
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verkställa åtgärden. Under tiden som inomhusvistelses råder måste samhällsviktig 
verksamhet säkerställas och upprätthållas. 

8.2 Begränsad extrautdelning av jodtabletter 
I planeringszonen kan det vara aktuellt med begränsad extrautdelning av 
jodtabletter. Extrautdelningen genomförs endast om det finns tillräckligt med tid. 
Intag av jodtabletter används sällan som enda skyddsåtgärd utan kombineras 
normalt med skyddsåtgärden inomhusvistelse eller utrymning. Jodtabletter tas 
efter uppmaning från Länsstyrelsen. För att uppnå maximal effekt bör tabletterna 
intas innan radioaktivt utsläpp sker. Det kan fortfarande ge effekt att inta 
jodtabletter upp till åtta timmar efter beräknad exponering. Barn och gravida 
(foster) ska prioriteras. För vuxna över 40 år har jodtabletter ingen effekt. 
Räddningsledaren fattar beslut om intag av jodtabletter efter rekommendation från 
SSM.  

Länsstyrelsen och berörda aktörer i planeringszonen har förberett för en begränsad 
extrautdelning av jodtabletter till allmänheten. Detta beskrivs mer detaljerat i 
Delplan inomhusvistelse och intag av jodtabletter.  

8.3 Livsmedels- och lantbruksfrågor 
Vatten och födoämnen kan sprida de radioaktiva partiklarna, exempelvis i grödor 
eller genom upptag i kött från betande djur. Områden kan behöva beläggas med 
restriktioner avseende vatten- och livsmedelsproduktion.  

Jordbruksverket ger rekommendationer till Länsstyrelsen om vilka åtgärder för 
lantbruksdjur och grödor som bör förmedlas till lantbrukare. Länsstyrelsen är 
fortsatt ansvariga för djurskyddet inom ramen för Länsstyrelsens linjeverksamhet.  
Jordbruksverket förser också Länsstyrelsen med beslutsunderlag i saneringsskedet 
och ansvarar för att formulera råd och rekommendationer till lantbrukare, som 
Länsstyrelsen sedan fattar beslut om.  

Livsmedelsverket har ansvar för att ta fram livsmedelgränsvärden samt för 
kontroll av att dessa efterföljs. För råvattentäkter och dricksvatten ger 
kommunerna råd och rekommendationer på lokal nivå och Länsstyrelsen på 
regional nivå. För dricksvatten ger Länsstyrelsen råd och rekommendationer om 
dricksvattentäkter och egna brunnar. För fastighetsägare med egen brunn är 
kommunen ansvarig för kontroll av dricksvattnet. Socialstyrelsen ger gränsvärden 
för vatten i egna brunnar. Livsmedelsverket leder och samordnar 
livsmedelskontroll i hela Sverige. Se ansvarsfördelning för kontroll mellan aktörer 
för olika delar i livsmedelskedjan.24 

 
24 Produktion och hantering av livsmedel vid nedfall av radioaktiva ämnen, Livsmedelsverket, 
2020 
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9. Saneringsmetoder 

9.1 Allmänt 
Länsstyrelsen ska ansvara för saneringen efter utsläpp av radioaktiva ämnen från 
en kärnteknisk anläggning. Det är saneringsledaren som har ansvaret för att 
förbereda underlag för beslut samt att verkställa att beslut genomförs. I 
saneringsarbetet ska kostnaderna för och nyttan av åtgärden vägas mot varandra. 
Länsstyrelsen ansvarar för att göra prioriteringar i saneringsarbetet. 

Med sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen avses sådana åtgärder som staten 
ska vidta för att göra det möjligt att åter använda mark, vatten, anläggningar och 
annan egendom som förorenats genom utsläpp av radioaktiva ämnen. Staten är 
skyldig att vidta sådana åtgärder endast i den utsträckning detta är motiverat med 
hänsyn till följderna av utsläppet, det hotade intressets vikt, kostnaderna för 
insatsen och omständigheterna i övrigt.25 

Genomförande av sanering innebär, åtminstone då vidlyftiga områden måste 
saneras, en betydande påverkan och ansträngning för samhället under lång tid. 
Den kärntekniska olyckans komplexitet ger inte förutsättningar att på förhand 
kunna detaljplanera och prioritera specifika områden vid en sanering. Det är ändå 
av vikt att genomföra en övergripande prioritering vad gäller samhällsviktig 
verksamhet och annan mark, vatten, anläggningar och övrig egendom som finns 
inom nedfallsområdet. I prioriteringen behöver det även tas hänsyn till samhällets 
skyddsvärden.  

I det följande beskrivs saneringsarbetet efter kärnteknisk olycka.  

9.2 Arbetet med sanering 
Länsstyrelsen har rätt att göra ingrepp i annans rätt, däribland utrymning av 
områden, för att kunna underlätta för saneringsarbetet. Räddningsledaren kan ha 
utrymt områden som saneringsorganisationen bedömer behöver vara fortsatt 
utrymda av saneringsskäl efter att räddningsinsatsen avslutats. I dessa fall måste 
Länsstyrelsen fatta nytt beslut om utrymning i samband med att räddningsinsatsen 
avslutas. Områden som inte ska saneras men som bedöms farliga att vistas i kan 
utrymmas med stöd av ordningslagen. Dessa beslut fattas av länsledningen.    

Vilka saneringsåtgärder som blir aktuella grundar sig på nedfallets omfattning och 
situationen i övrigt kopplat till den kärntekniska olyckan. Det finns tre 
huvudsakliga saneringsprinciper för att återställa mark, vatten, anläggningar och 
annan egendom efter ett nedfall av radioaktiva ämnen:  

 
25 LSO (2003:778) 4 kap § 
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• Avklingning - inga åtgärder vidtas utan det som förorenats får klinga av på 
platsen. Området kan behöva utrymmas och spärras av under en tid. 

• Skärmning - det radioaktiva materialet tas inte bort, utan den joniserande 
strålningen skärmas. Detta sker genom att, till exempel det förorenade jordlagret 
täcks med ren jord eller förs längre ner i jordprofilen. Strålnivån vid ytan blir då 
lägre. 

• Dekontaminering - Vid sanering avlägsnas hela eller delar av det radioaktiva 
materialet och deponeras på annan plats där människor inte riskerar att utsättas för 
strålning. 

Efter förberedelserna tar själva saneringen vid med grund i en aktörsgemensam 
inriktning och saneringsstrategi. Miljöer där barn vistas i stor utsträckning 
kommer vara högt prioriterade eftersom barn är känsligast för strålning. Exempel 
på miljöer som tidigt bör saneras är bostäder, förskolor, skolor, kontor, 
produktionsanläggningar, gårdar, parker och vägar. Länets kommuner ansvarar 
för ta fram underlag över sådana platser och även över samhällsviktig verksamhet 
som också ska prioriteras för sanering.  

Detta beskrivs mer utförligt i Delplan sanering. 

9.3 Avfall efter sanering 
Samtliga saneringsmetoder, undantagen avklingning, ger upphov till mycket stora 
volymer av avfall vilket är viktigt att ta hänsyn till redan i planeringsarbetet. 
Länsstyrelsen är ansvarig för att fatta beslut om hur avfallet ska hanteras. 
Avfallshanteringen beror precis som valet av saneringsmetod på nedfallets 
omfattning. Det är därför svårt att utse platser för mellanlagring eller slutligt 
omhändertagande i förväg. Allt kontaminerat avfall som uppstår i samband med 
sanering efter en kärnteknisk olycka klassas som kärnavfall. Det innebär särskilda 
förhållanden för både hantering, förvaring och transport av avfallet. Det finns med 
andra ord såväl juridiska som praktiska svårigheter som måste hanteras. Som 
saneringsledande myndighet har länsstyrelsen också ett samordningsansvar för 
arbetsmiljöfrågor. När radioaktivt avfall hanteras måste personalens säkerhet och 
risken för spridning särskilt beaktas. Tillstånd för transport av avfall och farligt 
avfall utfärdas av länsstyrelsen.  
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10. Andra frågor av betydelse för 
beredskapen 

10.1 Allmänt 
Vid en kärnteknisk olycka kommer ett flertal yrkesgrupper att behöva utföra 
arbetsgifter inom ramen för räddningstjänsten eller saneringsarbetet. Om man 
utför arbete inom områden med förhöjda strålningsnivåer så ska man vara 
utbildad om riskerna med detta arbete, samt ha tillgång till lämplig 
skyddsutrustning och dosimeter. Ordinarie arbetsgivare har kvar sitt 
arbetsmiljöansvar för de som medverkar i arbetet. Länsstyrelsen har ansvar för de 
frivilliga och entreprenörer som deltar och som Länsstyrelsen skrivit avtal med för 
att medverka i räddningstjänst- eller saneringsarbetet. I dagsläget finns inga 
sådana avtal, men avtal kan komma att upprättas under pågående verksamhet.  

I det följande beskrivs arbetsmiljöansvar och arbetsskyddsåtgärder.     

10.2 Arbetsmiljöansvar 
Det övergripande arbetsmiljöansvaret ligger alltid kvar på arbetsgivaren. Den 
arbetsgivare som har anställt en person har även ansvar för arbetsmiljön för 
denna. Arbetsgivarna ansvarar därmed för den anställdes eller inlånad personals 
säkerhet och hälsa under utförande av arbete.  

Vid en kärnteknisk olycka kommer länsstyrelsen samordna arbetsmiljöarbetet 
enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) AML 3 kap 7e §. 

Arbetsmiljöansvar innebär bland annat att följa upp att de personer som har fått 
specifika uppgifter i arbetsmiljöarbetet har de befogenheter, resurser och 
kompetens som krävs för att kunna agera förebyggande. Arbetsgivare som har en 
roll i den förberedda beredskapsplaneringen för kärnteknisk olycka ansvarar för 
att signalera behov av utbildningar och övningar för att kunna fullfölja sitt eget 
arbetsmiljöansvar. Arbetsgivaren ska även delta i dialogen om 
utvecklingsmöjligheter i utbildningar, övningar, utrustning och planverk för att 
förbättra förutsättningar för att hantera arbetsmiljöansvaret på bästa sätt. 

10.3 Arbetarskydd för operativ personal  
Länsstyrelsen är ansvarig för samordning av arbetsmiljöarbetet. Detta 
samordningsansvar innebär att arbetstagare har tillgång till exempelvis 
jodtabletter, dosimetrar samt är utbildade.  

Efter genomfört arbete måste de som har medverkat i arbetet ges en möjlighet att 
bli kontrollerade och vid behov sanerade. Länsstyrelsen ansvarar för att 
organisera, bemanna och utrusta platser för detta. Om arbetstagare utsatts för 
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stråldos som överstiger dosgränsen ska denne snarast genomgå 
läkarundersökning. Detsamma gäller om en arbetstagare visar tecken på 
strålskada. Sådan läkarundersökning är ej frivillig. 

Personal som deltar i arbete inom områden där radioaktivt nedfall (joniserande 
strålning) förekommer är särskilt riskutsatta. Information till dessa och andra 
grupper med verksamhet inom berörda områden är därför särskilt viktig. 

Personer under 18 år samt gravida personer får inte utföra åtgärder eller arbete i 
samband med en radiologisk nödsituation. Ammande personer får endast utföra 
uppgifter där de inte riskerar att utsättas för joniserande strålning. 

Länsstyrelsen ska ge personal som deltar eller kan komma att delta i arbete som 
medför risk för joniserande strålning: 

• Lämplig och regelbundet uppdaterad information om de hälsorisker som 
deltagandet kan medföra. 

• Information om strålskyddande försiktighetsåtgärder som ska vidtas för att 
minska risken för exponering. 

Länsstyrelsen ska också tillse att de arbetsuppgifter som utförs där arbetstagaren 
riskerar att utsättas för strålningsnivåer som överskrider 20mSv årlig dos är 
införstådda med detta. Arbetet får då endast utföras om det är frivilligt. 

Underlag för information till berörd personal rörande arbetsskyddsåtgärder, 
gränsvärden med mera, bör inhämtas från nationella expertmyndigheter. Men 
även i förekommande fall från drabbat kärnkraftslän samt bedömningar från 
länsstyrelsens strålningsmätningsfunktion. 

Informationen bör även innehålla eventuella förändringar i strålnivåer, 
strålningens sammansättning med mera. 

 

332



 

37 

11. Regionala förhållanden 
Uppgifter om regionala förhållanden, av betydelse vid planläggning och 
prioritering av åtgärder efter en kärnteknisk olycka finns till stor del att tillgå 
inom Länsstyrelsens olika avdelningar och enheter. De faktorer som bör ligga till 
grund för prioriteringar och val av metoder vid planering och genomförande av 
räddningstjänst- och saneringsåtgärder är boendeförhållanden, befolkningstäthet, 
kommunikationer, markanvändning, vattentäkter (typ av och belägenhet), och 
djurhållning. En sammanställning av planeringsunderlag presenteras i kartform på 
Länsstyrelsens WebbGIS med uppgifter som kan tjäna som underlag vid 
prioritering inför sanering.  

11.1 Allmänt 
Dominerande marktyp i länet är skogsmark. Hela 70 procent av länet består av 
skog. Resterade delar av länet består till stor del av vatten ca 10 procent och 
jordbruk ca 10 procent. Den bebyggda marken är ca 4 procent. Detaljkunskaper 
om markens användning, bland annat betesmark och jordbruksarealer, finns hos 
Länsstyrelsens Landsbygdsavdelning, men kan även sökas hos Jordbruksverket.  

Länet är uppdelat i åtta kommuner där det, utifrån antal invånare, är Växjö som är 
störst med ca 93 000 invånare följt av Ljungby, Alvesta, Älmhult, Tingsryd, 
Markaryd, Uppvidinge och sist Lessebo med ca 9 000 invånare. Totalt finns det ca 
200 000 invånare i länet varav ca 80 procent bor i tätorterna. 

I länet finns en trafikflygplats, Småland Airport, som ligger strax utanför Växjö. 
Det finns två större järnvägsbanor som går genom länet, Kust till kust-banan 
(Göteborg-Kalmar/Karlskrona) samt Södra stambanan (Malmö-Stockholm). E4 
Stockholm/Helsingborg, som passar genom länet, går genom både Ljungby och 
Markaryd. Det finns också flera riksvägar som går genom länet, exempelvis RV 
25 Halmstad/Kalmar. 

11.2 Riskutsatthet 
Det finns tre kärnkraftverk i Sverige varav två återfinns i grannlänen Kalmar 
(Oskarshamn) och Halland (Ringhals). Utöver de svenska kraftverken så finns det 
flera reaktorer i Europa och i världen som vid utsläpp av radioaktiva ämnen kan 
komma att påverka Kronobergs län i mindre omfattning. Planeringszonerna runt 
de båda kärnkraftverken inverkar på Kronobergs län med Ljungby kommun i 
väster och Uppvidinge och Lessebo kommuner i öster.. Räddningstjänståtgärder i 
samband med olyckor med spridning av radioaktiva ämnen bedöms i huvudsak 
vara åtgärder för att minska riskerna för mera långsiktiga skador. Åtgärderna får 
därmed huvudsakligen karaktären av analys och informationsåtgärder som syftar 
till skadebegränsning. Även om de fysiska skadeverkningarna kan bedömas som 
obetydliga bör faktorer som allmänhetens oro och rädsla för strålningsrisker vägas 
in.  
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11.3 Natur- och kulturvärden 
Kronobergs län har stora naturvärden i form av sjöar, myrar, skogar och 
småskaligt odlingslandskap och vattenförande grusåsar. Totalt finns det 140 
naturreservat och 230 områden utpekade i Natura 2000. Relativt stor andel av 
dessa finns i Uppvidinge och Ljungby kommuner. Det finns också en nationalpark 
i södra delen av länet.  

Länet är rikt på fornlämningar med en hög koncentrationen av röjningsrösen i 
skogsmark som ett resultat av odling sedan bronsåldern. Kring Värends 
centralbygd med slättbygderna kring Åsnens sjösystem och utmed Lagans 
vattendrag i Finnveden finns Lagadalens höggravfält från järnåldern liksom 
bronsåldersrösen i Värend. I Göteryds socken finns landets största koncentration 
av hällkistgravar kring sjön Römningen. Senmedeltidens största godsbildning 
Bergkvara och vasaborgen Kronoberg, där Dackefejden utspelades, är belägna vid 
Helgasjöns vattensystem. Klimat i sjön Åsnens södra del har gjort det möjligt att 
odla frukt för både husbehov och avsalu i både åker- och ängsmark. 
Karaktäristiskt kyrkliga kulturmiljöer är de stora vita nyklassicistiska s k 
Tegnérkyrkorna från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. I länet finns 
även landets äldsta timmerkyrka, Granhult, från 1200-talet. 

11.4 Lantbruk, jord- och skogsbruk, fiske 
Lantbruket i Kronobergs län präglas av animalieuppfödning och då i huvudsak av 
mjölk och nötköttsproduktion. En kärnteknisk olycka kommer påverka lantbruket 
i länet främst inom dessa grenar som är beroende av bete och vallodling. Vid 
radioaktivt nedfall försvinner ju möjligheten till bete och skörd av vinterfoder.  

En stor del av länet är täckt av skog, som kan förlora i värde om skogen 
kontamineras, då skog är mycket svårt att sanera. 

Länet är också mycket hästtätt, vilket innebär att många människor kommer vilja 
ta med sig sina hästar om de blir utrymda eller spontanutrymmer på egen hand. 

Lantbrukare kan vara en mycket viktig resurs i hanteringen av en kärnteknisk 
olycka. De är också en särskilt känslig grupp i det initiala skedet avseende 
utrymning och skyddsåtgärder. Även skogsindustrin har tillgång till många viktiga 
resurser som kan vara till hjälp vid saneringen efter en kärnteknisk olycka. 

Yrkesfiske bedrivs i mycket begränsad utsträckning i länet, men riskerar att slås ut 
helt om fisken blir otjänlig, liksom husbehovsfiske som också sker för 
konsumtion. Sportfiske, där man ofta släpper tillbaka fångsten, påverkas i mindre 
grad. 
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11.5 Dricksvattenhantering 
Det finns en stor resurs för dricksvattenförsörjning i Kronobergs län som utgör ett 
problemområde i samband med radioaktivt nedfall och bör ägnas särskild 
uppmärksamhet. Dricksvattenförsörjning påverkas i detta avseende av ett flertal 
faktorer, bland annat vilken form av rening som förekommer. Ytvattentäkter, 
främst grunda sådana, är mer känsliga än grundvattentäkter när det gäller 
påverkan från radioaktivt nedfall. Nedfall av radioaktiva ämnen i en ytvattentäkt 
innebär betydligt större risk för kontamination av dricksvatten jämfört med om 
vattnet tas från en grundvattentäkt. I Kronoberg har cirka 20 procent av invånarna 
enskilt vatten, vilket vanligen innebär dricksvatten från egen brunn (grundvatten). 
Det kan dock finnas risk att kontaminerat regnvatten kan ledas ner i en brunn. Det 
kommunala dricksvattnet i länet produceras också till övervägande del från 
grundvatten (ca 80 procent). Endast 5 procent dricksvattnet produceras direkt från 
ett ytvatten (sjöarna Läen, Innaren, Stora Värmen och Allgunnen) och resterande 
genom så kallad konstgjord infiltration, där ett ytvatten infiltreras i marken innan 
det tas upp och bereds till dricksvatten. I Kronobergs län finns också 
ytvattentäkter som förser andra län med råvatten. Till exempel sjön Bolmen som 
förser Skåne med råvatten till dricksvattenproduktion för drygt en halv miljon 
invånare. Vatten från åar och bäckar bör heller inte användas för bevattning eller 
som dricksvatten till djur, i all synnerhet efter regn, då detta kan medföra en 
anrikning av radioaktiva nuklider i dessa vattendrag.  

11.6 Sjukvård 
I Region Kronoberg finns två sjukhus, Ljungby lasarett och Centrallasarettet i 
Växjö. Båda våra sjukhus är akutsjukhus. Sjukhuset i Växjö har dessutom en 
barnakut. I ett läge där ett sjukhus måste utrymmas eller inte längre går att utnyttja 
som det är tänkt kommer brist på vårdplatser att uppstå. 

11.7 Transport och trafik 
Infrastrukturmässigt är Kronobergs län sammankopplat med Malmö och 
Köpenhamn i söder och med Nässjö och Stockholm i norr via stambanan. I öst-
västlig riktning passerar kust till kust-banan genom Kronoberg vilket kopplar 
samman länet med Kalmar i Öst och Göteborg i Väst. Strax norr om Växjö ligger 
länets internationella flygplats med flygförbindelser till Stockholm och till ett 
flertal länder på den europeiska kontinenten.26 Av de större vägarna i Sydsverige 
passerar Väg 23, 25, 27 och 30 samt E4:an genom större orter i Kronobergs län 
och de har därmed en viktig funktion i att binda samman länet med Sydsverige 
och övriga landet. 

  

 
26 Kulturgeografisk analys, Region Kronoberg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-05-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 127 Dnr 2021/417-10.11.1 
 

Bruno Mathssons glashus 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att 

1. Dialog ska föras med privata entreprenörer som kan ta ansvar för 
hela fastigheten. Lägenheterna ska kunna hyras ut som ”hotellrum” 
med speciell inriktning på design. Konferenslägenheten kan nyttjas 
av kommunen och privata intressenter. En väl fungerade 
organisation för visningslägenhet ska en privat entreprenör ta 
ansvar för. Fastigheten ägs fortsättningsvis av kommunen och avtal 
om ovanstående upprättas. Upphandlingsform ska beslutas enligt 
gällande regler.  

2. Om kommunen inte finner en privat aktör som är intresserad av 
ovanstående upplägg ska kommunen gå ut på öppna marknaden för 
en försäljning. Försäljningen ska rikta sig till köpare med ett 
kulturhistoriskt intresse där kommunen ska kravställa inriktningen 
på Glashusen innan försäljningen. 

 
 
Ärendebeskrivning 
Under Kulturmiljödagarna 2021 så genomfördes en föreläsning  
och en mindre workshop för att bistå Lessebo kommun i utredningen 
gällande hur kommunen ska hantera Glashusen. Utifrån mötet på 
Kulturdagarna har kultur och fritidschefen tagit fram följande förslag 
på inriktning:  
 
1. Stiftelse: Lessebo kommun bildar enligt förslaget från  
Kulturmiljödagarna en stiftelse för Glashusen och utreder  
lämpliga hyresgäster.  
2. Hotellverksamhet: Lessebo kommun arrenderar ut lägenheterna i 
originalskick till hotellverksamhet. 
3. Glashusen arrenderas ut till en entreprenör för valfri  
verksamhet med förbehåll som över ansvaret  
för visningslägenheten. 
4. Glashusen avyttras i sin helhet till privat entreprenör.  
 
Kommunchef fick 2022-01-10 i uppdrag av kommunstyrelsen att 
utreda och återkomma med förslag på inriktning vad kommunen ska 
göra med Glashusen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-16 
Utredning Bruno Mathssons glashus 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-10 § 12 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-05-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno Mathssons Glashus 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

1. Dialog ska föras med privata entreprenörer som kan ta ansvar 
för hela fastigheten. Lägenheterna ska kunna hyras ut som 
”hotellrum” med speciell inriktning på design. 
Konferenslägenheten kan nyttjas av kommunen och privata 
intressenter. En väl fungerade organisation för visningslägenhet 
ska en privat entreprenör ta ansvar för. Fastigheten ägs 
fortsättningsvis av kommunen och avtal om ovanstående 
upprättas. Upphandlingsform ska beslutat enligt gällande regler.
  

2. Om vi inte finner en privat aktör som är intresserad av 
ovanstående upplägg föreslås att vi går ut på öppna marknaden 
för en försäljning. Försäljningen ska rikta sig till köpare men ett 
kulturhistoriskt intresse där vi ska kravställa innan försäljningen 
inriktningen på Glashusen. 

 
 
Ärendebeskrivning 
Under Kulturmiljödagarna 2021 så genomfördes en föreläsning  
och en mindre workshop för att bistå Lessebo kommun i 
utredningen gällande hur kommunen ska hantera Glashusen. 
Utifrån mötet på Kulturdagarna har kultur och fritidschefen tagit 
fram följande förslag på inriktning:  
1. Stiftelse: Lessebo kommun bildar enligt förslaget från  
Kulturmiljödagarna en stiftelse för Glashusen och utreder  
lämpliga hyresgäster.  
2. Hotellverksamhet: Lessebo kommun arrenderar ut lägenheterna 
i originalskick till hotellverksamhet. 
3. Glashusen arrenderas ut till en entreprenör för valfri  
verksamhet med förbehåll som över ansvaret  
för visningslägenheten. 
4. Glashusen avyttras i sin helhet till privat entreprenör.  
 
Kommunchef fick i uppdrag att utreda och återkomma med förslag 
på inriktning vad kommunen ska göra med Glashusen. 
 
Bakgrund 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-05-16 

 

 

Bruno Mathssons glashus i Kosta restaurerades 2008 av Lessebo  
kommun med hjälp av Länsstyrelsen.  
De är av ett mycket högt kulturhistoriskt värde och efter en period  
av uthyrning till privatpersoner står nu Glashusen tomma i väntan  
på åtgärder av mindre karaktär. 
Då husen dessutom är ett kulturhistoriskt byggnadsminne så är  
det av högt allmänintresse hos såväl ortsbor som nationellt. Husen  
är alltså skyddade och för att ändra någon karaktär i huset så  
behöver man söka tillstånd hos Länsstyrelsen. 
Husen innehåller 5 lägenheter innehållande 1 visningslägenhet  
återställd till originalskick, 3 lägenheter återställda till  
originalskick och 1 lägenhet av godkänt omgjord karaktär för att  
uppfylla en tjänst som konferenslägenhet 2008.  
Det är ett högt tryck på att få se visningslägenheten men i nuläget  
så är den servicen begränsad då Lessebo kommun inte har  
turistpersonal på plats samt att tjänstemän har en begränsad  
möjlighet att visa den. 

 
Konsekvenser 
Första alternativet gör att kommunen fortfarande har rådighet 
över fastigheten. Vid en försäljning tappar kommunen denna 
rättighet. 
 

 

 
 
Christina Nyquist 
Kommunchef   
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  3 Dokumentets titel   

 

Uppdraget 
Bruno Mathssons glashus i Kosta restaurerades 2008 av Lessebo kommun med hjälp 
av Länsstyrelsen. De är av ett mycket högt kulturhistoriskt värde och efter en period 
av uthyrning till privatpersoner står nu Glashusen tomma i väntan på åtgärder av 
mindre karaktär. Då husen dessutom är ett kulturhistoriskt byggnadsminne så är det 
av högt allmänintresse hos såväl ortsbor som nationellt. Husen är alltså skyddade och 
för att ändra någon karaktär i huset så behöver man söka tillstånd hos Länsstyrelsen. 
Husen innehåller 5 lägenheter innehållande 1 visningslägenhet återställd till 
originalskick, 3 lägenheter återställda till originalskick och 1 lägenhet av godkänt 
omgjord karaktär för att uppfylla en tjänst som konferenslägenhet 2008. Det är ett 
högt tryck på att få se visningslägenheten men i nuläget så är den servicen begränsad 
då Lessebo kommun inte har turistpersonal på plats samt att tjänstemän har en 
begränsad möjlighet att visa den. 
Det är olämpligt att lägenheterna i huset fortsätter att stå tomma då risken för inbrott 
ökar. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-11 att kommunchef ska utreda 
organisationsformer för att uppfylla syftet med 1 visningslägenhet, 3 lägenheter och 1 
konferenslägenhet. 
 
 
 
Christina Nyquist 
Kommunchef 
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Förslag till beslut 
Alternativa förslag 

1. Dialog ska föras med privata entreprenörer som kan ta ansvar för hela 
fastigheten. Lägenheterna ska kunna hyras ut som ”hotellrum” med speciell 
inriktning på design. Konferenslägenheten kan nyttjas av kommunen och 
privata intressenter. En väl fungerade organisation för visningslägenhet ska en 
privat entreprenör ansvara för. Fastigheten ägs fortsättningsvis av kommunen 
och avtal om ovanstående upprättas. Upphandlingsform ska beslutat enligt 
gällande regler. 
 

 

2. Om vi inte finner en privat aktör som är intresserad av ovanstående upplägg 
föreslås att vi går ut på öppna marknaden för en försäljning. Försäljningen ska 
rikta sig till köpare men ett kulturhistoriskt intresse där vi ska kravställa innan 
försäljningen inriktningen på Glashusen. 
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Kartläggning 
 
Tillbakablick och nuläget  
Länsstyrelsen har på eget initiativ i ett tidigare skede tagit upp frågan om 
byggnadsminnesförklaring av Glashusen. Riksantikvarieämbetet gjorde en 
bedömning om en byggnadsminnesförklaring. Kommunen exproprierade 
fastigheterna på grund av vanvård och en renovering inleddes våren 2006 och 
avslutades under 2007 med syfte att bevara och återställa exteriören till ursprungligt 
skick. 

Planbestämmelserna för fastigheten anger byggnad med kulturhistoriskt värde 
avsedd för fyra bostäder samt en utställnings- och konferenslokal. Q-märkt område. 
Byggnaderna får ej rivas eller byggas till. Exteriör och interiör (dock i olika 
omfattning) får ej förvanskas. Planlösningar får ej ändras. Semafor med kulturvärde 
finns på fastigheten. Prickmark i övrigt som inte får bebyggas. Fastigheten utgör 
byggnadsminne: Glashusen. Skyddsföreskrifterna innebär att de inte får byggas om, 
rivas eller på annat sätt förändras till det yttre. Medgivande från Länsstyrelsen krävs 
för att ändra planlösningar. Krav på underhåll finns.  

Skyddsföreskrifter 

1. Glashusen får inte utan Länsstyrelsens medgivande rivas, flyttas, byggas om 
eller på annat sätt förändras till det yttre. 

2. Husens inre får inte utan Länsstyrelsens medgivande förändras vad det gäller 
rumsindelning, stomme, golvvärme och fast inredning exempelvis eldstäder, 
garderober, skåp och dylikt. 

3. Glashusen skall underhållas så att de inte förfaller. Vård och 
underhållsarbeten skall utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska 
värdet inte minskar. 

4. Område kring husen skall hållas i sådant skick att husens utseende och 
ursprungskaraktär inte förvanskas. Till detta hör en semafor som härrör från 
en äldre järnvägssträckning. 

Oavsett hur kommunen kommer att hantera Glashusen så ligger byggnadsminnet och 
dess ansvar i lagfarten.  

 
 
Förslag att gå vidare med  
Kultur och fritidschefen har gått igenom olika förslag för att välja vilket spår 
kommunen ska gå vidare med. Förslagen har diskuterats i kultur- och 
fritidsutskottet. 

1. Stiftelse: Lessebo kommun bildar enligt förslaget från Kulturmiljödagarna en 
stiftelse för Glashusen och utreder lämpliga hyresgäster. Visningslägenheten kvarstår 
i sin nuvarande form och ett förslag för att visa den tas fram med hyresgäster, 
entreprenörer eller förening från orten.  
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2. Hotellverksamhet: Lessebo kommun arrenderar ut 3 lägenheter i originalskick 
till hotellverksamhet då efterfrågan på att bo i en sådan miljö enligt undersökningar 
är hög. Visningslägenhet kvarstår och kan visas av turistverksamhet av egen eller 
annan entreprenör inom kommun/Glasriket. Konferenslägenheten används som just 
konferenslägenhet för Lessebo kommun eller annan entreprenör. 

 3. Glashusen arrenderas ut till en entreprenör för valfri verksamhet med 
förbehåll som tar på sig att ta över ansvaret för visningslägenheten.  

4. Glashusen avyttras i sin helhet (med information om förbehåll dvs samma 
regler för en ny ägare gäller vid ett byggnadsminne). 

 
 
Ekonomi 
Kostnaden för att drifta fastigheten ligger det i budget drygt 300.000 kronor per år. 
När kommunen hyrde ut 4 lägenheter var hyran ca 7.500 kronor i månader per 
lägenhet det vill säga en intäkt på ca 360.000 kronor per år. Idag är samtliga 
lägenheter vakanta och därmed ingen intäkt.  
Anskaffningsvärdet ligger på strax under 1.384.420 kronor varav 100.000 kronor 
gäller marken och restvärdet är ca 820.460 kronor. 
 

 
Värdering 
Kommunchef har initierat att fastigheten ska värderas. Värderingsbyrån har under 
våren 2022 gjort en värdering med syfte till att bedöma värderingsobjektets 
marknadsvärde. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal 
försäljning på den öppna marknaden. 

Värderingsobjektet har vid fastighetstaxeringen kod småhusenhet och 
hyreshusenhet. Fastigheten har ett taxeringsvärde på totalt 2 346 000 kr. 
Taxeringsvärdet för fiktivt avstyckade fastigheter med småhus beräknas till ca        
350 000 kr/småhus enligt Skatteverkets riktlinjer. Nuvarande byggnad är en 
fastighet men det finns möjlighet att stycka av till 6 stycken enheter.  

I och med rådande omvärldsläge så har ökade efterfrågan i kombination med 
utbudsbrist lett till kraftigt stigande priser inom många områden men främst inom 
energi och drivmedel. Inflationstakten på årsbasis uppgick i mars 2022 till 6,1% vilket 
är den högst uppmätta siffran på 30 år i Sverige. 

På fastighetsmarknaden, som är en del av den allmänna marknaden, noteras än så 
länge inga större förändringar men det är samtidigt för tidigt att dra några större 
slutsatser. Marknaden för främst flerbostadshus och logistikfastigheter med goda 
lägen är fortsatt stark. 

Objektets marknadsförutsättningar: 

Positiva egenskaper/omständigheter för värderingsobjektet  

1. Byggnad ritad av mycket välkänd arkitekt/möbelarkitekt  
2. Kulturhistoriskt värde  
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3. Standard efter renovering  
Negativa egenskaper/omständigheter för värderingsobjektet  

1. Läget i sydöstra Sverige  
2. Begränsad möjlighet till förändringar in- och utvändigt.  
3. Visst upprustnings- och anpassningsbehov. 

 

 

Värderingsobjektet bedöms i första hand styckas av och säljas som enskilda 
fastigheter. De mest sannolika köparna av småhusfastigheterna bedöms vara 
privatpersoner med stort kulturhistoriskt intresse främst för nyttjande som 
fritidsbostad alternativt permanentbostad efter viss anpassning. Fastigheten planlagd 
som lokal bedöms ha betydligt svagare marknadsförutsättningar och den mest 
sannolika köparen bedöms i första hand vara lokalt företag. 

Marknadsvärdebedömning: 

1. Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms 
marknadsvärdet värdetidpunkten mars månad år 2022 till: 3,3 – 5,3 mkr. 
Resultatet avser det sammanlagda värdet av avstyckade fastigheter 
exklusive avstyckningskostnader. Bedömningen förutsätter att avstyckning 
beviljas av Lantmäteriet.  

2. Marknadsvärdet som flerbostadshus bedöms till ca 1,5 – 2,0 mkr vid 
bedömda hyresintäkter om ca 400 000 kr/år, drift och underhållskostnader 
om ca 500 kr/kvm och ett avkastningskrav om ca 6,0% i genomsnitt 

Uthyrning av lägenheterna 
Sedan 2015 har lägenheterna blockhyrts av Kosta Boda Art Hotel. NWG har i sin tur 
hyrt ut lägenheterna till sin personal. I och med att lägenheterna har blockuthyrts så 
har kommunen inte haft möjlighet att besiktiga lägenheterna då de har bytt 
hyresgäster. Detta har medfört att vi inte har haft kontroll på underhållsbehovet. 
2021-08-01 blockhyr Kosta Boda Art Hotel inte längre lägenheterna. Samtliga 
lägenheter står tomma. 

Den 10 augusti 2021 inkom en anmälan om eftersatt underhåll gällande Kosta 
glashus till Länsstyrelsen i Kronoberg. Lessebo kommun meddelade den 11 augusti 
2021 att husen kommer kunna besiktigas efter september när de sista hyresgästerna 
lämnat. Vid Länsstyrelsens tillsynsbesök den 13 december 2021 tillsammans med 
representanter för Lessebo kommun besiktigas husen. I några av lägenheterna har ett 
visst interiört underhållsbehov identifierats, företrädesvis kopplat till ytskiktsslitage. 
Lessebo kommun framförde att underhållsarbete kommer att genomföras nu när 
lägenheterna står tomma. I och med besiktningen beslutade Länsstyrelsen att inte 
vidta ytterligare åtgärder med anledning av anmälan om eftersatt underhåll gällande 
byggnadsminnet Kosta glashus. 

 

346



 

  8 Dokumentets titel   

 

Guidning av visningslägenheten 
Tillbaka i tiden hade kommunen en anställd som kunde göra guidningar gällande 
visningslägenheter. En tid hade kommunen anställda turistvärdar som också guidade 
visningslägenheten sommartid. Därefter har Ekeberga hembygdsföreningen hanterat 
guidningarna. Nu har Ekeberga hembygdsföreningen meddelat att de inte har 
möjlighet att guida i fortsättningen. Under sommaren 2022 kommer Kosta 
Kulturföreningen att hantera guidningarna. 

 

Dialog med Länsstyrelsen  
Dialog har förts med länsantikvarie Heidi Vassi och byggnadsantikvarie Julia 
Chirokova. Länsstyrelsen ser helst att kommunen behåller fastigheten i egen regi och 
finner lösningar med utåtriktad verksamhet så att allmänheten har tillgång till 
visningslägenheten. Det finns ett mycket stort intresse för Glashusen både nationellt 
men även internationellt. Samtidigt har Länsstyrelsen full förståelse för kommunens 
utmaningar gällande att hantera Glashusen. Idag har vi svårt att få en stabil 
organisation med guidning och lägenheterna står tomma vilket kan i förlängningen 
bli ett förfall med skadegörelse. Det är därför viktigt att kommunen finner en lösning 
som kan kombineras med att allmänheten har tillgång till visningslägenheten och att 
de tre lägenheter blir uthyrda till personer med ett kulturintresse. 

 

Bilda Stiftelse 
En stiftelse är en egen juridisk person. Det är dessutom, till skillnad från till exempel 
ett aktiebolag, en juridisk person utan ägare. Den styrs enbart av sina stadgar. Det 
gör också att en stiftelse måste ha en egen välfungerande ekonomi. Och den som 
inrättar den har ingen kontroll över den utan den lever sitt eget liv. En stiftelse kan 
således lämpa sig för när stora summor eller väsentliga tillgångar avsetts för visst 
ändamål. 

I detta fall talar vi om en begränsad tillgång rent ekonomiskt som stiftaren, 
kommunen, dessutom skulle förlora kontrollen över vid bildandet. Tillgångar låses då 
till stiftelsen. 

I detta fall talar vi om att det önskas uthyrning av lägenheter till viss grupp. Detta 
ändamål kan likväl uppnås om kommunen är direkt ägare. Att besluta om kriterier 
för vilka som är aktuella för att hyra viss lägenhet ligger väl inom de kommunala 
befogenheterna. Inte heller strider det mot någon likabehandlingsprincip om de 
kriterier som ställs upp är rimliga och motiverade.  

Således, anta policy/riktlinje på temat att dessa bostäder är viktiga ur kulturaspekt 
och därför bör vigas åt personer som kan driva detta ändamål vidare. Skulle det 
finnas fler kandidater än det finns lägenheter måste ett urval ske. Det kan till exempel 
baseras på erfarenhet, verksamhet som bedrivs eller liknande. 

Det viktiga är att kommunen kan formulera krav för att uppnå det ändamål 
kommunen ser. Sedan behandlas de som uppfyller kraven likvärdigt. 
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Sammanfattningsvis bör inte kommunen bilda en stiftelse och därmed låsa 
tillgångarna. Ekonomin kan bli mycket ansträngd. Om kommunen fortsättningsvis 
ska äga och förvalta lägenheterna bör en uthyrningspolicy upprättas för vilka som ska 
få hyra lägenheterna. 

 

Omvärldsanalys 
Under Kulturmiljödagarna 2021 så genomfördes en föreläsning och en mindre 
workshop för att bistå utredningen. Föreläsningen genomfördes av 
byggnadsantikvarie Jan Westergren från Kalmar läns museum som är den som 
ansvarade för restaureringen 2008, samt Jenny Ramnér kultur och fritidschef i 
Lessebo kommun för en nulägesanalys tillsammans med åhörare och representanter 
från Länsstyrelsen i Kronoberg. På plats fanns anmälda representanter från ledning 
av Stadsmuseet i Stockholm samt byggnadsantikvarie och byggnadsingenjör från 
Kungliga Djurgårdens förvaltning som jobbar med äldre fastigheter samt med Hovets 
fastigheter. De var alla eniga om att en stiftelse borde bildas av Lessebo kommun för 
att kunna välja lämpliga hyresgäster som kan tillföra fastigheten ett kulturvärde, 
samt att visningslägenheten borde behållas med anledningen av ett synnerligen högt 
kulturvärde och allmänintresse.  

 
Konsekvensanalys 
 
Behålla i kommunal regi 
Kommunen har fortsatt rådighet över Glashusen. Det måste finnas en organisation 
för hantering av fastigheten och guidning av visningslägenheten. De tre lägenheterna 
som i dag är vakanta ska vara bebodda. Detta kan göras av kommunen eller genom 
avtal med privat entreprenör.  

 

Sälja till privat entreprenör 
Köpare med ett kulturhistoriskt intresse kan hyra ut lägenheterna och verksamhet 
kan möjliggöras. Osäkert kring vilket marknadspris som kan gälla idag. Kommunen 
kan inte sälja till ett förlustpris. Kommunen mister sin rådighet över Glashusen där 
kritik kan riktas till kommunen som har fått både medel och kulturhistoriska 
inventarier till lägenheterna vid renoveringen 2006-2007. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-11 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 12 Dnr 2021/417-10.11.1 
 

Bruno Mathssons glashus 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchef att utreda 
organisationsformer för att uppfylla syftet: 1 visningslägenhet, 3 
lägenheter och 1 konferenslägenhet. Ärendet ska redovisas på 
kommunstyrelsen 2022-05-10. 
 
Ärendebeskrivning 
Bruno Mathssons glashus i Kosta restaurerades 2008 av Lessebo 
kommun med hjälp av Länsstyrelsen.  
De är av ett mycket högt kulturhistoriskt värde och efter en period av 
uthyrning till privatpersoner står nu Glashusen tomma i väntan på 
åtgärder av mindre karaktär. 
Då husen dessutom är ett kulturhistoriskt byggnadsminne så är det av 
högt allmänintresse hos såväl ortsbor som nationellt. Husen är alltså 
skyddade och för att ändra någon karaktär i huset så behöver man 
söka tillstånd hos Länsstyrelsen. 
Husen innehåller 5 lägenheter innehållande 1 visningslägenhet 
återställd till originalskick, 3 lägenheter återställda till originalskick 
och 1 lägenhet av godkänt omgjord karaktär för att uppfylla en tjänst 
som konferenslägenhet 2008.  
Det är ett högt tryck på att få se visningslägenheten men i nuläget så 
är den servicen begränsad då Lessebo kommun inte har 
turistpersonal på plats samt att tjänstemän har en begränsad 
möjlighet att visa den. 

 
Det är olämpligt att lägenheterna i huset fortsätter att stå tomma då 
risken för inbrott ökar. 
 
Kultur- och fritidsutskottet har berett ärendet och tagit fram förslag 
till beslut, där bl.a. möjligheter att bilda stiftelse och samverkansavtal 
med Länsstyrelsen har lyfts fram. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsutskottets protokoll 2021-12-21 § 38 
Tjänsteskrivelse 2021-12-15 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-05-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 128 Dnr 2022/15- 
 

Internkontrollplaner för nämnder 2022 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att notera till 
protokollet att internkontrollplanerna redovisats.  
 
Ärendebeskrivning 
Inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, redovisas samtliga 
nämnders internkontrollplaner för 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan Myndighetsnämnden 
Internkontrollplan Samhällsbyggnadsnämnden 
Internkontrollplan Socialnämnden 
Internkontrollplan Barn- och utbildningsnämnden 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-05-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internkontrollplaner för nämnder 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar till protokollet att 
internkontrollplanerna redovisats.  
 
Ärendebeskrivning 
Inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, redovisas 
samtliga nämnders internkontrollplaner för 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan Myndighetsnämnden 
Internkontrollplan Samhällsbyggnadsnämnden 
Internkontrollplan Socialnämnden 
Internkontrollplan Barn- och utbildningsnämnden 
 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Myndighetsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-20 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 7 Dnr 2022/3-1.5.2 
 

Internkontrollplan 2022 
 
Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att fastställa internkontrollplan för 
2022 enligt beslutsunderlag ”Internkontrollplan 2022”.  

 
Ärendebeskrivning 
Det primära syftet med internkontroll är att säkerställa att de av 
fullmäktige fastställda målen uppfylls. Internkontroll definieras som 
en process, där såväl den politiska ledningen, nämnderna och 
personal samverkar. Processen ska vara utformad så att kommunen 
med rimlig grad av säkerhet kan göra en avvägning mellan 
kontrollkostnad och kontrollnytta.  
 
Risker, det vill säga osäkerhet i kommunens framtida verksamhet och 
ekonomiska resultat ska lyftas upp och bedömas. Vid bedömning av 
kontrollnytta ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in, utan även 
vikten av att upprätthålla förtroendet för kommunens verksamhet hos 
olika intressenter. 
 
Bakgrund 
Förra året, 2021-04-19, gjordes en riskbedömning för fem områden. 
Nämnden bedömde riskernas sannolikhet och konsekvens och utifrån 
detta underlag togs förslag på internkontrollplan med 
kontrollmoment fram. 
 

Tre områden uppnådde tillräckligt höga poäng för att ingå i 
internkontrollen 2021: 

• Bygg 
Risk: Brist i tillsyn på nybyggnationer och befintliga fastigheter 
• Miljö- och hälsoskydd 
Risk: Miljöfarlig verksamhet som inte upptäcks 
• Livsmedel 
Risk: Brister inte upptäcks inom livsmedelshantering hos utövare 

 
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2022 
Tjänsteskrivelse 2021-01-11 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Rapport uttagen 2022-01-19

Väntande internkontrollplan Lessebo kommun 2022

Risker Huvudprocess Delprocess Kategori Avdelning RV Kontroller

Brist på sökande med rätt kompetens Verksamhetsprocess Ej definierad delprocess Verksamhetsrisk Myndighetsnämnden 9 1

Beskrivning: Motivering till IKP: Kontroller
Svårigheter i att rekrytera, få sökanden med rätt kompetens. •  Uppföljning av rekryteringar under året

Bristande arbete med tillsynsplaner Verksamhetsprocess Ej definierad delprocess Omvärldsrisk Myndighetsnämnden 9 1

Beskrivning: Motivering till IKP: Kontroller
Risk för att tillsynsplaner inte följs inom miljö och livsmedel. •  Uppföljning av att kontroll genomförs

Bristande handläggning på byggområdet Verksamhetsprocess Ej definierad delprocess Verksamhetsrisk Myndighetsnämnden 8 2

Beskrivning: Motivering till IKP: Kontroller
Slarv, okunskap och tidsbrist kan leda till felaktiga beslut som upphävs av •  Stickprov
högre instans och leder till lägre kundnöjdhet. Stickprov föreslås. •  Uppföljning av beslut som upphävts 

Ekonomisk internkontroll Verksamhetsprocess Ej definierad delprocess Finansiell risk Myndighetsnämnden 9 1

Beskrivning: Motivering till IKP: Kontroller
Risk för felbetalningar •  Fakturakontroll

Rapportsida 1 / 1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-21 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 20 Dnr 2022/4-1.5.2 
 

Beslut om att revidera internkontrollplan 
2022 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta den reviderade 
internkontrollplanen enligt beslutsunderlag ”reviderad 
internkontrollplan 2022”. 

 
Ärendebeskrivning 
Nämnden antog 2022-01-17 internkontrollplanen för året 2022 för 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Strax därefter 
uppmärksammades för tjänstepersoner på samhällsbyggnads-
förvaltningen att nämndens internkontrollplan inte innehöll beslut 
om kontrollmoment samt ansvarig tjänsteperson på förvaltningen för 
respektive kontroll.   
 
Nämnden behöver därför revidera internkontrollplanen för 2022 för 
att inkludera detta.  

 
Beslutsunderlag 
Reviderad internkontrollplan 2022 
Tjänsteskrivelse 2022-02-25 
Beslut SBNAU 2022-03-14 § 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Rapport uttagen 2022-02-15

Väntande internkontrollplan Lessebo kommun 2022

Risker Huvudprocess Delprocess Kategori Avdelning RV Kontroller

Ekonomisk internkontroll Betalningsprocess Ej definierad delprocess Finansiell risk Samhällsbyggnadsnämnden 9 1

Beskrivning: Motivering till IKP: Kontroller
Fakturakontroll, risk för felbetalningar • Fakturakontroll

Risk för avtalsbrott vid inköp Inköpsprocessen Ej definierad delprocess Legal risk Samhällsbyggnadsnämnden 8 1

Beskrivning: Motivering till IKP: Kontroller
Risk för fel priser i avtal utanför marknadsplatsen. • Stickprov

Risk för kompetensbrist inom drift och Verksamhetsprocess Ej definierad delprocess Verksamhetsrisk Samhällsbyggnadsnämnden 9 1

Beskrivning: Motivering till IKP: Kontroller
Medarbetare har inte kunskap i alla delar inom verksamhetsområdet. Sårbart vid • Kontroll över behörigheter
bortfall av nyckelpersoner samt svårigheter med att rekrytera. 

Risk för obehandlade felanmälan Verksamhetsprocess Ej definierad delprocess Verksamhetsrisk Samhällsbyggnadsnämnden 9 2

Beskrivning: Motivering till IKP: Kontroller
Risk för att felanmälan ej hanteras. • Stickprov e-tjänster

Risk för otjänligt dricksvatten Verksamhetsprocess Ej definierad delprocess Omvärldsrisk Samhällsbyggnadsnämnden 8 1

Beskrivning: Motivering till IKP: Kontroller
Risk för otjänligt dricksvatten till kommunens konsumenter. • Provtagningschema
Provtagningsintervall enligt livsmedelsverkets förordning och
egenkontrollprogram. 

Risk för oväntade kostnader entreprena Verksamhetsprocess Ej definierad delprocess Finansiell risk Samhällsbyggnadsnämnden 9 1

Beskrivning: Motivering till IKP: Kontroller
Ej komplett förfrågningsunderlag som innebär tilläggsarbeten och bristfälliga • Uppföljning entreprenadupphandlingar
besiktningar och efterbesiktningar på utförda arbeten. 

Risk för sjukfrånvaro inom lokalvården Verksamhetsprocess Ej definierad delprocess Verksamhetsrisk Samhällsbyggnadsnämnden 9 1

Beskrivning: Motivering till IKP: Kontroller
Sjukfrånvaro som innebär att lokalvården inte kan utföra sitt uppdrag. • Uppföljning av antal och andel medarbetare sjuka

Rapportsida 1 / 2

Ansvarig

Förvaltningsekonom

Samhällsbyggnadschef

Drift- och 
anläggningschef

Nämndsekreterare

VA-chef

Samhällsbyggnadschef
Nämndsekreterare

Lokalvårdschef
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Rapport uttagen 2022-02-15

Risker Huvudprocess Delprocess Kategori Avdelning RV Kontroller

Risk för störning i processkyla Verksamhetsprocess Ej definierad delprocess Verksamhetsrisk Samhällsbyggnadsnämnden 9 1

Beskrivning: Motivering till IKP: Kontroller
Bortfall av kyla till serverrum och kyl- och frysrum i storkök. • Kvartalsvis rondering

Risk för uteblivna vattenavläsningar Verksamhetsprocess Ej definierad delprocess Finansiell risk Samhällsbyggnadsnämnden 8 1

Beskrivning: Motivering till IKP: Kontroller
Kund rapporterar ej in avläsningsvärden varje år. Bristande kontrollfunktion • Antal uteblivna vattenavläsningar kontrolleras
på förvaltningen. 

Rapportsida 2 / 2

Fastighetschef

VA-chef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-02-23

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 15 Dnr 2022/5-1.4.1 
 

Intern kontroll 2022 för socialnämnden 
 
Beslut 
Socialnämnden antar plan för internkontroll 2022 med granskning av 
genomförandeplaner och vårdplaner.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnden upprätthålla en 
tillfredsställande intern kontroll, dvs. de ska med rimlig grad av 
säkerhet säkerställa att målen uppnås, säkra en effektiv förvaltning 
samt undvika allvarliga fel. Socialförvaltningen föreslår att intern 
kontrollen 2022 ska ha ett fokus på dokumentation.   

• Granskning av genomförandeplaner genomförs inom individ 
och familjeomsorgen, äldreomsorgen och omsorgen om 
personer med funktionsnedsättning.  

• Granskning av vårdplaner genomförs inom de kommunala 
hälso- och sjukvården.  

 
Uppföljning redovisas i socialnämnden maj och september 2022 samt 
januari 2023.  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta:  
Socialnämnden antar plan för internkontroll 2022 med granskning av 
genomförandeplaner och vårdplaner.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, verksamhetsutvecklare, 2022-02-09 
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-02-09 § 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Beslutsexpediering 
Socialförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Socialnämnd 
 

2022-02-01 

 

 

Dnr 2022/5-1.4.1 

Hid 2022.212 

 

 

 

 Tjänsteskrivelse - Intern kontroll 
Förslag till beslut 
Socialnämnden antar plan för internkontroll 2022 med granskning 
av genomförandeplaner och vårdplaner.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnden upprätthålla 
en tillfredsställande intern kontroll, dvs. de ska med rimlig grad av 
säkerhet säkerställa att målen uppnås, säkra en effektiv förvaltning 
samt undvika allvarliga fel. Socialförvaltningen föreslår att intern 
kontrollen 2022 ska ha ett fokus på dokumentation.         
Granskning av genomförandeplaner genomförs inom individ och 
familjeomsorgen, äldreomsorgen och omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning. Granskning av vårdplaner genomförs inom 
de kommunala hälso- och sjukvården. Uppföljning redovisas i 
socialnämnden maj och september 2022 samt januari 2023.    

 
 

   Göran Liljedahl 
 Verksamhetsutvecklare  

 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-03-08 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 19 Dnr 2022/32-1.5.3 
 

Internkontroll 2022 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa risk- och 
väsentlighetsanalys samt att uppdra till förvaltningen att ta fram 
internkontrollplan för 2022, utifrån de beslutade 
internkontrollpunkterna Ekonomi statsbidrag och Privat verksamhet. 
 

 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska ta fram intern kontrollplan för 
2022 i enlighet med anvisningar för intern kontroll. Första steget är 
att göra en risk- och väsentlighetsanalys. Grunden för analysen är den 
riskportfölj som tagits fram och dokumenterats i system för intern 
kontroll. 
 
Nämndsekreterare går igenom framtaget underlag som nämnden 
sedan arbetar med att göra kompletteringar, förändringar och tillägg 
av.   
 
 
Beslutsunderlag 
Riskportfölj  
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-22 § 11 
Tjänsteskrivelse 2022-02-15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Förvaltningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-05-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 129 Dnr 2022/206-4.3.2 
 

Tilläggsköp av mark till fastigheterna 
Skruv 1:92 och Skruv 7:1 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att sälja mark ifrån 
fastigheten Skruv 1:83 till ägare av fastigheterna Skruv 1:92 samt 
Skruv 7:1.  
 
Ärendebeskrivning 
Ägaren till fastigheten Skruv 1:92 har inkommit med ett önskemål att 
köpa mark till sin fastighet ifrån vår fastighet Skruv 1:83. Vid 
beredning av ärendet så upptäcktes det att fastigheten Skruv 7:1 har 
del av en maskinhall på marken som ägaren till Skruv 1:92 vill köpa 
loss. Kontakt har tagits med ägare till Skruv 7:1 som går med på att 
köpa loss den del av Skruv 1:83 där hans maskinhall står.   
  
Förslag på avstyckning finns på bilaga 1. Där den större delen på 
cirka 1700kvm köps loss av Skruv 1:92 och den mindre delen på cirka 
125kvm köps loss utav Skruv 7:1.   
  
Vägen kommer inte att ingå i en eventuell förrättning då mark för 
vägändamål inte får ingå i en tomt för bostadsändamål.   
  
Nyttjanderättsavtal för del av vägen kommer att behöva skrivas med 
ägare Skruv 1:92.    
  
Detaljplanen i området är inte längre genomförbar då tidigare 
avstyckningar i området omöjliggör den ursprungliga tanken med 
planen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-17  
Bilaga 1, daterad 2022-05-17 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-05-17 

Dnr: KS-2022-206 

 

 

 

 
  

Tilläggsköp av mark till fastigheterna Skruv 
1:92 och Skruv 7:1  
  
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att sälja mark ifrån fastigheten Skruv 
1:83 till ägare av fastigheterna skruv 1:92 samt Skruv 7:1.  
  
Ärendebeskrivning  
Ägaren till fastigheten Skruv 1:92 har inkommit med ett önskemål 
att köpa mark till sin fastighet ifrån vår fastighet Skruv 1:83. Vid 
beredning av ärendet så upptäcktes det att fastigheten Skruv 7:1 
har del av en maskinhall på marken som ägaren till Skruv 1:92 vill 
köpa loss. Kontakt har tagits med ägare till Skruv 7:1 som går med 
på att köpa loss den del av Skruv 1:83 där hans maskinhall står.   
  
Förslag på avstyckning finns på bilaga 1. Där den större delen på 
cirka 1700kvm köps loss av Skruv 1:92 och den mindre delen på 
cirka 125kvm köps loss utav Skruv 7:1.   
  
Vägen kommer inte att ingå i en eventuell förrättning då mark för 
vägändamål inte får ingå i en tomt för bostadsändamål.   
  
Nyttjanderättsavtal för del av vägen kommer att behöva skrivas 
med ägare Skruv 1:92.    
  
Detaljplanen i området är inte längre genomförbar då tidigare 
avstyckningar i området omöjliggör den ursprungliga tanken med 
planen. Se bilaga 1.  
  
Bakgrund  
Ägaren till Skruv 1:92 inkom tidigare i år med ett önskemål om att 
köpa till mark till sin fastighet. Han har en stor mängd bilar som 
tidigare har stått på kommunens mark som han nu önskar köpa 
till. Bilarna är flyttade ifrån kommunens mark till den privata 
fastigheten. Vid granskning av önskemålet om tilläggsköp av mark 
upptäcktes att Skruv 7:1 har del av en maskinhall ståendes på den 
mark som Skruv 1:92 önskade köpa till. Dialog har förts med 
ägaren till Skruv 7:1 som går med på att köpa loss den del av 
kommunens mark där hans maskinhall står.  
  
Vi har tagit fram ett förslag på tilläggsköp av mark som är 
förmedlat till och godkänt av Skruv 1:92.   
Konsekvenser  
Detaljplanen för området kommer inte längre gå att utföra så som 
det ursprungligen var tänkt.   
Stenvägen som löper på östra sidan av Skruv 1:92 kommer inte 
längre gå att förlänga som tanken var med ursprunglig detaljplan. 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-05-17 

Dnr: KS-2022-206 

 

 

 

Nyttjanderätt på del av Stenvägen kommer behöva skrivas med 
fastigheten skruv 1:92.   
  
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, tilläggsköp av mark till fastigheterna Skruv 1:92 
och Skruv 7:1. 2022-05-17  
Bilaga 1, daterad 2022-05-17 
  
«Daniel Kronvall-Hellbring»  
«Byggnadsingenjör» Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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Bilaga 1. Tilläggsköp av mark till skruv 1:92 och Skruv 7:1.   
  
  

  
Bild 1. Nulägeskarta  
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Bild 2. Fördelning mellan skruv 1:92 och Skruv 7:1 där Skruv 1:92 föreslås köpa den större biten av 
marken.   
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Bild 3. Gällande detaljplan  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-05-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 130 Dnr 2022/47-4.3.3 
 

Markförsäljning del av Hovmantorp 6:1 
(Granvägen) 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att försäljning av 
en del av Hovmantorp 6:1 (ca 4160 m2) genomförs genom 
markanvisning för nybyggnad av marklägenheter. 
 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommun har undersökt om hur vill man bo i framtiden och 
av svaren som inkommit är det 25 % som har svarat marklägenhet. 
Därför är det viktigt att öka utbudet av marklägenheter för att 
möjliggöra en flyttkedja. Förslaget är att erbjuda marken som en 
markanvisning där en redovisning av tänkt byggnation samt tidigare 
erfarenheter av liknande byggnationer är avgörande. Företaget som 
köper fastigheten skall ha en stabil ekonomi för att kunna genomföra 
projektet i närtid. Ytan uppgår till ca 4160 m2 och taxan är 100 kr/m2 
+ fastighetsbildningskostnader.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-16 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-05-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markförsäljning del av Hovmantorp 6:1 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner att försäljning av en försäljning del 
av Hovmantorp 6:1 (ca 4160 m2) genomförs genom markanvisning 
för nybyggnad av marklägenheter 
 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommun har undersökt om hur vill man bo i framtiden 
och av svaren som inkommit är det 25 % som har svarat 
marklägenhet. Därför är det viktigt att öka utbudet av 
marklägenheter för att möjliggöra en flyttkedja. Förslaget är att 
erbjuda marken som en markanvisning där en redovisning av tänkt 
byggnation samt tidigare erfarenheter av liknande byggnationer är 
avgörande. Företaget som köper fastigheten skall ha en stabil 
ekonomi för att kunna genomföra projektet i närtid. Ytan uppgår 
till ca 4160 m2 och taxan är 100 kr/m2 + 
fastighetsbildningskostnader.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen antog detaljplanen 2022-02-08.  

 
Konsekvenser 
Med en försäljning av marken ges möjlighet för nya bostäder i 
hyresrätt i nordvästra delen av Hovmantorp. 
 
 
Conny Axelsson 
Samhällsbyggnadschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-05-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 131 Dnr 2021/271-4.2.2 
 

Granskningsyttrande för detaljplan för del 
av fastigheten Hovmantorp 5:1 
(Morkullevägen) 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att man inte har 
några synpunkter på förslaget till detaljplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet ligger i den östra delen av Hovmantorps samhälle och 
angränsar i väster till Morkullevägen samt befintlig bebyggelse. I 
nordväst gränsar området till Kullagatan samt Kunskapsskolan. I 
övrigt omges området av skogsmark. Planområdets areal är cirka 2,5 
hektar  
 
Lessebo kommun växer och behovet av fler bostäder i kommunen 
ökar i takt med den pågående samhällsomvandlingen och kommunen 
har fortsatt många i tomtkön. Syftet med planläggningen är därför att 
fortsätta utvecklingen av Hovmantorps tätort genom att möjliggöra 
bildandet av 13 stycken nya villafastigheter för småhus som är 
anpassade till terrängen och omgivningen. Genom förtätning i 
bebyggda miljöer skapas bättre underlag för service och bättre 
förutsättningar för ökad användning av kollektivtrafik. De nya 
villafastigheterna kommer att ha närhet till såväl förskola som natur- 
och skogsmiljöer. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-05-16 att sända förslaget 
till detaljplan för granskning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-17 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-05-16 § 49 
Underrättelse om granskning, 2022-05-17  
Plan- och genomförandebeskrivning, 2022-04-18  
Plankarta med bestämmelser, 2022-04-18  
Samrådsredogörelse, 2022-04-18  
Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM), 2022-02-01 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-05-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granskningsyttrande för detaljplan för del av 
fastigheten Hovmantorp 5:1 
(Morkullevägen) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslaget till detaljplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet ligger i den östra delen av Hovmantorps samhälle 
och angränsar i väster till Morkullevägen samt befintlig 
bebyggelse. I nordväst gränsar området till Kullagatan samt 
Kunskapsskolan. I övrigt omges området av skogsmark. 
Planområdets areal är cirka 2,5 hektar  
 
Lessebo kommun växer och behovet av fler bostäder i kommunen 
ökar i takt med den pågående samhällsomvandlingen och 
kommunen har fortsatt många i tomtkön. Syftet med 
planläggningen är därför att fortsätta utvecklingen av 
Hovmantorps tätort genom att möjliggöra bildandet av 13 stycken 
nya villafastigheter för småhus som är anpassade till terrängen och 
omgivningen. Genom förtätning i bebyggda miljöer skapas bättre 
underlag för service och bättre förutsättningar för ökad 
användning av kollektivtrafik. De nya villafastigheterna kommer 
att ha närhet till såväl förskola som natur- och skogsmiljöer. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-05-16 att sända 
förslaget till detaljplan för granskning. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-05-16 § 49 
Underrättelse om granskning, 2022-05-17  
Plan- och genomförandebeskrivning, 2022-04-18  
Plankarta med bestämmelser, 2022-04-18  
Samrådsredogörelse, 2022-04-18  
Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM), 2022-02-01 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-05-17 

 

 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-05-16 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 49 Dnr 2021/134-4.2.2 
 

Ny detaljplan för del av fastigheten 
Hovmantorp 5:1 (Morkullevägen) 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända ut detaljplaneförslaget 
på granskning.  
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanens läge 
Planområdet är beläget i den östra delen av Hovmantorps samhälle. 
Planområdet angränsar i väster till Morkullevägen och Kullagatan 
samt befintlig villabebyggelse. Området är beläget cirka 250 meter 
från Kust- till kustbanans spårområde. I övrigt omges området av 
skogsmark. Planområdets areal är cirka 2,5 hektar.  
 
Lagstöd 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- 
och bygglagen (PBL).  
PBL 5 kap. 18–25 §§ ”Granskning”. 
 
Detaljplanens syfte  
Lessebo kommun växer och behovet av fler bostäder i kommunen 
ökar i takt med den pågående samhällsomvandlingen och kommunen 
har fortsatt många i tomtkön. Syftet med planläggningen är därför att 
fortsätta utvecklingen av Hovmantorps tätort genom att möjliggöra 
bildandet av 13 nya villatomter för småhus som är anpassade till 
terrängen och omgivningen.  
 
Förenlighet med översiktsplanen 
Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed 
motiverar vidare exploatering i området. Detaljplanens 
genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Bakgrund 
Detaljplanen har varit på samråd 22 mars 2022 – 12 april 2022 (3 
veckor). Under samrådstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen 
tagit emot 15 yttranden. Planförslaget har så långt möjligt tagit 
hänsyn till inkomna synpunkter och förbättrats utan att förändra 
själva ursprungstanken med förslaget.  
 
Konsekvenser 
Planförslaget innebär en förtätning med nya villatomter 
huvudsakligen genom att en del orörd och oexploaterad skogsmark 
öster om Morkullevägen tas i anspråk för bostadsbebyggelse. 
Kommunen är medveten om att skogsmarken minskar i omfattning 
men konstaterar samtidigt att en stor del av befintlig vegetation inom 
planområdet ska behållas och sparas i så stor utsträckning som 
möjligt. Inga höga natur- eller kulturvärden berörs. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-05-16 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-27 
Planbeskrivning 2022-04-18 
Plankarta 2022-04-18 
Samrådsredogörelse 2022-04-18 
Beslut SBNAU 2022-05-09 § 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Berörda sakägare  
Berörda nämnder och styrelser  
EON  
Lantmäteriet  
Trafikverket  
Länsstyrelsen  
Region Kronoberg 
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1(25) 

2022-04-18 
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Detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 
5:1 (Morkullevägen), Hovmantorp, Lessebo 
kommun, Kronobergs län 
 

Planbeskrivning 

 
Figur 1 – Översiktskarta med planområdet markerat med rött.   
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Inledning 

En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan är den handling som 

är juridiskt bindande och anger till exempel vad som ska vara allmän platsmark, 

kvartersmark (privat mark) och hur bebyggelsen ska regleras. Plankartan ligger till 

grund för kommande bygglovsprövning. Till varje detaljplan finns en plan- och 

genomförandebeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt den ska 

genomföras. Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå konsekvenserna 

av planens genomförande. Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen 

rättsverkan. Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan 

för att avgöra om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 

eller inte. Om kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande 

miljöpåverkan behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 

Planhandlingar 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Plan- och genomförandebeskrivning  

• Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000, A3 

• Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM) 

• Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns att tillgå på 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

Planens syfte och huvuddrag  

Lessebo kommun växer och behovet av fler bostäder i kommunen ökar i takt med den 

pågående samhällsomvandlingen och kommunen har fortsatt många i tomtkön. Syftet 

med planläggningen är därför att fortsätta utvecklingen av Hovmantorps tätort genom 

att möjliggöra bildandet av 13 stycken nya villafastigheter för småhus som är anpassade 

till terrängen och omgivningen. Genom förtätning i bebyggda miljöer skapas bättre 

underlag för service och bättre förutsättningar för ökad användning av kollektivtrafik. 

De nya villafastigheterna kommer att ha närhet till såväl förskola som natur- och 

skogsmiljöer.  

Planprocessen 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5:e kapitlet, Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900). Under samrådskedet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Synpunkterna sammanställs och redovisas i en samrådsredogörelse. 

Eventuella ändringar förs in i förslaget och sedan skickas planhandlingarna ut för 

granskning. Under granskningsskedet görs planförslaget tillgängligt för allmänheten 

som återigen har möjlighet att inkomma med synpunkter. 

Figur 2 - Processen vid standardförfarande.  

Efter att granskningstiden tagit slut görs ett utlåtande där inkomna yttranden 

sammanställs. Eventuella justeringar görs innan planen går upp för antagande. Den som 

inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att 

överklaga beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanen antas av Kommunstyrelsen. 

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att planen har antagits och beslutet har 

anslagits på kommunens anslagstavla, om den inte överklagas. När detaljplanen vunnit 

laga kraft börjar den att gälla och bestämmelserna blir juridiskt bindande. 

Plandata 

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet ligger i den östra delen av Hovmantorps samhälle, ungefär 1 km från 

järnvägsstationen. Planområdet angränsar i väster till Morkullevägen samt befintlig 

villabebyggelse. I nordväst gränsar området till Kullagatan samt en förskola, 

Kunskapsförskolan som är under byggnation. Inom planområdet sträcker sig en mindre 

enskild skogsväg som försörjer vattenverket längre österut. I övrigt omges området av 

skogsmark. Planområdet är beläget cirka 250 meter från Kust- till kustbanans 

spårområde. Området omfattar del av fastigheten Hovmantorp 5:1 och har en areal av 

cirka 2,5 hektar. Marken inom planområdet ägs av Lessebo kommun.  

Figur 3 – Översiktskarta för planområdets läge i relation till omgivningen. Planområdets ungefärliga utbredning 

markerad med röd linje.  

Tidigare ställningstaganden 

Övriga kommunala beslut 

Kommunstyrelsen tog beslut 2021-08-17 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

ta fram en ny detaljplan för det utpekade området.  
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Översiktsplan 

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som 

”Framtida bostäder”. Enligt översiktsplanen bör ny bebyggelse främst tillkomma i 

anslutning till eller som en förtätning av redan bebyggda områden. Planförslaget följer 

översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.  

Figur 4 – Markanvändningskarta från gällande översiktsplan där planområdet ”BH4” är utpekat för 

bostadsändamål.  

Detaljplan 

Figur 5 – Gällande stadsplan för aktuellt planområde, lagakraftdatum 1973-02-19. Planområdet är markerat i rött.  
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Planförslaget berör delar av stadsplanen (07-HOS-227 B), lagakraftvunnen den 19 

februari, 1973. Den berörda stadsplanen är namngiven enligt följande: Förslag till 

ändring och utvidgning av stadsplanen för Hovmantorps samhälle i Lessebo kommun. 

Stadsplanen anger användningen allmän platsmark med ändamål Gata samt Park eller 

Plantering inom aktuellt planområde.  

När nu aktuellt planförslag antagits och vunnit laga kraft ersätter planförslaget gällande 

stadsplan från 1973 i berörda delar, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu 

aktuella planområdet.  

Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 

I kommunen finns ett stort behov av fler bostäder och lämpliga platser inom tätorten är 

för övrigt få och små. Inom tätbebyggda områden sker ofta förändringar, med nya 

omtag som följd. Planförslaget innebär att oexploaterad skogsmark med delvis uppväxta 

träd bebyggs med nya bostäder vilket kommer att upplevas som en väsentlig förändring 

för de omkringboende. Området ska samtidigt förhålla sig till sin omgivning och dess 

värde såväl befintlig bebyggelse, strövområde som för människors rekreation. Platsen 

innehåller inga sådana särskilda naturvärden att en exploatering av det skälet ska 

undvikas. Aktuell skogsmark är idag planlagd som allmän platsmark för park eller 

plantering, men någon park är inte iordningsställd i området. Planområdet utgör ett 

perfekt läge för förtätning och byggnation eftersom befintlig infrastruktur i form av 

gator och VA-nät är redan utbyggt i närområdet och kan då användas utan kostsamma 

nyinvesteringar. Det finns också goda möjligheter att gå och cykla till och från 

planområdet i en miljö som är väl upplyst och där andra människor och bilar rör sig 

även kvällstid. 

Planförslaget kommer inte i någon nämnvärd omfattning påverka befintliga 

förhållanden. Planområdet angränsar till ett befintligt planområde för bostäder i väster 

vilket gör att området redan har en mänsklig påverkan. Planförslaget påverkar 

landskapsbilden marginellt och bedöms till obetydlig konsekvens som medför en liten 

marginell negativ konsekvens. Kommunen är medveten om att skogsmarken minskar i 

omfattning men konstaterar samtidigt att en stor del av befintlig vegetation inom 

planområdet ska behållas och sparas i så stor utsträckning som möjligt. Detta bedöms 

därför inte medföra någon avsevärd förändring för helheten eftersom mängden allmän 

tillgänglig skogsmark fortsatt är hög i området. Kommunens bedömning är att det 

allmänna intresset av att bygga och skapa plats för fler bostäder i detta fall väger tyngre 

än ett bevarande av den berörda skogsmarken samt de eventuella konsekvenser som 

byggnationen kan innebära för närboende i omkringliggande fastigheter. Förändringar i 

befintliga miljöer är också en naturlig del av en växande tätortsutveckling och behövs 

för att Hovmantorp som tätort ska kunna möta framtidens behov och utmaningar. 

Förutsättningar och förändringar 

Mark, vegetation och friytor 

Planområdet är bevuxet med blandskog som bitvis domineras av tall, bitvis av 

granskog. Trädbeståndet är ganska ungt. Mindre sten och block förekommer mer 

frekvent i den djupare delen av planområdet. Inga av Skogsstyrelsens sumpskogsobjekt, 

nyckelbiotoper eller andra kända skogliga naturvärden finns inom planområdet. Det 

finns inte heller några djurarter rapporterade i Artportalen (sökår, 2000 – 2021) inom 
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området. Inga speciella växtarter, träd eller signalarter påträffades vid det översiktliga 

fältbesöket i området.  

Det finns en sumpskog (kärrskog) öst om planområdet, vilken inte kommer att påverkas 

av detaljplaneförslaget då förutsättningarna för sumpskogen inte ändras jämfört med hur 

det ser ut idag. I sumpskogen domineras trädskiktet av glasbjörk, tall samt ett mindre 

inslag av klibbal. I närområdet finns mycket goda möjligheter till rekreation. Söder och 

sydväst om planområdet finns ett stort skogsområde som inrymmer ett kommunalt 

motionsspår ”Hovmantorps elljusspår” som nyttjas för promenader och löpning. Den 

nya bebyggelsen ligger betydligt längre från elljusspåret än de befintliga hus som ligger 

närmast Morkullevägen i söder.  

Figur 6 – Bilden visar Hovmantorps elljusspår i förhållande till planområdet.    

I nära anslutning till planområdet finns också ett flertal stigar som används av 

närboende för att komma ut i naturen. Detaljplaneförslaget innebär en marginell 

påverkan på de rekreationsvärdena som används idag. I planförslaget bevaras stora delar 

av skogsmarken för att fortsatt möjliggöra för passage och rekreation i området och 

planläggs som ett naturområde, ”NATUR” på plankartan. Omgivande skog är också 

viktig som buffert och skyddszon därav bör befintlig vegetation sparas i så stor 

utsträckning som möjligt. Bevarande av skogsmiljö är även viktig för karaktären i 

området.  
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Figur 7 – Bilderna visar vegetationen inom planområdet.   

Markföroreningar 

Enligt översiktsplanen och Länsstyrelsens GIS-databas är planområdet inte utpekat som 

potentiellt förorenat. Det finns inte någon dokumentation som påtalar att industrier eller 

farliga verksamheter har funnits i närområdet. Då området inte är ianspråktaget sedan 

tidigare bedöms det inte heller finnas några föroreningar i massorna. Den som äger eller 

brukar en fastighet ska oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta 

tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening under gräv- och schaktarbete på 

fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 

eller miljön (MB kap. 10§ 11). 

Geotekniska förhållande  

Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) består jordarten i 

och omkring planområdet av morän med jordlager som har medelhög genomsläpplighet. 

Moränen har ett stort innehåll av block och sten. Jorddjupet i planområdet bedöms vara 

3–5 meter. Marken i området är relativt flack men sluttar måttligt från väster ner mot 

öster. Marknivåer inom planområdet enligt bilden nedan varierar mellan cirka +164 och 

+160 meter. Lutningsförhållandena är dock inte sådana att exploatering försvåras. Med 

tanke på den uppskattade jordarten och jorddjupet bedöms marken ha bra 

hållfastighetsegenskaper och bra genomsläpplighet. Utifrån SGU:s information och 

tänkt bebyggelseutformning anses inte en geoteknisk undersökning vara nödvändig för 

det aktuella området. Närmare undersökningar får vid behov göras i bygglovsskedet. 
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Figur 8 – Kartan visar höjdpunkter inom planområdet.  

Strandskydd  

Planområdet berörs inte av strandskydd.  

Radon  

Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd 

radonförekomst. Radonskyddat byggande ska tillämpas. Markradonhalten bör alltid 

kontrolleras vid byggnation så att byggnader ges rätt radonskydd.  

Riksintresse 

Hela planområdet är av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB. Det gäller 

område med särskilt behov av hinderfrihet, ett lågflygningsområde med 

påverkansområde. Planförslaget innefattar inga höga objekt som kan påverka 

flygsäkerheten. 

Parkering 

Parkeringsbehov ska lösas inom den egna fastigheten och någon besöksparkering 

bedöms inte vara nödvändig. Parkeringsfrågan hanteras i bygglovsskedet.   

Posthantering 

Vid bygglovsprövning granskas hantering av post. Vid nybyggnation av villor och 

radhus är det önskvärt att postlådan placeras i en lådsamling vid infarten till området för 

en effektiv posthantering. I flerfamiljshus ska postlådor samlas i en fastighetsbox på 

entréplan. 
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Risk för skred/höga vattenstånd 

Planering ska ske med långsiktighetsperspektiv och en medvetenhet om framtida risker 

och förändringar. Klimatförändringar kan exempelvis öka riskerna för ras, skred, 

erosion och översvämning.  

Utvärdering av översvämningsrisker har gjorts med beräkningsverktyget Scalgo Live 

för att kartera lågpunkter och rinnvägar vid den utvalda nettonederbörden. Scalgo Live 

är ett GIS-baserat verktyg som används för att analysera höjddata ur ett 

ytvattenperspektiv. I skyfallsanalysen används både terrängdata och vattenvolymer för 

att identifiera vilka områden som översvämmas vid en given vattenvolym, principen 

visas i Figur 8.  

Figur 9 – Visualisering av beräkningsmetodik i Scalgo Live. Mängden vatten som terrängen belastas med rinner till 

närmsta lågpunkt. Om mängden vatten är tillräcklig så fylls lågpunkten upp till sin tröskelnivå (svarta prickar), och 

vattnet rinner vidare till nästa område (svarta pilar). Ju större nettonederbörd som belastar terrängen desto större 

kommer avrinningsområdet för den lägsta punkten att vara. Orange markering visar det avrinningsområde som 

bidrar med vatten till det lägst liggande instängda området. Vattnets djup och utbredning (blå pilar) vid en given 

nettonederbörd kan beräknas eftersom metoden tar hänsyn till mängden tillgängligt vatten. 

Utvärderingen av översvämningsrisker vid skyfall i SCALGO Live utgår från ett 

klimatkompenserat 100-årsregn med 1 timmes varaktighet med en volym på 80 mm. 

Regnvolymen har beräknats med Dahlströms formel (Svenskt Vatten Utveckling, 2010). 

Klimatfaktorn 25% har använts, vilket är i det övre intervall av förändring som 

prognosticerats för extrem 1-timmesnederbörd i Kronobergs län till slutet av seklet 

(SMHI, 2015). Denna klimatfaktor överensstämmer även med rekommendationen från 

P110 (Svenskt Vatten, 2016).  

I Figur 9 visas lågpunkter och rinnvägar inom planområdet. Det finns idag fyra 

lågpunkter inom planområdet som riskerar att fyllas med vatten vid stora regn. Figuren 

visar att det finns risk för stående vatten med ett vattendjup om 10 mm (blått område). 

Grönmarkerat område visar lågområde med risk för ett vattendjup mellan 10–25 mm. 

Observera att figur 9 påvisar befintliga förhållanden och tar inte hänsyn till 

exploatering. För att garantera att ingen risk för översvämning föreligger bör den 

nytillkommande bebyggelse i möjligaste mån anpassas till omgivande terräng och färdig 

golvnivå får inte vara lägre än marknivån för den nya lokalgatan. Hänsyn bör även tas 

till de fåtal lågpunkter som finns inom planområdet så att befintliga lågpunkter fyllas 

upp och dessa bedöms fullt hanterbara genom rätt höjdsättning. Med hänsyn till de små 

höjdskillnaderna inom planområdet bedöms risken för ras och skred vara liten. Marken 

bedöms översiktligt vara byggbar och risken för påtagliga konsekvenser av 

översvämning vid 100-årsflöden är således låg.  
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Figur 10 – På karan syns lågpunkter inom planområdet. Rinnvägar markerade i rött, lågområden är färgade ytor där 

vattendjup mindre än 10 mm visas i ljusblått, 10–25 mm visas i grönt och planområdet markerat i svart (Scalgo Live, 

2021).  

Kollektivtrafik 

Området har goda kollektivtrafikförutsättningar med korta avstånd till 

busshållplatslägen och nära till Hovmantorps centrum, därifrån går det tåg mot Växjö 

och Kalmar och buss mot Växjö och Lessebo.  

Offentlig och kommersiell service 

Centrala Hovmantorp ligger endast 1 km bort från planområdet och där finns bland 

annat en sporthall, bibliotek, Folkets hus, livsmedelsbutik, tandvård och restaurang. 

Direkt nordväst om planområdet byggs just nu en ny förskola (Kunskapsförskolan) för 

cirka 100 barn. Lessebo tätort har en vårdcentral och ligger cirka 12 km bort. 
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Servitut och ledningsrätt 

För följande objekt finns det sedan tidigare servitut och ledningsrätter: 

• 0761–16/4.1, Last, Ledningsrätt, Fjärrvärme 

• 0761–2017/7.1, Last, Ledningsrätt, Elektronisk kommunikation 

• 0761–01/16.1, Förmån, Officialservitut, Hult ga:1 (väg) 

Gemensamhetsanläggningen Hult ga:1 (väg) som ligger på fastigheten Hovmantorp 5:1 

behöver omprövas eftersom en del av sträckan som ga:1 avser blir planlagd som allmän 

platsmark för gata. Ga:1 är därför överflödig i GATA1 och bör omprövas i denna 

sträckning. Lantmäteriet ansvarar för omprövning, kostnaden står Lessebo kommun för 

och blir enligt Lantmäteriets gällande taxa.  

Inom planområdet finns idag inga tekniska ledningar framdragna, men Lessebo 

fjärrvärme och E.ON:s ledningar finns i gatumark i närheten. Befintliga ledningar 

bedöms kunna ligga kvar och ett genomförande av detaljplanen bedöms inte heller 

medföra någon påverkan på befintliga servitut och ledningsrätter. 

Kablarnas exakta läge måste ändå säkerställas innan markarbetet påbörjas. För elledning 

i mark får byggnad eller annan anläggning så som staket eller plank inte utan 

ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 

3 meter från markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag 

anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln så att reparation och underhåll 

försvåras.  

I den norra delen av planområdet i anslutning till vägarna har mark avsatts för en ny 

transformatorstation för att klara uppkommande effektbehov. Detta område syns i 

plankartan med beteckningen E1-område. Det är exploatören som bekostar eventuell 

flytt/åtgärder eller ändringar av E.ON:s befintliga anläggningar i samband med 

genomförandet av detaljplanen. 

I och med utbyggnaden av planområdet planeras de nya allmännyttiga ledningar att 

ligga inom vägområdet (allmän platsmark). Det finns dock inga u-områden utlagda i 

alla de aktuella sträckningarna i plankartan. De allmänna ändamålen ledningar och gata 

anses möjliga att förena eftersom ändamålen går att genomföra utan att påverka 

varandra. Allmännyttiga ledningar bedöms kunna anläggas inom samma område som 

gata eller naturområde då ledningarna anläggs under marken.  
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Befintlig bebyggelse  

Aktuellt område är idag obebyggt. På de angränsande fastigheterna är bebyggelsen i 

form av bostadsbebyggelse i villakaraktär med tillhörande trädgårdar och 

komplementbyggnader. Större delen av husen i närområdet är uppförda i en våning med 

inredda vindar som är av varierade ålder och storlek. Fastigheterna i området är cirka 

800 - 900 kvadratmeter. Bostadsfastigheterna har karaktären av anlagda villaträdgårdar 

med gräsmattor, träd, buskar och rabatter. Husen har varierande utformning vad gäller 

fasadmaterial och färgsättning.  

Figur 11 – Bilderna som visar intilliggande bebyggelse.    

Detaljplaneförslaget medger bostadsbebyggelse ”B”. I användningen bostäder ingår 

bostadskomplement av olika slag, exempelvis garage, parkering och gäststuga. Dessa 

komplement är kopplade till huvudändamålet för användningen som är bostäder. 

Intentionen är att hela planområdet endast ska bestå av friliggande villor, vilket regleras 

med bestämmelsen ”f1”. Detta för att komplettera bostadsutbudet i området. 

Kvartersmarken för bostäder utgör en yta om cirka 13 000 m2. Ny bebyggelse ska 

uppföras med högsta tillåtna nockhöjd 8 meter. I praktiken innebär regleringen att 2-

planshus kan uppföras. Bestämmelser om nockhöjd reglerar den högsta delen på en 

byggnads takkonstruktion och ska räknas från medelmarknivå. Delar som sticker upp 

över taket som skorstenar och ventilationstrummor räknas inte in. Största byggnadsarea, 

inklusive komplementbyggnader för villabebyggelse är 35 procent av fastighetsarean. 

Detta fastställs på plankartan genom bestämmelsen ”e1”. Med byggnadsarea (BYA) 

avses den area en byggnad upptar på marken inklusive utkragande byggnadsdelar, 

taksprång, balkonger, burspråk, skärmtak etc. som i hög grad påverkar användbarheten 

av underliggande mark. Dagvatten ska i största möjliga utsträckning omhändertas, renas 

och fördröjas lokalt inom den egna fastigheten genom exempelvis infiltration. För att 

säkerställa att inte hela fastigheten ska hårdgöras sätts en planbestämmelse ”b2” om att 

maximalt 60 procent av fastigheten får hårdgöras. Det är därför viktigt att marken inte 

hårdläggs mer än nödvändigt. Källare får inte byggas på grund av markförhållandena, 

detta regleras med ”b1”. En bestämmelse om att 900 kvadratmeter är minsta 

fastighetsstorlek föreslås för att säkerställa en ändamålsenlig indelning av fastigheterna, 

vilket regleras med egenskapsbestämmelsen ”d1”. De enskilda villaägarna förutsätts 

ordna sin utemiljö utifrån den enskilda familjens/individens behov. Villabebyggelsens 

utformning och placering kommer att utredas vidare under bygglovsskedet. 
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Fornlämningar  

Inom planområdet finns tre stycken lämningar enligt Riksantikvarieämbetet (RAÄ): 

• RAÄ-nr Hovmantorp 296, område med skogsbrukslämningar – övrig 

kulturhistorisk lämning. 

• RAÄ-nr Hovmantorp 308, område med skogsbrukslämningar – övrig 

kulturhistorisk lämning.  

• RAÄ-nr Hovmantorp 297, kolningsanläggning – övrig kulturhistorisk lämning.  

Alla fornlämningar såväl kända som okända är skyddade enligt kulturmiljölagen. Den 

som exploaterar ett område skall se till att påverkan eller skador på kulturmiljön helst 

undviks eller begränsas. Det är enligt denna lag förbjudet att utan tillstånd av 

Länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering 

eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Den planerade exploateringsytan 

kan därför innebär ingrepp i fornlämning och kräver såldes Länsstyrelsens 

tillståndsprövning enligt 2 kap. 12 § Kulturmiljölagen (1988:950).  

Länsstyrelsen har vid granskning av planområdet bedömt att området behöver utredas 

genom en arkeologisk utredning, steg 1 (inventering) innan området kan exploateras. 

Beroende på resultatet kan ytterligare arkeologiska insatser komma att krävs. 

Kommunen har förfrågat om samråd med Länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 § 

Kulturmiljölagen (1988:950), daterat den 25 april 2022, angående 

fornlämningssituationen inom planområdet. En förundersökning är beställd och 

resultatet från denna får hanteras i det fortsatta arbetet. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

ansvarar för att en sådan förundersökning kommer till stånd samt bekostar den.  

I anslutning till planområdet ligger ytterligare tre lämningar som utgörs av kolbottnar 

efter en resmila och rest av kolarkoja (RAÄ-nr Hovmantorp 302, 306 och 362 övriga 

kulturhistoriska lämningar). Ingen av dessa bedöms påverkas av nytillkommande 

bebyggelse eftersom dessa objekt ligger utanför det aktuella planområdet och ett 

genomförande av planen påverkar inte lämningarna i något avseende. Skulle det i 

samband med exploatering eller andra markarbeten påträffas ytterligare fornlämningar eller 

misstänkta fornlämningar ska arbetet avbrytas och anmälan göras till Länsstyrelsen i 

Kronobergs län. 
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Figur 12 – Kartan utklippt från Riksantikvarieämbetets Fornsök visar kulturhistoriska lämningar inom eller i 

närheten av planområdet.      

Vattenskyddsområde 

Den 15 december 1997 utkom det föreskrifter för vad som är tillåtet inom 

vattenskyddsområdet för Rottnen och Hacksjön. Vattenskyddsområdet delas i dessa 

föreskrifter in i fyra delar, inre och yttre för Rottnen respektive Hacksjön. Planområdet 

ligger inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde, vilket medför att gällande 

föreskrifter ska följas vid exempelvis markarbeten. Skyddsföreskrifterna innebär bland 

annat att hantering, lagring och användning av petroleumprodukter inte får ske utan 

medgivande/tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från 

myndighetsnämnden i Lessebo kommun. Vid all exploatering, schakt- och 

anläggningsarbeten måste kommunens miljöavdelning godkänna åtgärden innan den får 

utföras för att säkerställa att föreskrifter följs och vattenkvalitén bibehålls. Detta medför 

att stor hänsyn måste tas vid eventuell exploatering av fastigheten. För att förhindra att 

exploateringen förorenar ytvattentäkten har en generell bestämmelse införts på 

plankartan ”Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas”. 

Åtgärder som behöver göras i området som exempelvis grävning eller anläggning av 

trumma kan komma att kräva tillstånd för vattenverksamhet enligt bestämmelserna i 

Miljöbalken. Tillstånd och/eller anmälan kommer vid behov att sökas inför projektering 

och byggande av anläggningarna i området.  

387



Dnr: SBN 2021/134   15(25)  

Gator och trafik 

I planområdets nordvästra utkant går en mindre kommunal gata, Kullagatan som har en 

total gatubredd på nio meter inklusive en tre meter bredd gång- och cykelled på ena 

sidan av gatan. Den skyltade hastigheten är 40 km/tim på Kullagatan. Kommunen är 

väghållare. Den tillkommande villabebyggelse angörs via en befintlig skogsväg i norr 

via en ny kommunal lokalgata. Den befintliga skogsvägen fungerar idag som köryta för 

de som arbetar inom vattenverket och rör sig mellan denna verksamhet. Den nya 

lokalgatan blir 8 meter bred och förses med en vändplats i söder så att både personbilar, 

postbilar och sopbilar kan vända. Den nya lokalgatan ska endast mata trafik till de nya 

bostadsfastigheterna. Exakt utformning av anslutningspunkter, korsningar samt 

vägsträckning kommer att bestämmas i bygglovsskedet. Nedan visas fotografier tagna 

från Kullagatan och skogsvägen.  

Figur 13 – Bilden till vänster visar Kullagatan och bilden till höger visar skogsvägen.      

I sydvästra delen av planområdet planeras även en ny gång- och cykelväg som ska binda 

samman och knyta ihop den nya lokalgatan/bebyggelsen med den gång- och cykelväg 

som finns längre västerut på Morkullevägen, Orrvägen och Lärkvägen så det blir en 

sammanhängande gång- och cykelväg hela vägen till tätorten. Syftet är att underlätta att 

ta sig till och från området med cykel. Bredden på gång- och cykelvägen föreslås bli 5 

meter och regleras genom planbestämmelsen GÅNG och CYKEL (GC) på plankartan.  

Trafikflöden och hastigheter 

Trafikverkets Kust- till kustbanans spårområde är belägen cirka 250 meter norr om 

planområdet. Järnvägen bedöms inte bidra med stor andel buller och påverkar därmed 

inte den totala ljudnivån i planområdet. 

Riksdagen har i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande antagit 

riktvärden utomhus vid nybyggnad av bostäder, gällande från 1 juni 2015. Från den 1 

juli 2017 har justeringar av förordningen gjorts i samband med den beslutade 

förändringen 2017 (SFS 2017:359). Dessa riktvärden kan tillämpas i planer påbörjade 

efter 2 januari 2015. Bostäder bör därför lokaliseras så att ljudnivåer från spårtrafik och 

vägar inte bör överstiga: 
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Utomhus vid fasad – 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå ändå 

överskridas bör minsta hälften av alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en sida 

där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dBA maximal 

ljudnivå inte överskrids nattetid kl. 22.00 – 06.00. För en bostad om högst 35 

kvadratmeter gäller istället att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå 

vid bostadsbyggnadens fasad.  

Uteplats – Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids bör nivån inte överskridas 

med mer än 10 dB och max 5 ggr/timme under dagtid 06.00 – 22.00. 

Två kommunala lokalgator angränsar planområdet, Kullagatan och Morkullevägen. 

Gatorna används framförallt av boende i närområdet. För Kullagatan har det gjorts en 

uppskattad trafikmätning som visar att Kullagatan idag har en uppskattad 

årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på cirka 700 fordon/dygn varav antalet lastbilar är 28/dygn 

(Sierzega, mätår 2017). Trafikmätning Kullagatan gjordes år 2017 i höjd med 

Vikingagatan. Hastighetsbegränsningen på Kullagatan är 40 km/tim, vilket ger 

bullernivåer på cirka 50 dBA 10 ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 10 

meter från vägen enligt Boverkets skrift ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?”. Detta är 

under riktvärdena för buller vid bostadsbyggnader och uteplatser. En viss ökning av 

biltrafiken kan antas ha skett från detta mättillfälle men med hänvisning till att inga 

stora förändringar skett i närområdet bedöms trafikökningen som marginell. Detta 

innebär att inga bulleråtgärder behöver utföras.  

Morkullevägen är en liten lokalgata som angör till befintliga bostäder väster om 

planområdet. Skyltad hastighet på Morkullevägen är 40 km/tim. Här har trafikflöden 

beräknats med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg för att uppskatta hur trafiken 

kan komma att öka som en konsekvens av exploateringen. Verktyget uppskattar det 

totala antalet resor till ungefär 90 varav 57 bilresor per dygn.  

För skogsvägen, som går genom planområdet, saknas uppgifter om trafiken. Det finns 

ingen information om antalet fordon som passerar den aktuella vägsträckan utan istället 

uppskattas värden avseende antal fordon. Uppskattningen gjordes utifrån fältbesöken 

vid flera separata inventeringstillfällen samt utifrån dagens trafikflöden på Kullagatan. 

Antalet fordon på denna skogsväg uppskattas till 20 fordon (högt räknat) per dygn. 

Detta är under gällande riktvärden. Trafiken på skogsvägen är betydligt lägre än 

Kullagatan då endast arbetarna i vattenverket och några enstaka besökare nyttjar denna 

väg.  

Högst trafikmängd passerar Kullagatan. Enligt Trafikverkets basprognos kan den 

genomsnittliga trafikökningen förväntas bli 1,8% för godstransporter respektive 1% för 

persontransporter fram till år 2040. Trafikverket har ingen statistik men vid beräkningar 

av hur många fordonsrörelser som villabebyggelse medför schablontalet fyra 

fordonsrörelser per hushåll. Detta skulle medföra att andelen trafik på Kullagatan skulle 

öka med cirka 100 fordonsrörelser/dygn. Vid en omräkning enligt denna prognos skulle 

den totala årsdygnstrafiken för Kullagatan uppgå till cirka 800 fordon 2040, från 700 

fordon idag, vilket får anses som en mycket begränsad ökning. Planförslaget håller sig 

således inom riktvärdet för trafikbuller och påverkan på bullernivån blir i princip 

oförändrad. Föreslagen markanvändning medför ingen ökning av tung trafik. Ökningen 

bedöms dock inte vara av betydande karaktär, då det sannolikt inte rör sig om någon 

större mängd fordonstrafik. 
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Den nya lokalgatan inom planområdet kommer endast att betjäna villafastigheterna 

inom planområdet och trafikmängderna blir därför små. Den trafikökning som ett 

tillskott av 13 villafastigheter medför har en begränsad inverkan på omgivningen.  

Dagvatten  

Dagvatten är tillfälliga flöden av regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar, och 

andra hårdgjorda ytor som inte infiltreras direkt där det faller. Enligt Sveriges 

geologiska undersökning (SGU) genomsläpplighetskarta har området medelhög 

genomsläpplighet vilket indikerar möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten.  

Figur 14 – Genomsläpplighetskarta från SGU, gul färg utgör medelhög genomsläpplighet. 

Kommunal dagvattenledning finns i gatumark i anslutning till planområdet. Ny 

bebyggelse avses få anslutningspunkter till en ny kommunal dagvattenledning i den nya 

vägen, men anslutningen förutsätter att dagvatten även omhändertas, fördröjas och renas 

lokalt på varje enskild fastighet. Nya kommunala vatten- och spillvattenledningar läggs 

också i den nya vägen fram till föreslagen vändplan. Stora fastigheter bidrar också till 

goda förutsättningar till lokal infiltration. För att säkerställa att inte hela fastigheterna 

ska hårdgöras sätts en planbestämmelse ”b2” om att maximalt 60% av fastighetsarean 

får hårdgöras. Syftet med regleringen är att det ska finnas tillräckligt mycket mark för 

att kunna infiltrera fastighetens dagvatten lokalt. Det dagvatten som inte kan 

omhändertas lokalt leds till den nya kommunala dagvattenledningen som leder vattnet 

vidare norrut mot ett befintligt avvattningsdike, utanför planområdet och vidare ut i 

recipienten. Befintligt avvattningsdike är en naturlig lågpunkt och denna föreslås utgöra 

översvämningsyta vid kraftiga regn. Skogsmarken som kommunen äger utanför 

planområdet, likväl som de ytor som betecknas ”NATUR” inom planområdet kan även 

användas som en plats för lokalt omhändertagande av dagvattnet.  
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Dagvatten från bostadsområden är i allmänhet inte förorenade och kräver inte särskilda 

reningsåtgärder. För minskat behov av dagvattenhantering kan ny bebyggelse förses 

med vegetationstäckta tak, gröna tak. Vegetationstäckta tak samlar upp, fördröjer och 

renar regnvatten. Dagvatten från tak kan också avledas genom att använda stuprör med 

utkastare och ränndalsplattor. Från ränndalen får vattnet rinna ut över lämpliga gräsytor 

och/ eller planteringar på fastigheten där det infiltrerar. Där rännan slutar måste gräset 

skyddas mot erosion med, till exempel, grovt grus. Rännan av plattor bör vara 

tillräckligt lång för att inte belasta byggnadens dräneringssystem. Marken ska luta ut 

från huset så att huset inte riskerar att få fuktskador.  

Figur 15 – Planskiss där tak- och ytvatten leds över gräsyta. Bild hämtad från Svenskt Vatten P105.   

Eftersom planförslaget endast möjliggör ett fåtal nya villafastigheter och fördröjning av 

dagvattnet rekommenderas bedöms påverkan på vattenkvaliteten i området vara liten. 

Hur dagvattenhanteringen ska hanteras inom planområdet ska behandlas och klargöras 

närmare i detalj inför bygglovsskedet. 

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan 

Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM) 

Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda 

miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Det aktuella planområdet kommer inte att medföra 

överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer avseende luft- eller 

vattenföroreningar.  

Ett område med markanvändning för parkmark utgår och ersätts av bostadsändamål. 

Detaljplanen innebär en utveckling och förtätning med 13 nya villafastigheter i redan 

befintlig bebyggelsemiljö vilket innebär ett effektivt markutnyttjande och god 

resurshållning samt utnyttjande av befintlig infrastruktur. Detta innebär att inga stora 

och kostsamma investeringar behöver göras i samband med nybyggnationerna, vilket 

följaktligen innebär att det inte förordas några väsentliga ingrepp i naturen för ett 

plangenomförande. Föreslagen markanvändning bedöms även ansluta väl till befintlig 

bebyggelse och den karaktär som finns inom området. Andelen ökad trafik bedöms vara 

391



Dnr: SBN 2021/134   19(25)  

mycket begränsad, då det sannolikt inte rör sig om någon större mängd fordonstrafik. 

Planförslaget påverkar inte bullret nämnvärt för de boende i området. En särskild 

miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas. 

Miljökvalitetsnormer för luft 

Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft syftar till att skydda 

människors hälsa och miljö. Inga ämnen som regleras enligt MKN bedöms överskridas 

med en utbyggnad av området enligt planförslaget.  

Kronobergs Luftvårdsförbund har presenterat 2019 års siffror för luftkvaliteten i länet 

och Lessebo kommun. I mätningarna mäts andelen kvävedioxid (NO2) i luften. 

Kvävedioxider är det som bildas från luftens kväve eller kvävet från bränsle vid 

bränsleförbränning i exempelvis fordonstrafik, arbetsmaskiner, värmeanläggningar. I 

mätningarna ingår även luftpartiklar som mäts i storlekarna PM10 och PM2,5. 

Luftpartiklar kommer främst från däckslitage, sand, långväga transporter, eldning, 

damm och havssalt. Resultatet från mätningarna visade att gällande normer för 

luftföroreningar inte överskrids. Planförslaget förväntas inte påverka luftkvalitén 

negativt. Då planförslaget endast rör ett mindre antal villafastigheter lokaliserade intill 

ett tättbebyggt område bedöms bidraget till luftkvalitén från bostäderna enligt 

planförslaget bli försumbart liten. Planförslaget medför ett obetydligt tillskott i trafiken 

till och från området. Närheten till service, kollektivtrafik, gång- och cykelvägar är en 

faktor som skapar större möjlighet för fler att välja ett annat färdmedel än just bil, vilket 

leder till att halterna ännu mer hålls nere. Naturområdet och övrig växtlighet inom 

området hjälper till att ta hand om eventuella luftföroreningar. Miljökvalitetsnormen för 

luft kommer inte påverkas nämnvärt. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom förordningen om förvaltning av 

kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har 

Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt 

åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. 

Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och 

vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god ekologisk och kemisk 

status ska nås 2021. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. 

Miljöbalken. Det förväntas att alla verksamheter och samhällssektorer i förhållande till 

sina respektive belastningar medverkar till att god status kan uppnås. Detta är särskilt 

lämpligt att beakta i samband med framtagande av en detaljplan. 

Sjön Rottnen är cirka 34 km2 och ligger till största delen i Lessebo kommun. Sjön 

avvattnas via Ronnebyån till Östersjön. Inflödet till Rottnen sker i huvudsak via 

Fibbleån i norr. I Hovmantorp leds ån under väg 25 och vidare till Kvarndammen innan 

vattnet når Rottnen. Utflödet från Rottnen sker i den södra delen av sjön via reglering i 

Ormeshaga. Det reglerade flödet leds vidare till Ronnebyån. Cirka 4 km sydost om 

Rottnen anslutet Lesseboån till Ronnebyån.  
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Figur 16 – Översiktskarta över inflöde och utflöde Rottnen.  

Aktuellt planområdet berörs av en vattenförekomst/recipient: 

• Rottnen (sjö), SE629022 – 146127. 

 Rottnen 

Vattenkategori Sjö 

Kemisk ytvattenstatus Uppnår ej god 

Kvalitetskrav  God kemisk ytvattenstatus 

Orsaker till att kemisk status ej uppnås Överskridande av bromerad difenyleter, 

bly, kadmium och kvicksilverföreningar 

Ekologisk status Måttlig  

Kvalitetskrav God ekologisk status 2027 
Figur 17 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.  

Rottnen är bedömd att inte uppnå god kemisk status avseende kvicksilver, kadmium, bly 

och bromerade difenyletrar. Värdena för bromerade difenyletrar (flamskyddsmedel) och 

kvicksilver överskrids i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster: sjöar, vattendrag 

och kustvatten. Utsläpp under lång tid och luftburen spridning av dessa förklarar den 

kemiska ytvattenstatusen och varför det är svårt att påverka denna lokalt. 

Miljöproblemet bedöms främst vara försurning och miljögifter 

Vattenförekomsten har en måttlig ekologisk status och uppnår inte kraven för en god 

ekologisk status då gränsvärdet för koppar i ytvatten överskrids. Tillförlitligheten i 

statusklassificeringen är låg vilket innebär att bedömningen om status är osäker. 

Åtgärder kan inte initieras utan vattenförekomsten omfattas istället av operativ 

övervakning. Vattenförekomsten får en tidsfrist till 2027 med skälet inte tekniskt 

möjligt på grund av kunskapsbrist. Det finns även en osäker risk att god ekologisk status 
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inte uppnås 2027 med avseende på miljökonsekvenstypen försurning om statusen inte 

upprätthålls genom åtgärden kalkning.  

Planområdet ligger inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde, vilket medför att 

gällande föreskrifter ska följas vid exempelvis markarbeten. Detta innebär att 

spillvattenledningar med tillhörande brunnar skall vara täta och att avloppsanläggningar 

med direktutsläpp av renat avloppsvatten får inte anläggas utan tillstånd. Spillvatten från 

planområdet planeras att omhändertas genom det kommunala spillvattennätet. 

Spillvattnet omhändertas sedan genom rening i kommunalt avloppsreningsverk. För att 

förhindra att exploateringen förorenar ytvattentäkten har en generell bestämmelse 

införts på plankartan ”Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall 

följas”.  

Miljökvalitetsnormen för vatten bedöms inte överskridas. Anledningen till detta är att 

bostäder som planen tillåter är av en begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan. 

Planförslaget innebär att andel hårdgjorda ytor inklusive tak kommer att öka något, 

vilket i sin tur innebär ökade dagvattenflöden. Någon betydande ökning bedöms dock 

inte uppstå och några särskilda anordningar för detta bedöms inte behövas. Dagvattnet 

ska emellertid i så stor utsträckning som möjligt omhändertas och fördröjas inom den 

egna fastigheten. Möjligheten att ta hand om dagvattnet inom området bedöms som 

mycket god. Rening av dagvattnet måste ske innan det lämnar området. För att säkra ett 

lokalt omhändertagande av dagvatten har en planbestämmelse ”b2” lagts in i plankartan 

som reglerar att maximalt 60% av fastighetsarean får hårdgöras. Dessa åtgärder anses 

vara tillräckliga för att bibehålla en god ekologisk och kemisk status i Rottnen som 

miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenförekomst kräver. De negativa effekterna 

bedöms dock som marginella. I närområdet finns det inga kända industrier eller andra 

verksamheter som kan påverka genomförandet av planen. 
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Genomförandebeskrivning 
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 

tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen 

rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och 

planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 

genomförandesynpunkt.  

Organisatoriska frågor 

Planförfarande  

Detaljplanen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900).  

Översiktlig tidplan för genomförande 

Samråd  mars 2022 

Granskning  maj 2022 

Antagande SBN augusti 2022 

Antagande KS september 2022 

Laga kraft  oktober 2022 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär 

stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.  

Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när 

erforderliga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen 

föranleder sådana åtgärder. 

Huvudmanskap/ansvarsfördelning 

Lessebo kommun är huvudman för den allmänna platsmark som på plankartan utgörs av 

natur- och gatumark. Det innebär att kommunen ansvarar för underhåll, utbyggnad och 

skötsel av dessa områden.  

Lessebo fjärrvärme ansvarar för fjärrvärmenätet i kommunen.  

E.ON Elnät Sverige AB ansvarar för eldistributionsnätet inom planområdet.  

Wexnet AB ansvarar för optofiber inom planområdet.  

Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark, 

det vill säga byggnader, anläggningar, interna ledningar med mera. Förändringar av 

fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på den enskilde fastighetsägarens 

initiativ. 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.  

Fastighetsbildning 

Lessebo kommun är fastighetsägare av planområdet. Genom avstyckning från 

stamfastigheten Hovmantorp 5:1 kan 13 stycken nya fastigheter för bostadsändamål 

bildas och säljas när det finns intressenter för exploatering. Detta kan genomföras när 

detaljplanen vunnit laga kraft. Behovet bedöms inte finnas att reglera 

fastighetsindelning i detaljplanebestämmelser. 

Mark för allmän platsmark kommer även fortsättningsvis att ägas av Lessebo kommun. 

Inga servitut eller andra fastighetsrättsliga frågor bedöms påverkas av planförslaget. För 

fastighetsbildningsåtgärder i samband med eventuella framtida avstyckningar eller 

dylikt står och ansvarar respektive exploatör för. Lessebo kommun biträder genom att 

skicka in ansökan till Lantmäteriet. 

Fastighetskonsekvenser 

En del av allmän platsmark i form av Gata samt Park och Plantering kommer att övergå 

till kvartersmark för bostadsändamål. Natur- och gatumark inom planområdet kommer 

fortsättningsvis vara allmän platsmark 

Ersättning vid upphävande av gemensamhetsanläggning 

Gemensamhetsanläggningen Hult ga:1 (väg) behöver som en följd av planförslaget 

omprövas. Detta då del av denna omfattas av allmän plats GATA1 i planförslaget, 

innebärande att minskning av de upplåtna områdena behöver ske. Enligt 40a§ 

anläggningen ska ägaren till den mark som blir av med belastning av en 

gemensamhetsanläggning betala ersättning till de fastigheter som deltar i ga:n om det 

uppkommer en skada. Om överenskommelse om ersättning inte kan träffas beslutar 

Lantmäteriet om ersättning. 

Ekonomiska frågor 

Kostnader för planläggning 

Kommunstyrelsen i Lessebo kommun står för kostnaden att uppföra föreliggande 

detaljplan. Något exploateringsavtal eller markanvisningsavtal kommer inte att 

upprättas. Planen kräver inte heller bildande av någon gemensamhetsanläggning inom 

planområdet.  

Det kommunala ledningsnätet för vatten- och avlopp kommer byggas ut till respektive 

fastighetsgräns och kostnader för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar bekostas 

av kommunen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen får kostnad för iordningställandet av en ny lokalgata 

med tillhörande vändplats samt anläggandet av ny gång- och cykelvägen i området. 
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Anslutningsavgifter 

Den enskilde fastighetsägaren står för alla uppkomna kostnader i samband med 

exempelvis flytt av ledningar, anslutningsavgifter (el och VA), bygglovsavgifter och 

eventuella framtida fastighetsregleringar eller dylikt. 

Kommunala inkomster 

Kommunstyrelsen får inkomster vid försäljning av kvartersmark avsedd för bostäder. 

Vidare får samhällsbyggnadsförvaltningen inkomster i form av anslutningsavgifter för 

vatten- och avlopp enligt gällande taxa. 

Tekniska frågor 

Tekniska undersökningar 

Något behov av geotekniska undersökningar i samband med sökningar planarbetet 

föreligger inte. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansökt hos länsstyrelsen om arkeologisk utredning, 

steg 1 (inventering) och resultatet från denna får hanteras i det fortsatta arbetet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att en sådan förundersökning kommer till 

stånd, samt bekostar den.  

Vatten, avlopp och dagvatten 

Nya ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten behöver dras fram till 

planområdet från Kullagatan/Morkullevägen som ligger i direkt anslutning till 

planområdet. Utbyggnaden av nya VA-ledningar kommer huvudsakligen att ske i den 

planerade lokalgatan med en förbindelsepunkt till varje fastighet. Exakt placering av 

ledningsdragningar inom allmän platsmark ska utredas vidare. 

Anslutningsavgift till nya vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar samt eventuell 

nyläggning/omläggning av ledningar inom kvartersmark från förbindelsepunkt bekostas 

av varje enskild fastighetsägare. Varje enskild fastighetsägare kommer att ansvara för 

dagvattenhantering på den egna fastigheten.  

Vatten för brandsläckning 

Brandpost placeras på lämplig plats inom planområdet i samråd med VA-enheten och 

Räddningstjänsten.  

Fjärrvärme, el och tele 

Hovmantorps samhälle ingår i E.ON Energidistributions elnätsområde.  

Fastigheterna i närheten av planområdet är anslutna till fibernät och till det kommunala 

fjärrvärmenätet. Anslutning sker mellan fastighetsägare och ledningshavare för 

respektive teknisk anläggning. 

Avfall 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan. Avgift för 

avfallshantering betalas av fastighetsägare till kommunen enligt vid varje tidpunkt 

gällande avfallstaxa. 
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Konsekvenser gällande barnperspektivet  

Nybyggnation av bostäder ”villafastigheter” i området kan resultera i fler barnfamiljer. 

När fler människor bosätter sig permanent i området ökar även chanserna till spontana 

möten under fler tider på året. Området är mycket barnvänligt, sett till omkringliggande 

miljöer. Tillgången och närheten till grönområde i form av skogsmark för lek och 

rekreation är god. Detta bedöms vara viktigt ur trygghetssynpunkt samt utifrån ett 

socialt hållbarhetsperspektiv vad gäller utökade möjligheter till utbyten människor 

emellan. Plats bedöms finnas för att anlägga en separat gång- och cykelväg, vilket 

medför att trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna bedöms bli tillfredställande. I 

närheten av planområdet vid Kullagatan finns även en förskola, Kunskapsförskolan som 

är under byggnation. Att föräldrar inte behöver transportera sina barn till skolan minskar 

även bilåkandet. Barn- och utbildningsnämnden får planhandlingarna för synpunkter 

under planprocessen. 

Administrativa frågor 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Detta är den kortaste 

genomförandetiden en detaljplan kan ges och åren bestäms utifrån rimligheten att 

genomföra planen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla 

fram till den tidpunkt då detaljplanen ändras eller upphävs. 

Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i 

samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.  
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Instans
SBN

1:1 500Skala

Begränsning av markens utnyttjande

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen vinner laga kraft 
(PBL 4 kap. 21§)

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap. 16§)

Högsta nockhöjd är angivet värde i meter (PBL 4 kap. 16§)

PLANBESTÄMMELSER
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
GRÄNSBETECKNINGAR

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Utnyttjandegrad

Bostäder (PBL 4 kap 5§)

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea av 
fastigheten är angivet värde i % (PBL 4 kap. 11§)

Planområdesgräns

Egenskapsgräns

Upplsyning

SBN
KS

KS

Användningsgräns

b1
Maximalt 60% av fastighetsarean får hårdgöras 
(PBL 4 kap. 16§)

Utförande

Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas

Höjd på byggnader
e1 35%

Endast källarlösa hus (PBL 4 kap. 16 §)
b2

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

f1 Endast friliggande villor inklusive komplementbyggnader 
(PBL 4 kap. 16§)

Naturområde (PBL 4 kap. 5§)

Sammanfallande egenskapsgränser

d1900
Fastighetsstorlek

Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter 
(PBL 4 kap. 18§)
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Grundkarteinformation

Grundkartan är upprättad ur Lessebo 
kommuns primärkarta, 2022-04-18
Koordinatsystem i plan: SWEREF99_15_00
Höjdsystem: RH 2000

Kyrka

Transformatorstation

Järnväg
Höjdkurva

Punkthöjd+ 77.40

Fastighetsgräns
Stödmur

Körbanas kantFastighetsbeteckningHovmantorp 5:1

Kvartersgräns

Gång- o cykelväg

Trakt

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter huslivet

Offentlig byggnad/Industri

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter takkonturen

Slänt

Genomförandetid

h18,0

Gång- och cykelväg (PBL 4 kap. 5§)

Lokalgata (PBL 4 kap. 5§)GATA1

NATUR

GC

Transformatorstation. Brännbara byggnadsdelar och 
brännbart upplag får inte uppställas inom 5 meter från 
transformatorstation (PBL 4 kap. 5§)

B
E1
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2. Samrådets genomförande 
Förslaget till detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 5:1 (Morkullevägen) har varit 

ute på samråd under tiden 22 mars 2022 till och med 12 april 2022. Efter samrådet ska 

de synpunkter som har kommit in under yttrandetiden sammanställas i en 

samrådsredogörelse. I redogörelsen gör kommunen ett ställningstagande till eventuella 

ändringar.  

3. Detaljplanens genomförande 
Detaljplanen genomförs med standardförfarande, vilket innebär att förslaget skickas ut 

för samråd och granskning innan antagande. 

4. Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 
Under samrådstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 15 yttranden. 

Inkomna yttrande redovisas och kommenteras nedan.  

5. Inkomna synpunkter 

1. Länsstyrelsen 

LÄNSSTYRELSENS SAMLADE BEDÖMNING 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att frågor som berör miljökvalitetsnormer behöver tydliggöras.  

ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR 

Enligt 11 kap. 10 § Plan- och bygglagen (PBL). 

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 OCH 4 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

Området berörs av riksintresse för totalförsvaret (lågflygningsområde med 

påverkansområde). Påverkas inte av planförslaget.  

 

MILJÖKVALITETSNORM ENLIGT 5 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap. 

MB följs. Kommunen redovisar för områdets dagvattenrecipient samt dess status. 

 

Kommunen gör bedömningen att uppnåendet av miljökvalitetsnormerna (MKN) för 

recipienten sjön Rottnen inte kommer påverkas av detaljplanen. Länsstyrelsen anser att 

beskrivningen av sjöns statusklassificering behöver ses över. Exempelvis kan det läsas i 

planbeskrivningen att ”den ekologiska statusen beror på övergödning, där jordbruk och 

utsläpp från enskilda avlopp bedöms ha betydande påverkan”. Kvalitetsfaktorn 

näringsämnen är klassad med hög status och det är inte inlagt i VISS att förekomsten 
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skulle ha betydande påverkan från jordbruk och enskilda avlopp avseende övergödning. 

Vidare skriver kommunen också att gränsvärdena för de särskilt förorenande ämnena 

arsenik och zink överskrids, men de är klassade med god status. En översyn av denna 

beskrivning behövs därför. 

Det är positivt att det anges att dagvatten ska tas omhand inom den egna fastigheten 

och att ett lokalt omhändertagande säkras genom att ange en begränsning i hur stor del 

av fastighetsarean som tillåts hårdgöras på plankartan. 

HÄLSA OCH SÄKERHET  

Påverkas inte av planförslaget.  

 

Översvämning och klimatanpassning 

Kommunen har tagit fram ett bra underlag för att bedöma översvämningsrisk och tar 

även höjd för ett förändrat klimat. Det finns några mindre lågpunkter inom planområdet 

men vi delar bedömningen att det inte innebär någon risk för översvämning eller skador 

på den planerade bebyggelsen. 

Förorenade områden enligt 10 kap Miljöbalken (MB) 

Enligt länsstyrelsens dokumentation (EBH-stödet) finns det ingen förorenad mark inom 

planområdet. Enligt 10 kap. 11 § MB ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett 

om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det 

upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. (Gäller identifierade objekt och riskklass 4) 

Undersökning om betydande miljöpåverkan  

Enligt 5 kap. 11a § PBL och 6 kap. 11 och 12 §§ MB. Kommunen har i en undersökning, 

enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen (2017:966), kommit fram till att ett 

genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan. 

En strategisk miljöbedömning har därmed inte upprättats. Kommunen bedömer att 

förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens 

bedömning. 

Rådgivning om allmänna intressen 

Enligt 5 kap. 14 § Plan- och bygglagen. 

Koppling till översiktsplanen samt tidigare planläggning 

Det föreslagna området finns redovisat som ”Framtida bostäder” i kommunens gällande 

översiktsplan, antagen år 2018. Planförslaget bedöms vara förenligt med 

översiktsplanens syften. 

Krav/anspråk enligt annan lagstiftning 

Fornminnen enligt 2 kap Kulturmiljölagen (KML) 
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Inom området finns ett antal idag kända skogsbrukslämningar vars dateringar är 

okända. Länsstyrelsen bedömer att tillstånd sannolikt kan ges, men med krav om att 

området behöver utredas innan det kan exploateras. Syftet med det är att kartlägga om 

det finns ytterligare lämningar, samt för att ta prover för 14C-dateringar. Ansökan för 

detta görs via denna blankett: 

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/samhalle/kulturmiljo/fornlamningar-och-

fornfynd.html  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Felskrivning om miljökvalitetsnormerna/vattenfrågorna har korrigerats i enlighet med 

Länsstyrelsens synpunkter.  

Kommunen har förfrågat om samråd med Länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 § 

Kulturmiljölagen (1988:950), daterat den 25 april 2022, angående 

fornlämningssituationen inom planområdet. En förundersökning är beställd och 

resultatet från denna får hanteras i det fortsatta arbetet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att en sådan förundersökning kommer till 

stånd, samt bekostar den. 

2. Trafikverket 

Trafikverket bedömer att föreslagen detaljplan inte har någon nämnvärd påverkan på 

statlig infrastruktur och har därmed inget att erinra mot planförslaget.  

 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

3. E.ON 

Inom området har E.ON idag inga ledningar i planområdet. Runtom finns markförlagd 

mellanspänningskabel, se bifogad karta. Kablarnas exakta lägen måste säkerställas 

innan markarbete påbörjas. Kostnadsfri kabelvisning i fält beställs via vår kundsupport 

0771-22 24 24, se även vår hemsida: www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-

och-djur/grava-nara-ledning.html    

 

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning så som staket eller plank inte 

utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare 

avstånd än 3 meter från markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande 

upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation och 

underhåll försvåras.  

 

Beroende på effektbehov förutsätter E.ON att vi vid behov kan placera en ny nätstation i 

plankartans naturmark i den norra delen i anslutning till vägarna. Eventuella kostnader i 

samband med planens genomförande så som flyttningar eller ändringar av våra 

befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av 

genomförandebeskrivningen. För övrigt ingen erinran.  
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KOMMUNENS KOMMENTAR  

Planbeskrivningen kompletteras med information från E.ON:s yttrande.  

Ett E-område för nätstation införs på plankartan. Dialog förs med E.ON angående 

placering av området.   

4. Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktigt frågor där planen måste förbättras. 

Servitut  

Hur påverkas servitut 0761–16/4.1 av planförslaget? Det är inte beläget inom eller i 

närheten av planområdet.  

Kontrollera gränser med 0,025 meters lägesosäkerhet  

Ett antal gränser inom planområdet är inlagda i den digitala registerkartan med mycket 

god lägesosäkerhet (0,025 meter), men denna lägesosäkerhet kan vara missvisande. Det 

är möjligt att dessa fastighetsgränser inte har kontrollmätts av kommunen. 

Vid övergången mellan referenssystemen RT 90 och SWEREF 99 transformerades 

nämligen tusentals gränspunkter över hela landet som registrerades rakt av, utan 

kontroll, med lägesosäkerheten 0,025 meter. Det har i efterhand visat sig att många av 

dessa punkter till exempel i områden med lokala stomnät kan ha god intern 

lägesosäkerhet, men inte ligga rätt i förhållande till SWEREF 99.  

Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra uppmärksam vid planläggning 

av områden där det förekommer gränser med just lägesosäkerheten 0,025 meter och 

vid behov kontrollmäta sådana gränser.  
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Gemensamhetsanläggning 

Gemensamhetsanläggningen Hult ga:1 behöver som en följd av planförslaget omprövas. 

Detta då del av denna omfattas av allmän plats GATA1 i planförslaget, innebärande att 

minskning av de upplåtna områdena behöver ske. I planbeskrivningen nämns inget om 

detta. Enligt 40 a § anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir av med belastning 

av en ga betala ersättning till de fastigheter som deltar i ga:n om det uppkommer en 

skada. I planbeskrivningen nämns inget om dessa regler som inte är dispositiva och 

numera gäller när en gemensamhetsanläggning minskas i omfattning. 

Delar av planen som bör förbättras 

Grundkarta 

I planbeskrivningen refereras till Kullagatan men det framgår inte av grundkartan var 

denna gata är belägen. För tydlighetens skull bör det framgå av plankartan var gatan är 

belägen. 

Fastighetsbildning 

Ordet ”tomter” i sammanhanget ”Genom avstyckning från stamfastigheten Hovmantorp 

5:1 kan 13 stycken nya tomter för bostadsändamål bildas” bör bytas ut till ordet 

”fastigheter”. Begreppet tomt har inte någon betydelse i äganderättsligt hänseende, 

medan däremot fastighet är ett fastighetsrättsligt begrepp. En fastighet kan ibland 

innehålla flera tomter och ibland kan en tomt kan vara uppdelad i flera fastigheter.  

Lokalgata och naturområdet ska enligt planbeskrivningen överföras till Hovmantorp 5:1. 

Lantmäteriet noterar att all mark inom planområdet redan idag tillhör denna fastighet. 

Meningen kan därför tas bort. 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Ordet ”tomtmarken” i meningen ”Varje enskild fastighetsägare kommer att ansvara för 

dagvattenhantering på den egna tomtmarken.” bör bytas ut till ordet ”fastigheten”. Se 

även ovan. 

Planekonomi  

För att det ska vara möjligt att följa planområdets påverkan på den kommunala 

budgeten bör det vara lämpligt att det på ett tydligare sätt framgår vilka 

nämnder/instanser som får intäkter respektive utgifter vid plangenomförandet. 

Administrativ fråga 

Föranleder detaljplanen att nytt kvartersnamn ska beslutas? 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Planhandlingarna kompletteras med information från Lantmäteriets yttrande.  
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Servitut 0761–16/4.1 avser ledningsrätt för fjärrvärme som finns i gatumark i 

Kullagatan/Morkullevägen i anslutning till planområdet.    

Gränserna har vi kontroller visat sig stämma mycket bra i hela området och att de 

gränser som används i grundkartan har tillräcklig kvalité för detaljplanen.  

Förslag till ett nytt kvartersnamn för planområdet kommer att beslutas om vid 

avstyckning. 

5. Skogsstyrelsen  

Enligt presenterat underlag ska oexploaterad skogsmark med delvis uppväxta träd 

exploateras. Även om platsen inte innehåller sådana särskilda naturvärden att en 

exploatering av det skälet ska undvikas så är det viktigt och väldigt positivt att en stor del 

av den befintliga vegetationen inom planområdet ska behållas och sparas i så stor 

utsträckning som möjligt. Framför allt är det viktigt att så många av de uppväxta träden 

som möjligt sparas. Skogsstyrelsen vill uppmärksamma er på att då iaktta försiktighet 

när åtgärder som marksanering, markutfyllnad och byggnation ska utföras nära träden. 

Ett träds rotsystem har ett lika stort omfång som trädets krona vilket innebär att det 

finns stor risk för att träden skadas om dessa åtgärder utförs för nära inpå. Det är också 

mycket positivt att detaljplaneförslaget bara innebär en marginell påverkan på de 

rekreationsvärdena som används idag och att stora delar av skogsmarken planeras 

bevaras för att fortsatt möjliggöra för passage och rekreation i området och planläggs 

som ett naturområde. Som också nämns i presenterat underlag är omgivande skog även 

viktig som buffert och skyddszon.  

Skogsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter på presenterat underlag och inte heller 

någon ytterligare information att tillföra som har bäring på detta.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Det är kommunens vilja att karaktären bevaras i så hög grad som möjligt. Naturen är en 

viktig del i denna karaktär. Befintlig vegetation inom planområdet bör sparas så långt 

det är möjligt och kompletteras med ny. Äldre träd ska sparas i största möjliga 

utsträckning.  

6. Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något att erinra på planförslaget. 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

7. Region Kronoberg  

Region Kronoberg har inget att erinra.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  
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8. Villaägarna Kronoberg 

Behovet av villatomter är stort och denna plan medger 13 tomter för 

småhusbyggnation, vilket är positivt. Området ligger bara 1 kilometer från centrum med 

järnvägsstation och har ingen betydande miljöpåverkan. Översiktsplanen anger mark för 

framtida bostäder och läget är bra för förtätning av byggnation då redan befintlig 

infrastruktur finns. Fjärrvärmeutbyggnad förordas och det är positivt att fibernät till 

fastigheterna i närheten finns och kan utökas till detaljplaneområdet. Med dessa 

synpunkter tillstyrker Villaägarna Kronoberg i yttrande detaljplaneförslaget.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

9. PostNord  

PostNord har inget att anmärka och godkänner härmed den föreslagna detaljplanen 

SBN 2021/134. Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com 

för dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation eller 

förändring av befintlig detaljplan. En placering som inte är godkänd leder till att posten 

inte börjar delas ut till adressen.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

10. Wexnet 

Vi har inga synpunkter från Wexnet och samförlägger gärna opto i området.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

11. Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg har tagit del av följande handlingar: 

• Planbeskrivning 

• Plankarta 

• Underrättelse om samråd 

Utifrån ovan redovisade handlingar har Räddningstjänsten utfört en övergripande 

granskning av de planerade förutsättningarna för skydd mot brand och andra olyckor 

och meddelar följande synpunkter: 

Från räddningstjänstens sida så vill vi att det planeras för brandposter när nya kvarter 

och vägar byggs i samhället. Det ska även finnas goda förutsättningar för 

räddningstjänstens fordon att ha en skälig framkomlighet till alla objekt.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Räddningstjänstens framkomlighet och tillgänglighet har beaktats och kommer även att 

bevakas vid projektering och bygglov.  
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Brandpost kommer att anläggas inom planområdet. Placering sker i samråd med VA-

enheten och Räddningstjänsten.  

12. Fastighetsägare till Skogsvaktaren 2 

Här kommer vårt yttrande för ny detaljplan gällande tomterna Hovmantorp 5:1 (kopplat 

till samrådshandling med diarenr SBN 2021/134).  

Köpte en gång i tiden vårt hus på Morkullevägen 24 just på grund av närheten till skogen 

och naturen. Att ha en baksida mot ett sådant område ger en känsla av frihet och 

avkoppling! Våra barn hade även mycket glädje av skogen när dom var små där dom 

både kunde bygga kojor och plocka blåbär. Även tanken på att bygga nya fina villor 

väldigt nära ett klassiskt 70-talsområde för att den estetiska känslan inte blir tilltalande. 

Kommer befintliga fastigheters värde eventuellt att påverkas av detta? Om det nu är så 

viktigt för er att expandera Hovmantorp bör ni tänka om och inte göra det genom 

förtätning i befintliga bostadsområde utan se över möjligheter till ett nytt större 

bostadsområde. Detta skulle inte påverka befintliga naturområden som gör 

Hovmantorp så fint idag. Låt vårt skogsområde vara ifred! 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Lessebo kommun delar yttrandens åsikt om värdet av skogsmarken och dess olika 

funktioner. Kommunen har också förståelse för att närliggande närboende upplever det 

som en negativ förändring av sitt närområde. Förändringar i befintliga miljöer är dock en 

naturlig del av en växande tätortsutveckling och behövs för att Hovmantorp ska kunna 

möta framtidens behov och utmaningar. Under de senaste åren har Hovmantorp 

expanderat men bostadsbyggandet har varit koncentrerat till de centrala delarna av 

Hovmantorp. Det finns därför ett behov av att möjliggöra en utveckling även i de östra 

delarna av samhället för att försöka balansera bostadsbyggandet. Planlagda och 

byggbara marker börjar ta slut i de centrala delarna av Hovmantorp och därför behöver 

bebyggelsen utökas i tätortens övriga delar för att få en hållbar tätortsutveckling. Det 

finns andra platser i kommunens fyra tätorter som är lämpliga för ny 

bostadsbebyggelse och sannolikt kommer även dessa att planläggas/bebyggas.  

Utbyggnaden av planområdet är i enlighet med riktlinjerna i Lessebo kommuns 

översiktsplan och aktuellt bostadsförsörjningsprogram. Aktuellt läge är valt utifrån att 

där redan finns befintlig service och infrastruktur. Planområdet ligger också relativt 

avsides och avskilt från Hovmantorps elljusspår som nyttjas flitigt av de boende inom 

närområdet och har mycket stort värde för friluftsliv och tätortsnära rekreation.  

En del av skogen kommer sparas som allmän platsmark och den kan fortsättningsvis 

användas av barn och unga. En viss negativ påverkan har planförslaget för barn i 

närområdet då skogen minskar men samtidigt finns det gott om skog i närområdet som 

kan användas för exempelvis lekaktiviteter. Skogsmarken bedöms vara tillräckligt stor 

och sammanhängande samt av kvalitét för att det ska finnas förutsättning för att 

närrekreationsvärdena för boende inom området bibehålls. På flera platser finns släpp 

mot skogen och elljusspåret i söder.  
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Hur planförslaget kommer att påverka värdet på befintliga villafastigheter utreds inte i 

detaljplanen och kommunen kommer inte att kompensera någon eventuell 

värdeminskning. Om det är ekonomiskt värde i form av fastighetspriser som menas är 

ett generellt svar att värdet på omgivande bebyggelse ofta ökar när nya bostäder 

tillkommer eftersom det ger mer underlag till olika typer av service. Utifrån detta 

förutsätts att fastighetspriserna inte påverkas negativt i nämnvärd grad.   

13. Fastighetsägare till Skogvaktaren 3 

Som boende på Morkullevägen 22 vill vi lämna våra synpunkter avseende förslag till ny 

detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 5:1 (kopplat till samrådshandling med 

diarenr SBN 2021/134).  

Närheten till naturen och skogen är något vi som familj värdesätter mycket högt är en 

stor anledning till varför vi alltid har trivts med den plats vi bor på nu. Det ger lugn, ro 

och en frihetskänsla vilket ger möjlighet till återhämtning och avkoppling. Vi ser nu att 

det finns risk för att detta kommer påverkas negativt med anledning av den detaljplan 

som föreslås. Vi förstår att ni som kommun har som vision att nå upp till 10 000 

invånare, vi som familj bestående av endast 4 personer kan inte leva upp till den 

visionen men vi kan dela med oss våra tankar. Vår önskan är att ni tar hänsyn till dessa 

när ni fattar beslut om ny detaljplan. Utöver att locka nya invånare till kommunen anser 

vi att kommunen också behöver arbeta för att vi som redan bor här trivs och vill stanna 

kvar. Vi vill att vårt boende ska kunna ge oss det lugn och återhämtning som vi behöver 

för att kunna arbeta, utöva vår fritid, umgås med familj och vänner. Vi vill också kunna 

ge våra barn något som vi själva hade som barn – närheten till skog, natur och djurliv.  

Förtätningen som görs nu och planeras i Hovmantorp har som vi ser det inte möjlighet 

att nå upp till visionen om 10 000 invånare. Kommunen skulle istället behöva köpa till ny 

mark och göra ett helt nytt bostadsområde för att det ska kunna bli verklighet, varför 

görs inte detta redan nu? Vi har svårt att se att Hovmantorp som ensam ort ska kunna 

leva upp till visionen om 10 000 invånare. Därför undrar vi hur kommunen arbetar för 

att göra övriga orter i kommunen attraktiva för att öka inflyttningen till exempel genom 

tågstopp i Skruv? 

Vårt förslag till en bättre helhetslösning är: 

• Att den detaljplan som finns ligger kvar vilket innebär att området inte bebyggs 

och att kommunen istället ser över möjligheten att köpa nytt markområde för ett 

större bostadsområde eller 

• Att naturområdet som är planerat i östra delen av detaljplanen minskas eller tas 

bort (den delen gränsar mot skogsmark som inte är bebyggd) för att ge ett större 

naturområde mellan befintlig bebyggelse (Morkullevägen) och det nya 

planområdet.  

Tankar från Agnes 5 år: ”Jag tycker att träden är fina och jag älskar skogen, om de river 

ner träden kanske inte fåglarna tycker om oss längre, de kanske inte kommer hit. Det är 

roligt att plocka blåbär. Vi har en stor sten som vi brukar gå till och fika”.  
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Tankar från Wilmer 8 år: ”Vi har en koja i skogen, jag vill inte att de river den”.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Lessebo kommun delar yttrandens åsikt om värdet av skogsmarken och dess olika 

funktioner. Kommunen har också förståelse för att närliggande närboende upplever det 

som en negativ förändring av sitt närområde. Förändringar i befintliga miljöer är dock en 

naturlig del av en växande tätortsutveckling och behövs för att Hovmantorp ska kunna 

möta framtidens behov och utmaningar. Under de senaste åren har Hovmantorp 

expanderat men bostadsbyggandet har varit koncentrerat till de centrala delarna av 

Hovmantorp. Det finns därför ett behov av att möjliggöra en utveckling även i de östra 

delarna av samhället för att försöka balansera bostadsbyggandet. Planlagda och 

byggbara marker börjar ta slut i de centrala delarna av Hovmantorp och därför behöver 

bebyggelsen utökas i tätortens övriga delar för att få en hållbar tätortsutveckling. Det 

finns andra platser i kommunens fyra tätorter som är lämpliga för ny 

bostadsbebyggelse och sannolikt kommer även dessa att planläggas/bebyggas. 

Kommunen är även aktiv i dialogen för ett framtida tågstopp i tätorten Skruv. 

Utbyggnaden av planområdet är i enlighet med riktlinjerna i Lessebo kommuns 

översiktsplan och aktuellt bostadsförsörjningsprogram. Aktuellt läge är valt utifrån att 

där redan finns befintlig service och infrastruktur. Planområdet ligger också relativt 

avsides och avskilt från Hovmantorps elljusspår som nyttjas flitigt av de boende inom 

närområdet och har mycket stort värde för friluftsliv och tätortsnära rekreation.  

Vad gäller synpunkter att göra ett helt nytt bostadsområde så kan anföras att 

kommunen nyligen har planlagt ett större område i södra Hovmantorp mot 

Ormeshaga som kommer att uppföras i tre etapper/detaljplaner, omfattande totalt 

ett 60-tal nya villatomter.  

En del av skogen kommer sparas som allmän platsmark och den kan fortsättningsvis 

användas av barn och unga. En viss negativ påverkan har planförslaget för barn i 

närområdet då skogen minskar men samtidigt finns det gott om skog i närområdet som 

kan användas för exempelvis lekaktiviteter. Skogsmarken bedöms vara tillräckligt stor 

och sammanhängande samt av kvalitét för att det ska finnas förutsättning för att 

närrekreationsvärdena för boende inom området bibehålls. På flera platser finns släpp 

mot skogen och elljusspåret i söder.  

14. Fastighetsägare till Agronomen 3 

Vi bor på Morkullevägen 16 och vill ge våra synpunkter på detaljplanen Hovmantorp 5:1. 

Största anledningen till att vi bosatt oss på Morkullevägen är närheten till skogen och 

lugnet. Våra barn som nu är vuxna har växt upp här i en trygg miljö med minimal trafik 

och närheten till naturen. Nu ser vi att lugnet och naturen runt omkring oss kommer att 

förändras. En del av den skogen som vi vandrar och vistas i kommer inte vara tillgänglig 

och är tyvärr redan förstörd med ett hygge. Djurlivet kommer påverkas, framförallt 

fågellivet som är rikt hos oss idag. Vi har erfarenhet från att ha bott på Ingelstadområdet 

där det byggdes ett nytt område och vi hade inte några fåglar där på 4 år. Trafiken på 
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Kullagatan kommer att öka pga. fler boende men också av att man nu upprättar en 

förskola. Kullagatan är redan idag ett stort problem för att mata alla fågelvägarna, den 

har blivit väldigt smal efter att cykelvägen byggdes, värst är det på vintern.  

Är tanken också att det skall finnas anslutningar av vägar till det nya området från 

Morkullevägen? Det ser då ut i plankartan och det är ingen information vi fått i utskicket. 

Vi vill absolut inte ha någon anslutningsväg till det nya området.  

Ang. förskolan, hur är det tänkt med trafiken, kommer Morkullevägen användas som en 

vändplats? Föräldrar som hämtar och lämnar barnen kommer köra runt Morkullevägen 

för att komma på rätt sida. Detta vill vi gärna motsätta oss och få ett svar på vad planen 

är för denna trafik. Vi hoppas att ni kan ta hänsyn till våra synpunkter och tänka på oss 

som redan bor här och har valt detta boende pga. omgivningen och närheten till 

naturen. Vi vill fortsätta att trivas och bo kvar. 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Lessebo kommun delar yttrandens åsikt om värdet av skogsmarken och dess olika 

funktioner. Kommunen har också förståelse för att närliggande närboende upplever det 

som en negativ förändring av sitt närområde. Förändringar i befintliga miljöer är dock en 

naturlig del av en växande tätortsutveckling och behövs för att Hovmantorp ska kunna 

möta framtidens behov och utmaningar. Under de senaste åren har Hovmantorp 

expanderat men bostadsbyggandet har varit koncentrerat till de centrala delarna av 

Hovmantorp. Det finns därför ett behov av att möjliggöra en utveckling även i de östra 

delarna av samhället för att försöka balansera bostadsbyggandet. Planlagda och 

byggbara marker börjar ta slut i de centrala delarna av Hovmantorp och därför behöver 

bebyggelsen utökas i tätortens övriga delar för att få en hållbar tätortsutveckling. Det 

finns andra platser i kommunens fyra tätorter som är lämpliga för ny 

bostadsbebyggelse och sannolikt kommer även dessa att planläggas/bebyggas.  

Utbyggnaden av planområdet är i enlighet med riktlinjerna i Lessebo kommuns 

översiktsplan och aktuellt bostadsförsörjningsprogram. Aktuellt läge är valt utifrån att 

där redan finns befintlig service och infrastruktur. Planområdet ligger också relativt 

avsides och avskilt från Hovmantorps elljusspår som nyttjas flitigt av de boende inom 

närområdet och har mycket stort värde för friluftsliv och tätortsnära rekreation.  

En del av skogen kommer sparas som allmän platsmark och den kan fortsättningsvis 

användas av barn och unga. En viss negativ påverkan har planförslaget för barn i 

närområdet då skogen minskar men samtidigt finns det gott om skog i närområdet som 

kan användas för exempelvis lekaktiviteter. Skogsmarken bedöms vara tillräckligt stor 

och sammanhängande samt av kvalitét för att det ska finnas förutsättning för att 

närrekreationsvärdena för boende inom området bibehålls. På flera platser finns släpp 

mot skogen och elljusspåret i söder.  

Kommunen bedömer att planförslaget inte innebär betydande påverkan på miljön (djur- 

och växtlivet). Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.  
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Att biltrafiken i ett område ökar när mer bebyggelse tillkommer är oundvikligt. Dock 

förutsätts befintligt område påverkas i mycket liten utsträckning då platsen 

kompletteras med endast ett antal nya villatomter. Ökningen av biltrafiken inom 

området bedöms som mycket lindrig. 

Morkullevägen kommer inte att användas som en vändplats. Parkering för 

hämtning/lämning samt all trafik föreslås i första hand ske inom förskolefastigheten.  

Angöring till planområdet sker initialt genom Kullagatan/Skogsvägen som går in i 

området från norr. Därav planeras ingen anslutningsväg till det nya området via 

Morkullevägen från söder. På plankartan visas dock förslag till kompletterande gång- 

och cykelväg från Morkullevägen i söder till det nya planområdet, ”GC” på plankartan.  

15. Fastighetsägare till Agronomen 4 

Som boende på Morkullevägen 18 vill vi lämna våra synpunkter gällande de förslag till 

ny detaljplan för området där vi bor. Dnr: SBN 2021/134.  

Närheten till naturen är ett val vi som familj gjort. 2013 flyttade vi från Dalagatan, 

Hovmantorp till Morkullevägen 18. Vi ville ha det lite lugnare med skogen som närmsta 

granne. Med anledning av den detaljplan som nu föreslås finns risken att dettas tas ifrån 

oss. Skogen runt Morkullevägen används av många som bor i Hovmantorp. Barnfamiljer 

gör utflykter här, promenerar på någon av de fina stigar som finns. Stigar leder ner till 

Hacksjön och en underbar grillplats. En annan leder upp till Abakuse där fikakorgen ofta 

packas upp. Man plockar bär, bygger kojor, orienterar eller bara njuter av lugnet. Många 

använder sig av skogen runt Morkullevägen. Här finns också elljusspåret och det 

nybyggda utegymet. Kan det inte få fortsätta att vara en plats för många att njuta, få 

återhämtning och bygga minnen på? Lessebo kommun har en vision om 10 000 

invånare och det jobbas hårt för att det ska kunna uppnås. Kanske för hårt? Om denna 

detaljplan går i lås försvinner en mycket uppskattad skog för väldigt många som redan 

bor i Hovmantorp. Betyder det något? Personligen så tror jag tyvärr inte det, vi är bara 

små enskilda personer som ganska lätt körs över. Vi har dock rätt till en åsikt. Önskar att 

ni inte tar beslut om att skövla ner skogen runt Morkullevägen utan låter den vara precis 

som den är. Låt alla människor som använder denna skog får fortsätta njuta och samla 

fina upplevelser. 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Lessebo kommun delar yttrandens åsikt om värdet av skogsmarken och dess olika 

funktioner. Kommunen har också förståelse för att närliggande närboende upplever det 

som en negativ förändring av sitt närområde. Förändringar i befintliga miljöer är dock en 

naturlig del av en växande tätortsutveckling och behövs för att Hovmantorp ska kunna 

möta framtidens behov och utmaningar. Under de senaste åren har Hovmantorp 

expanderat men bostadsbyggandet har varit koncentrerat till de centrala delarna av 

Hovmantorp. Det finns därför ett behov av att möjliggöra en utveckling även i de östra 

delarna av samhället för att försöka balansera bostadsbyggandet. Planlagda och 

byggbara marker börjar ta slut i de centrala delarna av Hovmantorp och därför behöver 
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15(15) 

Dnr: SBN 2021/134 

bebyggelsen utökas i tätortens övriga delar för att få en hållbar tätortsutveckling. Det 

finns andra platser i kommunens fyra tätorter som är lämpliga för ny 

bostadsbebyggelse och sannolikt kommer även dessa att planläggas/bebyggas.  

Utbyggnaden av planområdet är i enlighet med riktlinjerna i Lessebo kommuns 

översiktsplan och aktuellt bostadsförsörjningsprogram. Aktuellt läge är valt utifrån att 

där redan finns befintlig service och infrastruktur. Planområdet ligger också relativt 

avsides och avskilt från Hovmantorps elljusspår som nyttjas flitigt av de boende inom 

närområdet och har mycket stort värde för friluftsliv och tätortsnära rekreation.  

En del av skogen kommer sparas som allmän platsmark och den kan fortsättningsvis 

användas av barn och unga. En viss negativ påverkan har planförslaget för barn i 

närområdet då skogen minskar men samtidigt finns det gott om skog i närområdet som 

kan användas för exempelvis lekaktiviteter. Skogsmarken bedöms vara tillräckligt stor 

och sammanhängande samt av kvalitét för att det ska finnas förutsättning för att 

närrekreationsvärdena för boende inom området bibehålls. På flera platser finns släpp 

mot skogen och elljusspåret i söder.  

 

____________________ 

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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2022-05-17 
Dnr: SBN 2021/134 

Granskningshandling 
 

 
Lessebo kommun 365 80 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo 
Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613 

info@lessebo.se. www.lessebo.se 
 

Detaljplan för del av fastigheten 

Hovmantorp 5:1(Morkullevägen), 

Hovmantorp, Lessebo kommun, 

Kronobergs län  
 

 
Översiktskarta med planområdet markerat med rött.  
 

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för del av 

fastigheten Hovmantorp 5:1 (Morkullevägen), Hovmantorps 

samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut på granskning 

och granskningstiden är från och med tisdag den 17 maj 2022 till 

och med tisdag den 7 juni 2022 (3 veckor). Fastighetsägare 

ansvarar för att underrätta hyresgäster, bostadsrättsinnehavare, 

arrendatorer och andra inneboende på fastigheten om innehållet i 

denna inbjudan till samråd. Om er fastighet överlåtits till en ny 

ägare ombeds ni förmedla denna information. 

Anledning till detta brev 

Du får detta brev då din fastighet berörs av ett förslag till ny 

detaljplan. 
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2022-05-17 
Dnr: SBN 2021/134 

Granskningshandling 
 

 
Lessebo kommun 365 80 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo 
Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613 

info@lessebo.se. www.lessebo.se 
 

Vad är en detaljplan? 

En detaljplan kan förstås som ett juriskt bindande dokument mellan 

kommun, stat, markägare, grannar och andra berörda. En detaljplan 

innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den 

ska användas till. Syftet är att göra avvägningar mellan allmänna 

och enskilda intressen för att nå en god helhetslösning. Planen 

ligger som grund för beslut om till exempel bygglov. En detaljplan 

gäller till dess att den upphävs eller täcks över av en ny.  

Lagstöd 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- 

och bygglagen (PBL 2010:900).   
 

PBL 5 kap. 18-25§§ ”Granskning”.  

Läge  

Planområdet ligger i den östra delen av Hovmantorps samhälle och 

angränsar i väster till Morkullevägen samt befintlig bebyggelse. I 

nordväst gränsar området till Kullagatan samt Kunskapsskolan. I 

övrigt omges området av skogsmark. Planområdets areal är cirka 

2,5 hektar. 

Syfte  

Detaljplanens syfte är att fortsätta utvecklingen av Hovmantorps 

tätort genom att möjliggöra bildandet av 13 stycken nya villatomter 

för småhus som är anpassade till terrängen och omgivningen. 

Handlingar  

Underrättelse om granskning, 2022-05-17 

Plan- och genomförandebeskrivning, 2022-04-18 

Plankarta med bestämmelser, 2022-04-18 

Samrådsredogörelse, 2022-04-18 

Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM), 2022-02-01 

Fastighetsförteckning (finns på samhällsbyggnadsförvaltningen) 

Förenlighet med översiktsplanen 

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella 

planområdet som ”Framtida bostäder”. Enligt översiktsplanen bör 

ny bebyggelse främst tillkomma i anslutning till eller som en 

förtätning av redan bebyggda områden. Planförslaget följer 

översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare 

exploatering i området. 

Påverkan på omgivningen  

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande 

miljöpåverkan.  
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2022-05-17 
Dnr: SBN 2021/134 

Granskningshandling 
 

 
Lessebo kommun 365 80 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo 
Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613 

info@lessebo.se. www.lessebo.se 
 

Vad händer sedan?  

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 22 mars 2022 

– 12 april 2022. De synpunkter som har kommit in finns redovisade 

och kommenterade av samhällsbyggnadsförvaltningen i 

samrådsredogörelsen. Handlingarna ställs ut för granskning. Under 

granskningen ges myndigheter, sakägare och andra berörda som 

yttrat sig under samråd möjlighet att yttra sig igen. Eventuella 

synpunkter som kommer in under granskningstiden sammanställs 

och bemöts av kommunen i ett granskningsutlåtande. De som 

lämnat synpunkter får ta del av granskningsutlåtandet före 

antagande av detaljplan. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter 

senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga 

beslutet att anta detaljplanen.  

Hur lämnar jag synpunkter 

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till 

samhällsbyggnadsförvaltningen senast tisdag den 7 jnui 2022, 

antingen via e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se eller med 

vanlig post till Lessebo kommun, 365 80 Lessebo. 

Här finns granksningsförslaget 

Granskningsförslaget finns under granskningstiden tillgängligt 

digitalt på Lessebo kommuns hemsida; 

www.lessebo.se/detaljplaner  

 

Om du inte har möjlighet att läsa handlingarna digitalt eller om du 

vill ha en kopia av handlingarna skickad direkt till dig, antingen 

elektroniskt eller via post. Skicka i så fall ett mail med din adress 

till sayf.noel@lessebo.se och skriv vilken plan det gäller. Har du 

frågor angående förslaget är du välkommen att höra av dig till 

planarkitekt Sayf Noel på samhällsbyggnadsförvaltningen antingen 

via telefon 0478-125 53 eller e-post sayf.noel@lessebo.se Vill du 

läsa mer om hur planprocessen fungerar kan du göra det på 

kommunens webbplats www.lessebo.se. 
 
Med vänliga hälsningar  

Sayf Noel 
  
Sayf Noel 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-05-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 132 Dnr 2022/215-4.2.2 
 

Begäran av planuppdrag för del av Kosta 
2:117 m.fl., Kosta 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till 
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till en ny 
detaljplan för del av fastigheten Kosta 2:117 m.fl., i Kosta. 
 
Ärendebeskrivning 
Aktuellt planområde är beläget i Kosta samhällets centrala del och 
nås via Hantverksgatan. Området omfattar ca 12 000 kvm och 
beräknas kunna ge möjlighet till 7–9 villatomter på vardera ca 1300 
kvm. 
 
Syftet med detaljplanen är att förtäta området och möjliggöra för 
bostäder i form av 7–9 nya villatomter. Genom förtätning kommer 
den idag obebyggda platsen bättre integreras med intilliggande 
bebyggelse.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-17 
Karta 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-05-17 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Planuppdrag för del av Kosta 2:117 m.fl., 
Kosta samhälle, Lessebo kommun, 
Kronobergs län 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till en ny 
detaljplan för del av fastigheten Kosta 2:117 m.fl., i Kosta. 
 
Ärendebeskrivning 
Aktuellt planområde är beläget i Kosta samhällets centrala del och 
nås via Hantverksgatan. Området omfattar ca 12 000 kvm och 
beräknas kunna ge möjlighet till 7–9 villatomter på vardera ca 
1300 kvm. 
 
Syftet med detaljplanen är att förtäta området och möjliggöra för 
bostäder i form av 7–9 nya villatomter. Genom förtätning kommer 
den idag obebyggda platsen bättre integreras med intilliggande 
bebyggelse.  
 
Bakgrund 
Kommunen har fått en förfrågan om det finns intresse för 
försäljning i detta område. Planområdet bedöms ha 
förtätningspotential och hela området omfattas av en gammal 
byggnadsplan ”07-EKE-271 B” lagakraftvunnen den 22 december 
1950. Aktuellt planområde är idag planlagt för allmän platsmark 
(park) samt allmänt ändamål. Byggnadsplanen ger också vissa 
begränsningar som kan påverka dessa nya etableringar. Detta 
gäller planbestämmelser kopplat till prickmark, byggrätt och 
byggnadshöjd.  

 
Konsekvenser 
Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella 
planområdet som ”befintliga och framtida bostäder”. Enligt 
översiktsplan bör ny bebyggelse främst tillkomma i anslutning till 
eller som en förtätning av redan bebyggda områden. Planförslaget 
följer översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare 
exploatering i området.  
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-05-17 

 

 

Förvaltningens preliminära bedömning är att genomförandet av 
planen inte kommer medföra någon betydande miljöpåverkan och 
att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas.  
 
Detaljplanearbetet bedöms kunna handläggas med 
standardförfarande.  

 
Förslaget innebär inga konsekvenser för barn och unga.  
 
Den tilltänkta fastigheten berörs inte av riksintressen eller andra 
intressen som kräver särskilt hänsynstagande. Området omfattas 
inte heller av några ekologiskt känsliga områden eller 
kulturvärden. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, begäran om planuppdrag 
Karta över planområdet, daterad 2022-05-17 

 

 
Sayf Noel 
Planarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-05-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 133 Dnr 2022/227-4.2.2 
 

Begäran av planuppdrag- Uppdatering av 
detaljplan för del av Kosta 36:13 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till 
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till ändrad 
detaljplan för del av fastigheten Kosta 36:13 i Kosta. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med bygglovshantering för multihall i Kosta, har 
Länsstyrelsen upphävt beslutet med hänvisning till gällande 
detaljplan. Detaljplanen behöver därför uppdateras.  
 
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör för ärendet. 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-05-30 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Planuppdrag för del av Kosta 36:13, Kosta 
samhälle, Lessebo kommun, Kronobergs län 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett förslag till ändring 
av detaljplan för del av Kosta 36:13 i Kosta.  
 
Ärendebeskrivning 
Det aktuella detaljplaneområdet ligger öster om väg 28, i den norra 
delen av Kosta. Området avgränsas vidare i norr av 
Dåvedshultsvägen och i söder av befintlig bebyggelse vid 
Kornvägen. Planändringen omfattar en cirka 10 300 kvm stor yta.  

 
Syftet med planändring är att öka medgiven utnyttjandegraden 
från maximalt 50% till 75% byggnadsarea och att ändra medgiven 
nockhöjd från 10 meter till 14 meter inom den del av detaljplanen 
som är berörd av byggnationen. Denna planändring syftar till att 
områdets planbestämmelser angående byggrätt och nockhöjd 
bättre ska stämma överens med dagens planeringsideal och den 
utveckling som pågående verksamhet står inför. Tillåten 
markanvändning, besöksanläggning, hotell, handel och 
verksamheter, förblir detsamma.   
 
Bakgrund 
Torsten Jansson Commercial Property AB har ansökt om bygglov 
för nybyggnad av en multihall för idrott, utställning och event på 
fastigheten Kosta 36:10 m.fl. Bygglovet strider mot gällande 
detaljplan, lagakraftvunnen den 25 februari 2019, i två avseenden. 
Multihallen överskrider den tillåtna byggrätten med ca 36% och 
hallens nockhöjd är 1,5 meter högre än maximal höjd enligt 
gällande detaljplan. En förutsättning för att bygglov ska få ges för 
dessa nya etableringar är att den del av fastigheten Kosta 36:13 
som åtgärden avser behöver ändras. Detta görs för att planen 
bättre ska stämma överens med rådande förhållanden.   

 
Konsekvenser 
Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella 
planområdet som ” framtida detaljhandel”. Planförslaget följer 
översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare 
exploatering i området.  
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-05-30 

 

 

 
Förvaltningens preliminära bedömning är att genomförandet av 
planen inte kommer medföra någon betydande miljöpåverkan och 
att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas.  
 
Detaljplanearbetet bedöms kunna handläggas med enkelt 
planförfarande.  

 
Förslaget innebär inga konsekvenser för barn och unga.  
 
Hela planområdet berörs av riksintresse för kulturmiljö samt 
område medtaget i kulturminnesvårdsprogrammet. Planområdet 
tangeras även av väg 28 som är av riksintresse.  
 
Genomförandetiden för gällande detaljplan för området går ut 
2023-02-25 men eftersom framtagandet av en ny planändring är 
initierad av samma sökande (Torsten Jansson Commercial 
Property AB), så anser kommunen att inga hinder finns för en ny 
planändring.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, begäran om planuppdrag 
Karta över planområdet och planändringen, daterad 2022-05-30 
Begäran om planbesked, 2022-05-27 

 

 
Sayf Noel 
Planarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-05-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 134 Dnr 2022/228-4.3.2 
 

Nya bostäder södra Hovmantorp 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till 
samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja projektering av området. 
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplan för södra Hovmantorp antogs 2022-04-25 och planen har 
nu vunnit laga kraft. Nästa steg är att börja projektera området i 
enlighet med planens syfte. 

 
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör för ärendet. 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-05-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya bostäder södra Hovmantorp 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till 
samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja projektering av 
området 
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanen för södra Hovmantorp har vunnit laga kraft efter 
kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25. Detaljplanen består av 
utbyggnadsetapp 1 och 2. Nästa steg i processen är att starta 
projekteringen av gator och ledningar. 
 
Bakgrund 
Detaljplanen ger större naturnära tomter för bostäder som ett 
alternativ till övriga villatomter som planläggs i Hovmantorp. I 
etapp 1 ingår 9 nya tomter och 2 befintliga fastigheter. I etapp 2 
ingår 14 nya tomter. Efter projektering bir det 
entreprenadupphandling och därefter startar 
försäljningsprocessen till marknadsmässigt pris via mäklare.  

 
Konsekvenser 
Nya attraktiva bostadstomter ger möjlighet till ökat antal invånare 
samt ökat intresse av att bosätta sig i vår kommun. 
 
 

 

 
 
Conny Axelsson 
Samhällsbyggnadschef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-05-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 135 Dnr 2022/147- 
 

Prenumeration på tidningen Dagens 
samhälle för förtroendevalda 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunen inte 
ska prenumerera på tidningen Dagens samhälle för förtroendevalda.  
 
Ärendebeskrivning 
Tidningen Dagens samhälle riktar sig till beslutsfattare i kommuner 
och regioner, och skriver om frågor kring arbetsgivaransvar, politik 
och ekonomi särskilt för chefer och förtroendevalda. Tidningen 
kommer ut 38 gånger per år och finns både som papperstidning och 
digitalt.  
 
I Lessebo kommun har ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige 
erbjudits tidningen. Erbjudandet skedde vid mandatperiodens start 
och därefter har inget ytterligare erbjudande sänts ut. Vid 
mandatperiodens start var det ett 20-tal prenumerationer. 
Prenumerationer har förlängts när ledamöter aktivt efterfrågat detta, 
ej med automatik. Inga politiska beslut har kunnat hittas i frågan, 
utan hanteringen har skett i enlighet med tidigare tradition. Ingen 
särskild budget finns heller avsatt för ändamålet. 
För vidare hantering föreslår kansliet ett politiskt beslut, så att alla 
förtroendevalda hanteras lika. Dessutom kan ett beslut vara till hjälp i 
kontakter med Dagens samhälle, som ofta kontaktar förtroendevalda 
direkt med olika försäljningserbjudanden.  
 
Kostnaden för en prenumeration är i dagsläget 3495 kr exkl moms, 
men kommunen får löpande erbjudanden med lägre priser.   
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2022-04-26 uppdrogs till 
kanslichef att genomföra undersökning av intresset för tidningen 
bland nuvarande målgrupp. Enkät har sänts ut till 
kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter. 19 av 35 ledamöter har 
besvarat enkäten, varav 12 skulle vilja ha en prenumeration om de 
erbjöds denna idag. Ett antagande är att fler skulle vara intresserade 
om de aktivt erbjöds den, t.ex. vid mandatperiodens första 
sammanträde. Sammantaget innebär detta en relativt stor kostnad för 
kommunen, som ej finns avsatt i budget. Med hänsyn till kommunens 
ekonomi, föreslås att kommunen inte ska fortsätta prenumerera på 
tidningen för förtroendevalda. Respektive förvaltning beslutar dock 
själv inom ramen för sin budget om prenumerationer för 
tjänstepersoner, vilket skulle kunna innebära att tidningen ändå kan 
tillgängliggöras på plats i kommunhuset. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-18 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-26 § 97 
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Prenumeration på tidningen Dagens 
samhälle för förtroendevalda 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen inte ska prenumerera 
på tidningen Dagens samhälle för förtroendevalda.  
 
Ärendebeskrivning 
Tidningen Dagens samhälle riktar sig till beslutsfattare i 
kommuner och regioner, och skriver om frågor kring 
arbetsgivaransvar, politik och ekonomi särskilt för chefer och 
förtroendevalda. Tidningen kommer ut 38 gånger per år och finns 
både som papperstidning och digitalt.  
 
I Lessebo kommun har ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige 
erbjudits tidningen. Erbjudandet skedde vid mandatperiodens 
start och därefter har inget ytterligare erbjudande sänts ut. Vid 
mandatperiodens start var det ett 20-tal prenumerationer. 
Prenumerationer har förlängts när ledamöter aktivt efterfrågat 
detta, ej med automatik. Inga politiska beslut har kunnat hittas i 
frågan, utan hanteringen har skett i enlighet med tidigare 
tradition. Ingen särskild budget finns heller avsatt för ändamålet. 
För vidare hantering föreslår kansliet ett politiskt beslut, så att alla 
förtroendevalda hanteras lika. Dessutom kan ett beslut vara till 
hjälp i kontakter med Dagens samhälle, som ofta kontaktar 
förtroendevalda direkt med olika försäljningserbjudanden.  
 
Kostnaden för en prenumeration är i dagsläget 3495 kr exkl moms, 
men kommunen får löpande erbjudanden med lägre priser.   
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2022-04-26 uppdrogs till 
kanslichef att genomföra undersökning av intresset för tidningen 
bland nuvarande målgrupp. Enkät har sänts ut till 
kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter. 19 av 35 ledamöter har 
besvarat enkäten, varav 12 skulle vilja ha en prenumeration om de 
erbjöds denna idag. Ett antagande är att fler skulle vara 
intresserade om de aktivt erbjöds den, t.ex. vid mandatperiodens 
första sammanträde. Sammantaget innebär detta en relativt stor 
kostnad för kommunen, som ej finns avsatt i budget. Med hänsyn 
till kommunens ekonomi, föreslås att kommunen inte ska fortsätta 
prenumerera på tidningen för förtroendevalda. Respektive 
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förvaltning beslutar dock själv inom ramen för sin budget om 
prenumerationer för tjänstepersoner, vilket skulle kunna innebära 
att tidningen ändå kan tillgängliggöras på plats i kommunhuset. 

 
Konsekvenser 
Det finns ett värde av omvärldsbevakning, som får ställas emot 
kostnaderna. Konsekvenser av att fatta ett beslut kring 
prenumerationer för förtroendevalda är att samtliga 
förtroendevalda kan behandlas lika framåt.  
 
Beslutet skickas till 
Ledamöter som idag har/har haft tidningen 
Övriga berörda ledamöter 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-04-26 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 97 Dnr 2022/147- 
 

Prenumeration på tidningen Dagens 
samhälle för förtroendevalda 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kanslichef att genomföra 
undersökning av intresset för tidningen bland nuvarande målgrupp.  
 
Ärendebeskrivning 
Tidningen Dagens samhälle riktar sig till beslutsfattare i kommuner 
och regioner, och skriver om frågor kring arbetsgivaransvar, politik 
och ekonomi särskilt för chefer och förtroendevalda. Tidningen 
kommer ut 38 gånger per år och finns både som papperstidning och 
digitalt.  
 
I Lessebo kommun har ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige 
erbjudits tidningen. Erbjudandet skedde vid mandatperiodens start 
och därefter har inget ytterligare erbjudande sänts ut. Vid 
mandatperiodens start var det ett 20-tal prenumerationer. 
Prenumerationer har förlängts när ledamöter aktivt efterfrågat detta, 
ej med automatik. Inga politiska beslut har kunnat hittas i frågan, 
utan hanteringen har skett i enlighet med tidigare tradition. Ingen 
särskild budget finns heller avsatt för ändamålet. 
 
För vidare hantering föreslår kansliet ett politiskt beslut, så att alla 
förtroendevalda hanteras lika. Dessutom kan ett beslut vara till hjälp i 
kontakter med Dagens samhälle, som ofta kontaktar förtroendevalda 
direkt med olika försäljningserbjudanden.  
 
Kostnaden för en prenumeration är i dagsläget 3495 kr exkl moms, 
men kommunen får löpande erbjudanden med lägre priser.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kanslichef 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-05-24 
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§ 136 Dnr 2022/194-1.4.1 
 

Årsredovisning 2021 samt 
förbundsordning för 
Samordningsförbundet Värend 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
1. Godkänna årsredovisningen 2021. 
2. Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Värend ansvarsfrihet 

för 2021 års verksamhet. 
3. Godkänna förslag till förbundsordning. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för 2021 föreligger avseende Samordningsförbundet 
Värend.  
 
Beslut om ansvarsfrihet ska fattas av varje medlemskommuns 
fullmäktige. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning 
godkänns. 
 
Samordningsförbundet föreslår också en förändring i 
förbundsordningen, där § 8 förändras. Tidigare stod det 7 ledamöter 
och ersättare i styrelsen men parterna är åtta, därav ändringen. 

 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Värend 
Förbundsordning 
Brev till medlemmarna 
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Årsredovisning 2021 samt förbundsordning 
för Samordningsförbundet Värend 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
1. Godkänna årsredovisningen 2021. 
2. Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Värend 

ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 
3. Godkänna förslag till förbundsordning. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för 2021 föreligger avseende 
Samordningsförbundet Värend.  
 
Beslut om ansvarsfrihet ska fattas av varje medlemskommuns 
fullmäktige. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna 
tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet och att förbundets 
årsredovisning godkänns. 
 
Samordningsförbundet föreslår också en förändring i 
förbundsordningen, där § 8 förändras. Tidigare stod det 7 
ledamöter och ersättare i styrelsen men parterna är åtta, därav 
ändringen. 

 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Värend 
Förbundsordning 
Brev till medlemmarna 
 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet 
 
 

 
 

Upprättad 2022-04-22  
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Förbundsordning för Samordningsförbund Värend 
 
Samordningsförbundet Värend har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommun och region/landsting. 
 
1 § Förbundets namn 
 
Förbundets namn är Samordningsförbundet Värend.  
Organisationsnummer är 222000-2634 
 
2 § Förbundets säte 
 
Förbundets säte är Växjö. 
 
3 § Förbundets medlemmar 
 
Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen samt 
kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö. 
 
4 § Förbundets ändamål 
 
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för Alvesta, Lessebo, Tingsryd, 
Uppvidinge och Växjö kommuner, svara för en finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regionen och 
kommunerna i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De gemensamma 
resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den 
enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 
 
5 § Förbundsstyrelsen 
 
Samordningsförbundet skall ledas av en styrelse. Förbundsstyrelsen skall bestå av åtta 
ledamöter och åtta ersättare. Varje förbundsmedlem utser vardera en ledamot och en ersättare. 
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då 
val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. 
 
Valbar till samordningsförbundets styrelse är: 

• Ledamot eller ersättare i region- eller kommunfullmäktige 
• Anställd vid Försäkringskassan 
• Anställd vid Arbetsförmedlingen 

 
Alla ledamöter och ersättare kallas till alla styrelsemöten.  
 
Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 
 
Förbundsstyrelsen utser ordförande och vice ordförande samt firmatecknare, för den tid som 
styrelsen bestämmer.  
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6 § Uppgifter och beslutanderätt 
 
Styrelsen är beslutför när en majoritet av parterna är representerade. Vid lika röstetal har 
ordförande utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.  
 
Förbundet har till uppgift att 

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser  
4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning skall användas 
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder 
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

 
Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller 
vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller tillhandahålla tjänster som är 
avsedda för enskilda.  
 
De insatser som finansieras ska registreras och följas upp bland annat via det för parterna 
gemensamma uppföljningssystemet. 
 
Styrelsesammanträdena får ske på distans. Ordförande avgör om mötet sker helt eller delvis 
på distans eller fysiskt. 
 
7 § Personal 
 
Förbundsstyrelsen ska utse ansvarig tjänsteman/förbundschef som har att leda arbetet inom 
förbundet enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen har rätt att anställa den personal som krävs 
för att utföra administrativa arbetsuppgifter. 
 
 
8 § Initiativrätt 
 
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. Detta ska ske i enlighet 
med respektive huvudmans beslutsordning.  
 
 
9 § Samråd 
 
Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av 
förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 
Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som 
behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
 
10 § Kungörelser 
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Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på den officiella 
anslagstavlan hos kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö samt 
Region Kronobergs anslagstavla. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen följer sina 
rutiner vid hantering av förbundets dokument. 
 
 
11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 
 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande 
till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.  
 
Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, 
regionen med en fjärdedel samt kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och 
Växjö gemensamt med en fjärdedel. Kommunernas finansiering beräknas utifrån varje 
kommuns antal invånare i yrkesverksam ålder (16 – 64 år) per den 1 november, året innan 
aktuellt budgetår. 
 
 
12 § Styrning och insyn 
 
Förbundsstyrelsen skall upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten 
och ekonomin, som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen skall också årligen i 
samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna.  
 
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver sedvanliga krediter för 
verksamheten. 
 
 
13 § Budget 
 
Förbundsstyrelsen skall varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för 
de kommande tre åren. För det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad 
årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska 
också åtföljas av mål för verksamheten. Förbundet ska verka för att ha en ekonomi som följer 
rekommendationerna från Nationella Rådet. 
 
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår.  
Förbundsstyrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.  
 
 
14 § Revisorer och revision 
 
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av 
revisorer för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, 
Uppvidinge och Växjö samt Region Kronoberg ska utse en gemensam revisor och en 
ersättare. Revisorer utses i övrigt enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL. 
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Revisorer väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av 
fullmäktige i region och kommuner ägt rum. Mandattid för statens revisorer hanteras i 
särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § FinsamL. 
 
 
15 § Utträde 
 
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 
två år från och med 1 januari nästkommande år, efter att uppsägning inkommit. 
 
Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska 
mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den 
kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 
16 §.  
 
 
16 § Likvidation och upplösning 
 
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan 
huvudmännen.  
 
När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § denna förbundsordning. 
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. 
 
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den lämna en slutredovisning för sin förvaltning. 
Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet 
som redovisar av betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av tillgångar 
därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 
 
Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits 
medlemmarna. 
 
 
17 § Tvister 
 
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras vid en allmän domstol i Sverige. 
 
 
18 § Ersättning till ledamöter, revisorer och revisorsersättare 
 
Ersättning för sammanträdesarvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, 
styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska följa Region Kronobergs arvodesreglemente. 
Kostnaderna betalas av samordningsförbundet. För den revisor som Försäkringskassan utser 
betalas ersättning i särskild ordning. 
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Fast månadsarvode för ordförande utgår med 4 % och för vice ordförande 2 % av 
grundarvodet i Region Kronobergs arvodesreglemente. 
 
Arvoden till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelsen i 25 § FinsamL, betalas 
av samordningsförbundet. 
 
19 § Arkivtillsyn 
 
Kommunstyrelsen i Växjö kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör 
sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782). 
 
 
20 § Förbundets bildande 
 
Förbundet anses bildat den 1 januari 2020 under förutsättning att samtliga medlemmar vid den 
tidpunkten godkänt denna förbundsordning. (Förbundet har ombildats/utvidgats). 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
Postadress   
Samordningsförbundet Värend                                                                     
Storgatan 83, 352 36 Växjö  
Organisations nr 222000–2634 Tel. 0733-288017 

 Datum  
 2022-05-06  
 
 
 
 
 
 
Till Samordningsförbundets medlemmar 

 
 
 
 
 
 

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2021 för Samordningsförbundet 
Värend samt förbundsordning 
 
I enlighet med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) 
översändes till förbundsmedlemmarna: 
 

• Årsredovisning för 2021 
• Granskning av årsredovisning 2021 
• Revisionsberättelsen för 2021 
• Förbundsordning  
 

Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om årsredovisningen kan godkännas 
och om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet. Förbundsmedlemmarna ska också godkänna 
förbundsordningen. 
 
När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna önskar samordningsförbundet få 
besked om detta. 
 
 
För Samordningsförbundet Värend 
 
 
 
Emma Krantz 
Förbundschef 

461



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-05-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 137 Dnr 2022/213-1.4.1 
 

Årsredovisning 2021 för VoB Kronoberg 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
1. Godkänna årsredovisningen 2021. 
2. Bevilja Kommunalförbundet VoB Kronoberg ansvarsfrihet för 

2021 års verksamhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för 2021 föreligger avseende Kommunalförbundet 
VoB Kronoberg.  
 
Beslut om ansvarsfrihet för direktionen ska fattas av varje 
medlemskommuns fullmäktige. Av revisionsberättelsen framgår att 
revisorerna tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet och att 
förbundets årsredovisning godkänns. 

 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för VoB Kronoberg 
Revisionsberättelse 
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Årsredovisning 2021 för VoB Kronoberg 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
1. Godkänna årsredovisningen 2021. 
2. Bevilja Kommunalförbundet VoB Kronoberg ansvarsfrihet för 

2021 års verksamhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för 2021 föreligger avseende Kommunalförbundet 
VoB Kronoberg.  
 
Beslut om ansvarsfrihet för direktionen ska fattas av varje 
medlemskommuns fullmäktige. Av revisionsberättelsen framgår att 
revisorerna tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet och att 
förbundets årsredovisning godkänns. 
 

 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för VoB Kronoberg 
 

 
 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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VoB Kronoberg, Bokslut 2021 
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VoB Kronoberg, Bokslut 2021 
 

  
 
 

 

DIREKTION OCH REVISORER  
(Valda för tiden 2019 t o m 2022) 

 
 
 
 
 
 
ORDINARIE                                            ERSÄTTARE                                            KOMMUN  
LEDAMÖTER 
 
Oliver Rosengren (M)   Martin Edberg (S)  Växjö  
Magnus Carlberg (S)   Maria Petersen (C)   Tingsryd 
Monica Widnemark (S)   Angelica Karlsson (C)   Lessebo 
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VoB Kronoberg, Bokslut 2021 
 

 
TILLBAKABLICK PÅ 2021 
 
Ändamålet med VoB Kronoberg är att, för Kronobergs läns kommuner, vara huvudman för hem för vård 
eller boende för barn, ungdomar, familjer och missbrukare. VoB Kronoberg fullgör till största delen sitt 
uppdrag via VoB Syd AB som till hälften ägs av VoB Kronoberg. Verksamhetsmässigt driver 
kommunalförbundet endast Familjerådgivningen i VoB Kronoberg. 
 
Verksamhetsåret för Familjerådgivningen påverkades liksom föregående år av den pågående pandemin. 
Glädjande är dock att smittan inte har drabbat verksamheten i någon större omfattning. En viss 
påverkan genom lägre efterfrågan och därmed ett lägre antal genomförda samtal kan dock konstateras. 
Eftersom verksamheten övergick till att erbjuda digitala samtal ökade prestationen efterhand till en mer 
normal nivå.  
 
Genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete som syftar till att höja familjerådgivningens kvalité och 
tillgänglighet, tar VoB Kronoberg ansvar för att tillgodose medlemskommunernas behov och att avsatta 
medel förvaltas så effektivt som möjligt. Den ekonomiska situationen för VoB Kronoberg är fortsatt god. 
Familjerådgivningen redovisar för verksamhetsåret 2021 ett positivt ekonomiskt resultat. Efter tidigare 
år av överskott har verksamheten byggt upp en ekonomisk buffert vilket ger stabilitet till VoB:s 
organisation som helhet.  
 
VoB Kronoberg äger aktier i VoB Syd AB till ett värde av 4 000 tkr. Aktiviteterna under året har 
koncentrerats på ägarskapet i VoB Syd AB. Direktionens ledamöter i VoB Syds styrelse har upprätthållit 
en dialog med direktionens övriga ledamöter. Vidare samverkar ägarrepresentanterna från direktionen 
med ägarna inom Skånes Kommuner, bland annat vid så kallade ägarsamråd. 
 
VoB:s direktion och VD riktar ett varmt tack till medlemskommunerna, den egna personalen, VoB Syd AB 
och till övriga samarbetspartners under 2021.  
 
Växjö den 7 april 2022 
 
 
 
Oliver Rosengren   Niels Elvhammar  
  
Ordförande    VD 
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VoB Kronoberg, Bokslut 2021 
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
PERSONAL 
 
Verksamheten har under perioden haft tre medarbetare som samtliga arbetar på deltid. Det totala 
antalet tjänster är som tidigare 2,55. Verksamheten har haft full bemanning under året som helhet. 
Endast kortare perioder av sjukskrivning har förekommit, bland annat i samband med smitta under 
pandemin. 
 
Den stabila personalsituationen har inneburit hög grad av tillgänglighet och överlag korta väntetider för 
de par och individer som sökt sig till verksamheten. 
 
Under 2021 har VoB Kronoberg köpt VD, ekonomichef, lönehantering och IT-service via VoB Syd AB. 
Företagshälsovård tillhandahålls genom avtal med Hälsoforum AB i Växjö.  
 

 
FAMILJERÅDGIVNING  
 
Antal samtal 
Antalet samtal under året var totalt 1042 vilket är betydligt fler än under föregående år. (Tidigare års 
utfall: 889 under 2020, 1068/2019, 1092/2018, 1088/2017, 1047/2016, 882/2015). Inte några samtal 
gavs till familjer utanför länet. Varje parsamtal beräknas ta ungefär två timmar inklusive förberedelse 
och efterarbete. (Bilaga: Antal samtal per kommun.)  
 
Verksamhetens prestation ökade således jämfört med 2020 vilket kan hänföras till att familjerådgivarna 
kunnat erbjuda digitala samtal. Detta har ökat efterfrågan och minskat antalet återbud. 
 
Antalet påbörjade ärenden under året var dock något färre jämfört med under 2020 och uppgick till 
totalt 258 (269).  
 
 
Utåtriktat arbete 
Som ett led i det utåtriktade arbetet har familjerådgivarna haft kontakter med bland annat 
familjecentraler, vårdcentraler, socialtjänsten i medlemskommunerna samt med verksamheten 
”Familjefrid”. På grund av pandemin har dessa kontakter skett genom telefonsamtal och videomöten. 
 
 
MÄTBARA MÅL 
 
1. Väntetider: 

- Mål: 100 % av de kunder som är i behov av akut tid skall erbjudas en första tid inom 2 veckor.  
 
Utfall: Samtliga kunder som uttryckt behov av akut karaktär har erbjudits en första tid inom 2 
veckor. Målet uppnås. 
 

- Mål: Minst 90 % av övriga kunder skall erbjudas en tid inom 4 veckor: 
 
Utfall: 99 % av kunderna har erbjudits tid inom 4 veckor. Övriga har erbjudits tid inom 6 veckor. 
Målet uppnås. 
 
Kommentar: God bemanning och efterfrågan som har hållit sig på förhållandevis jämn nivå har 
inneburit att verksamheten kunna nå målen. Utfallet visar att nyckeltalen ligger på en nivå som 
motsvarar familjerådgivningens funktion och uppdrag och har mål som är realistiska. 
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VoB Kronoberg, Bokslut 2021 
 

 
 

2. Kundenkäter 
 

Mål: Samtliga kunder skall efter avslutat uppdrag erbjudas möjlighet att svara på en enkät 
rörande deras upplevelse av insatsen. Utfallet av samtliga inkomna enkäter sammanställs i 
samband med årsbokslut.  Målet är en svarsfrekvens om 60 %: 
 
Utfall: 58 enkäter har genomförts under perioden, vilket motsvarar en svarsfrekvens om 24 %. 
Målet uppnås inte. 
 
Kommentar: Den låga svarsfrekvensen och det omfattande bortfallet förklaras delvis av att 
övergången till digitala samtal innebär att enkätsvar inte kan inlämnas anonymt, vilket är en 
given förutsättning. Verksamheten har övergått till att genomföra enkätutvärdering efter andra 
samtalet, dvs när insatsen oftast fortfarande pågår, i stället för att vänta till det sista samtalet. 
Förhoppningen är att detta på sikt kommer ge förutsättningar att öka svarsfrekvensen.  
 
Genomsnittligt utfall på respektive enkätfråga 2021 (skala 1–5): 
1.Tillgänglighet gällande telefontider hos familjerådgivningen?  
Genomsnittligt omdöme 4,52  
2.Möjligheten att inom rimlig tid få inbokat ett första samtal?  
Genomsnittligt omdöme 4,48 
3.Hur upplevde du kontakten med familjerådgivaren?  
Genomsnittligt omdöme 4,76 
4.Hur upplevde du innehållet i samtalen?  
Genomsnittligt omdöme 4,57 
5. Hur upplevde du sättet att arbeta på i samtalen? 
Genomsnittligt omdöme 4,44 
 
Kommentar: Inför verksamhetsåret 2021 har enkäter omarbetats och utökats. Tidigare ombads 
kunderna att på fyra frågor lämna sin skattning av insatsen, skala 1-5. Enkäten har nu utökats till 
fem skattningsfrågor samt en ytterligare fråga som kan besvaras i fritext. Fokus är i högre grad 
än tidigare även på innehållet i samtalen, dvs om kunden upplever att man arbetat med rätt 
frågor och hur arbetssättet upplevdes. Syftet är att verksamhet skall få en tydligare återkoppling 
som kan ge stöd för att utveckla arbetssätt och metoder.   
 
Det genomsnittliga utfallet avseende samtliga frågor är 4,55 (4,44) på 5-gradig skala, vilket 
bedöms vara ett mycket positivt utfall.  
 
 

3. Beläggningsgrad: 
 
Mål: Beläggningsgraden vid Familjerådgivningen skall var minst 75 %, vilket motsvarar 454 genomförda 
samtal per år och heltidstjänst (totalt 1158 samtal på 2,55 tjänster). 
 
Utfall: Antalet samtal under 2021 var totalt 1 042 (889). Målet uppnås inte 
 
Kommentar: Även om verksamheten inte fullt ut når målet kan det konstateras att prestationen har 
förbättrats betydligt jämfört med 2020 och är i nivå med tidigare år.  
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VoB Kronoberg, Bokslut 2021 
 

EKONOMI 
 
Årets resultat visar på ett överskott om 228 tkr (488 tkr). Eget kapital uppgår till 12 115 tkr (11 887 tkr) 
och likvida medel/bank 8 233 tkr (8 021 tkr).  
 
Efterfrågan på Familjerådgivningens tjänster har under 2021 sammantaget varit god. Intäkterna 
avseende besöksavgifter är 209 tkr (172 tkr). De gemensamma kommunala avgifterna har räknats upp 
med årets index 1,71 %.   
 
Den främsta förklaringen till den positiva avvikelsen i ekonomiskt resultat, jämfört med vad som var 
planerat, är något lägre personalkostnader. Exempelvis har utbildningsinsatser och konferenser 
genomförts i mindre utsträckning än vad som budgeterats. För 2022 kommer det omvända förhållandet 
att uppstå eftersom två av medarbetarna kommer att påbörja relativt omfattande vidareutbildningar 
under året. 
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VoB Kronoberg 222000-0687 5

RESULTATRÄKNING    ( tkr )

2021-12-31 2020-12-31

Rörelsens intäkter

Verksamhetens intäkter, not 1 2 801 2 721

Övriga rörelseintäkter, not 2 4 19

Summa rörelsens intäkter 2 805 2 740

Rörelsens kostnader

Övriga kostnader -673 -877

Personalkostnader, not 3 -1 904 -1 375

Summa rörelsens kostnader -2 577 -2 252

Rörelseresultat 228 488

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 0 0

Resultat efter finansiella poster 228 488

ÅRETS RESULTAT 228 488

VoB Kronoberg , Bokslut 2021
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VoB Kronoberg 222000-0687 5

BALANSRÄKNING   ( tkr )

2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, not 4 4 000 4 000

Summa anläggningstillgångar 4 000 4 000

Omsättningstillgångar

Fordringar, not 5 106 122

Bank, kassa, not 6 8 233 8 021

Summa omsättningstillgångar 8 339 8 143

SUMMA TILLGÅNGAR 12 339 12 143

Eget kapital not 7

Vid räkenskapsårets ingång 11 887 11 399

Årets resultat 228 488

Vid räkenskapsårets utgång 12 115 11 887

SKULDER

Kortfristiga skulder, not 8 224 256

SUMMA SKULDER

OCH EGET KAPITAL 12 339 12 143

ANSVARSFÖRBINDELSE  

STÄLLDA SÄKERHETER Inga Inga

Balanslikviditet 37,2 31,8

Soliditet 98% 98%

VoB Kronoberg , Bokslut 2021
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VoB Kronoberg 222000-0687 5

not 1 Intäkter 2021 2020

Besöksavgifter 209 172

Kommunala avgifter till VoB Kronoberg 2 592 2 549

2 801 2 721

not 2 Övriga rörelseintäkter

Ersättning från FK 4 19

4 19

not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

Män 2 2

Kvinnor 1 1

Totalt 3 3

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Direktionen 81 58

Övriga anställda 1 420 1 059

Sociala kostnader 403 258

Personalkostnader 1 904 1 375

(varav pensionskostnader) 85 75

Not 4 Aktier

4000 aktier i VoB Syd AB 556650-4204

Ackumulerade anskaffningsvärde:

Vid årets början 4 000 4 000

Redovisat värde vid årets slut 4 000 4 000

VoB Kronoberg , Bokslut 2021
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VoB Kronoberg 222000-0687 6

Not 5 Fordringar 2021 2020

Övriga kortfristiga fordringar 41 42

Ingående mervärdesskatt 10 28

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 55 52

106 122

not 6 Kassa och bank

Bankkonto SEB 4 230 4 018

Placeringskonto SEB 4 000 4 000

Handkassor konto SEB 3 3

8 233 8 021

not 7 Eget kapital

Vid räkenskapsårets ingång 11 887 11 399

Årets resultat 228 488

Vid räkenskapsårets utgång 12 115 11 887

not 8 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 20 17

Skuld Koncernföretag 38 49

Arbetsgivaravgift 43 41

Personalskatt 44 38

Särskild löneskatt pensionskostnader 17 15

Upplupna löner 11 11

Upplupna Sociala avgifter 8 3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 43 82

224 256

VoB Kronoberg , Bokslut 2021
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VoB Kronoberg 222000-0687 5

DRIFTSREDOVISNING   ( tkr )

2021-01-01 - 2021-12-31

Resultatenhet Utfall Budget Avvikelse

DIREKTIONEN

INTÄKTER

Ersättning gemensam verksamhet 279      281  2-  

279      281  2-  

KOSTNADER

Andra omkostnader 130-  156-  26  

Kostnader förtroendevalda 81-  135-  54  

211-  291-  80  

FINANSIELLA INTÄKT/KOSTNAD

Ränteintäkter -      10  10-  

Räntekostnader -      

-      10  10-  

NETTO 68        - 68  

FAMILJERÅDGIVNING

INTÄKTER

Besöksavgifter 209      205  4  

Ersättning gemensam verksamhet 2 313   2 335         22-  

Övriga ersättningar 4          - 4 

2 526   2 540         14-  

KOSTNADER

Andra omkostnader 544-  588-  44  

Personalkostnader 1 823-  1 952-  130  

2 367-  2 540-  174  

NETTO 160 - 160  

ÅRETS RESULTAT 228      - 228  

VoB Kronoberg , Bokslut 2021
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VoB Kronoberg 222000-0687 5

Värderings- och avskrivningsprinciper

Generellt gäller de regler som anges i den kommunala redovisningslagen och de

rekommendationer som utgivits. Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av

anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Fordringar värderas till det

belopp de beräknas inflyta.

Inköp av inventarier understigande 0,5 prisbasbelopp kostnadsförs. Inventarier 

med ett anskaffningsvärde över 0,5 prisbasbelopp avskrivs på 3-5 år.

Skulder tas upp till det faktiska värdet av kända skulder.

Växjö den   april 2022

Oliver Rosengren Monica Widnemark Sebastian Ohlsson

Bo Ederström Sven Jansson Magnus Carlberg

Lars-Erik Hammarström Marie Rosenqvist

VoB Kronoberg , Bokslut 2021
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING     ( tkr ) RESULTATRÄKNING

2021-12-31

VoB Kronoberg

VoB Kronobergs del i 

VoB Syd AB 50% Sammanställd Elimineringar Sammanställd

Verksamhetens intäkter externt 2 805 43 466 46 271 46 271

moderbolag ( VoB Kronoberg) 0 215 215 -215 0

dotterbolag ( VoB Syd AB) 0 0 0 0

Summa intäkter 2 805 43 681 46 486 -215 46 271

Rörelsens kostnader

Kostnader  externt -2 147 -45 981 -48 128 -48 128

moderbolag ( VoB Kronoberg) 0 0 0 0

dotterbolag ( VoB Syd AB) -430 0 -430 215 -215

Summa kostnader -2 577 -45 981 -48 558 215 -48 343

Planenliga avskrivningar -662 -662 -662

0

NETTOKOSTNADER 228 -2 962 -2 734 -2 734

Finansiella intäkter 0 509 509 509

Finansiella kostnader 0 -1 -1 -1

Summa finansiella poster 0 508 508 0 508

Res e finansiella poster 228 -2 454 -2 226 -2 226

Bokslutsdispositioner 0 2 204 2 204 -2 204 0

Skatt på årets resultat 0 0 0 -454 -454

ÅRETS RESULTAT 228 -251 -23 -2 657 -2 680

VoB Kronoberg, Bokslut 2021
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING       BALANSRÄKNING  

2021-12-31

TILLGÅNGAR VoB Kronoberg

VoB Kronobergs 

del i VoB Syd AB 

50% Sammanställd Elimineringar Total

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Byggnader 0 2 004 2 004 2 004

Förbättringsutgifter på annans fastighet 0 584 584 584

Inventarier, bilar 0 632 632 632

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i VoB Syd AB 4 000 4 000 -4 000 0

Aktieägartillskott villkorat i  VoB Syd AB 0 0 0

Andra långfristiga fordringar 0 19 163 19 163 19 163

Summa anläggningstillgångar 4 000 22 383 26 383 -4 000 22 383

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 0 3 898 3 898 3 898

Övriga fordringar 41 921 962 962

Ingående mervärdeskatt 10 0 10 10

Förutbetalda kostnader intäkter 55 1 798 1 853 1 853

Fordran moderbolag ( VoB Kronoberg) 0 19 19 -19 0

dotterbolag ( VoB Syd AB) 0 0 0 0

Bank 8 233 20 192 28 425 28 425

Summa omsättningstillgångar 8 339 26 826 35 165 -19 35 146

0

SUMMA TILLGÅNGAR 12 339 49 209 61 548 -4 019 57 529

VoB Kronoberg, Bokslut 2021
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EGET KAPITAL OCH SKULDER VoB Kronoberg

VoB Kronobergs 

del i VoB Syd AB 

50% Sammanställd Elimineringar Total

Eget kapital Not 1 

Aktiekapital 0 4 000 4 000 -4 000 0

Eget kapital 11 887 0 11 887 7 570 19 457

Balanserat resultat 0 33 469 33 469 33 469

Årets resultat 228 -251 -23 -2 657 -2 680

Summa eget kapital 12 115 37 219 49 334 912 50 246

Obeskattade reserver 0 6 187 6 187 -6 187 0

Kortfristiga skulder

Leverantörskulder 20 955 975 975

Uppskjuten skatteskuld 0 0 0 1 274 1 274

Övriga skulder 17 0 17 17

Upplupna kostnader och förutbetalda 62 3 768 3 830 3 830

Skatt arbetsgivaravgift, personalskatt 87 1 081 1 168 1 168

Skuld moderbolag (VoB Kronoberg) 0 0 0 0

dotterbolag (VoB Syd AB) 38 0 38 -19 19

Summa kortfristiga skulder 224 5 804 6 028 1 255 7 283

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 339 49 209 61 548 -4 019 57 529

Not 1 VoB Kronoberg äger 50% av aktierna

i VoB Syd AB ( 4 000 aktier)

VoB Kronoberg, Bokslut 2021
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Till Direktionen i Kommunalförbundet VoB Kronoberg 

 

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2021  

 

avseende Kommunalförbundet VoB Kronoberg, org. nr 222000-0687 

Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i förbundet under 2021.  

Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 

riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att 

den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vårt ansvar är att granska räkenskaper, verksamhet och intern kontroll. Vi ska också bedöma 

om resultaten är förenliga med det finansiella mål och de verksamhetsmål som direktionen 

beslutat.  

Vår granskning har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal 

verksamhet samt kommunrevisionens revisionsreglementen. Granskningen har genomförts 

med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och 

ansvarsprövning.  

Vi bedömer att direktionen bedrivet verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt.  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2021.  

Växjö den 28 april 2022 

 

( Alla underskrifter har skett digitalt) 

 

 

Carl Geijer    Tommy Lövquist 
 

Utsedd av fullmäktige i Växjö kommun  Utsedd av fullmäktige i Älmhult kommun 

 

 

Eva Isaksson    Örjan Davoust 

      
Utsedd av fullmäktige i Markaryd kommun  Utsedd av Lessebo kommun  

 

Kerstin Petersson 

    
Utsedd av fullmäktige i Tingsryds kommun   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-05-24 
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1. Förvaltningsberättelse 
Kommunalförbundet Sydarkivera avger härmed förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 
2021. Sydarkiveras formella uppdrag utgår från arkivlagen och benämns bastjänster, vilka 
omfattar tillsyn, råd och stöd samt digitala arkivleveranser och digitalt slutarkiv. 
Förbundsmedlemmarna har också möjlighet att använda sig av anslutande tjänster vilka 
avtalas särskilt med berörda och finansieras separat. Den 31 december 2021 samlade 
förbundet 33 medlemmar. I redovisningen nedan anges siffror och belopp även avseende 
föregående.  

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

Verksamhetsåret inleddes med att kommunerna Kinda, Ödeshög, Flen, Trosa, Katrineholm, 
Torsås, Högsby och Mönsterås inträdde i förbundet.  
 
Under året har de första etapperna av det treåriga projektet Utökad bevarandeplattform 
2021–2023 genomförts. I projektet arbetar Sydarkivera med att säkerställa att det digitala 
arkivet är framtidssäkert och uppfyller både förbundsmedlemmarnas och medborgarnas 
behov. Resultatet efter det första året är att en uppdaterad mottagning för digitala 
arkivleveranser har införts och att ett lösningsförslag för bevarandesystemet är framtaget för 
fördjupad testning och installation i produktionsmiljö. Samtidigt har förbundet arbetat vidare 
med de av förbundsstyrelsen prioriterade leveranstyperna. Utredningar pågår och är i olika 
stadier inom i stort sett samtliga verksamhetsområden. Rutiner och procedurer förfinas när 
det gäller bland annat uttag från olika typer av verksamhetssystem med stöd för 
arkiveringsuttag, databasarkivering och webbarkivering. 
 
Arkivmyndigheten har genomfört arkivtillsyn hos samtliga medlemmar under 2021. Under 
året var verksamhetsområdet Kultur och fritid i fokus för arkivtillsynen. Slutsatsen är att alla 
förbundsmedlemmars kultur- och fritidsverksamheter möter ungefär samma problem och 
utmaningar med den pågående digitaliseringen av verksamheten. Kunskapsnivån om arkiv 
och informationshantering är mycket varierande inom kultur- och fritidsområdet som 
sträcker sig från simhallar, fritidsgårdar, bibliotek till nämndadministration vid central 
förvaltning. Många av verksamheterna är frivilliga för kommunerna och genererar inte så 
mycket allmänna handlingar som ska bevaras för framtiden jämfört med andra kommunala 
verksamhetsområden. Det är också tydligt att kultur- och fritidsområdet är ett 
verksamhetsområde med mycket samverkan mellan flera kommuner, framför allt inom 
biblioteksområdet, samt mycket medborgarkontakt. 
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Flera av förbundets förtroendevalda har valt att aktivt delta vid årets tillsyner vilket lett fram 
till intressanta diskussioner och en större förståelse för förbundets uppdrag och arbetssätt. 
Deltagande tjänstepersoner har uppskattat möjligheten att diskutera arkivfrågor och olika 
arbetssätt under tillsynstillfällena. Det finns en tendens att fler från kultur och 
fritidsverksamheterna kontaktar Sydarkivera för råd och stöd och om andra tjänster som 
förbundet erbjuder.  
 
Genom de årliga tillsynerna får Sydarkivera in underlag för att anpassa och vidareutveckla 
nätverksträffar och utbildningspaket utifrån identifierade behov. Att hjälpa de kommunala 
verksamheterna med att få kontroll och överblick över sin samlade verksamhetsinformation 
bedöms även fortsatt vara centralt för Sydarkiveras uppdrag, dels för att uppfylla arkivlagen, 
dels för att stödja implementeringen av nya digitala arbetsprocesser i kommunerna. 

1.2 Organisation 

Sydarkivera leds av förbundsstyrelsen som ligger under ett förbundsfullmäktige med 
ledamöter från var och en av medlemmarna.  
 
Sydarkiveras förvaltning delas in i stab och enheter. Staben leds av förbundschefen och 
respektive enhet har en enhetschef. Det strategiska arbetet leds från ledningsgruppen.  
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Mats Porsklev
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CENTRALARKIV OCH 
DIGITISERING

Bernhard Neuman 

UTVECKLING OCH IT

Mårten Lindstrand 

STAB

Mats Porsklev

516



DOKUMENTNAMN: ÅRSREDOVISNING 2022 

VERSION: 1.0 DNR: SARK/2019:353  DATUM: 2022-02-23 HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD  

 

1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

Sydarkivera har under 2021 fortsatt att påverkas kraftigt av Covid-19 pandemin. 
Nätverksträffarna, arkivtillsyner och utbildningarna har trots restriktionerna kunnat 
genomföras på ett för förbundsmedlemmarna tillfredsställande sätt. Omställningen till ett 
helt digitalt arbetssätt har precis som under 2020 lett till betydande kostnadsbesparingar och 
ett starkt ekonomiskt resultat som i övrigt till stor del beror på att tjänster inte tillsats i den 
takt det tillkommit nya medlemmar. Deltagande i ett europeiskt projekt för e-arkivering (E-
ARK 3) har utöver detta under året bidragit med en intäkt på totalt 1,2 mkr till verksamheten. 
Sammantaget resulterar detta i ett överskott med 4,87 miljoner kronor av årets verksamhet. 
Detta resultat är mer än 4 mkr bättre än budgeterat och även 1,7 mkr högre än prognosen 
för delåret.  
 
För investeringsverksamheten har fortsatta inköp gjorts av hårdvara till förbundets 
bevarandeplattform liksom en några tidigarelagda inköp av kontors-IT (datorarbetsplatser).  
 
Förbundets ansamlade egna kapital uppgår vid årsslut till 13,5 mkr föregående år var den 
siffran 8,7 mkr.  

1.4 Händelser av väsentlig betydelse  

 Den av styrelsen utsedda kommitté som arbetat med målstyrning, överlämnade sina 
förslag till fullmäktige som i april 2021 fastställde nya övergripande mål för förbundet 
att gälla från och med verksamhetsåret 2022.  

 Förbundsstyrelsen tog under hösten beslut om utveckling av koncept för etablering 
av ett arkivcentrum i Alvesta för anslutande tjänst avseende analoga arkivhandlingar.   

 Projektet Utökad bevarandeplattform 2021–2023 har fortlöpt med gott resultat och 
projektet fortsätter 2022 med fördjupad testning och installation av uppdaterat 
bevarandesystem. 

 Det europeiska projektet E-ARK3 som Sydarkivera har deltagit i 2020–2021 har 
avslutats. Resultatet är bland annat fastställda specifikationer, referensarkitektur för e-
arkivering, programvarupaket med exempelprogramvaror samt en referensinstallation 
för bevarandesystem som finns åtkomlig via Sydarkiveras testbädd.  

 Sydarkiveras har under verksamhetsåret byggt upp en förmåga att hantera 
databasarkivering och långsiktigt digitalt bevarande av register och 
relationsdatabaser. 
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 Samtliga kommunala webbplatser har arkiverats under året och metoderna har både 
förfinats och effektiviseras genom kvartalsvisa insamlingar. 

 Det nya grundutbildningspaketet har tagits väl emot, över 300 har genomgått någon 
av grundutbildningarna. Kursutvärderingarna visar en hög kundnöjdhet, 4,4 på en 5 
gradig skala. 

 Närmare 250 deltagare har bokat sig för utbildningar på grundnivå det första 
kvartalet 2022.  

 Alla medlemmar utom en har deltagit vid någon av förbundets nätverksträffar för 
olika verksamhetsområden. Utbudet har utökats och anpassats efter de behov som 
framkommit vid tillsynerna 2020.  

 Satsningen på bokningsbara korta arbetsmöten och rådgivningstillfällen har fallit väl 
ut. Till exempel har 19 medlemmar på det sättet fått rådgivning i samband med 
upphandling av nya system. 

 Det nya konceptet Verkstad på webben och nätverksträffarna under första kvartalet 
har redan lockat över 100 deltagare. 

 Som ett led i att förbättra kommunikationen så har de första nyhetsbreven publicerats 
under andra halvan av 2021. Arbetet med att ta fram en kommunikationsplan har 
påbörjats. 

1.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning  

Förbundet har sedan starten 2015 arbetat utifrån ett oförändrat anslag i fråga om en 
medlemsavgift på 27 kronor per invånare för att täcka bastjänsterna tillsyn, råd och stöd samt 
digitala arkivleveranser och digitalt slutarkiv. Det är en uttalad målsättning från fullmäktige 
att medlemsavgiften ska sänkas senast 2025. Förbundet uppfyller samtliga ekonomiska 
målsättningar 2021.  
 
Uppfyllandegraden av de nerbrutna övergripande verksamhetsmålen inom respektive 
verksamhetsområde redovisas i bilaga. Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen 
mot de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen är god. Med detta ska även förstås att 
kommunalförbundet redovisar en god ekonomisk hushållning i verksamheten avseende 
verksamhetsåret 2021 i ett ekonomiskt perspektiv såväl som ett verksamhetsperspektiv.  
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Målavstämning ekonomiperspektiv 
(tkr) 

Utfall  Mål Kommentar 

Balanserad budget utan höjning av 
avgifterna 

4 782  610 Mål uppfyllt 

2 % överskott av verksamheten 4 782 602 Mål uppfyllt 
Nettoinvesteringarnas andel av 
medlemsavgifter och bidrag bör 
understiga 10 % 

2,5 % <10 % 
Mål uppfyllt 

Likviditet motsvarande 1 månads löner* 18 821 1 637 Mål uppfyllt 
Oförändrad soliditet 56,5 % 49,4 % Mål uppfyllt 

*genomsnittliga kostnader för personal per månad aktuell period 

1.6 Balanskravsresultat 

Förbundet har inga ouppfyllda underskott att reglera utifrån balanskrav. Med detta har 
Sydarkivera en ekonomi i balans.  
 
(tkr)    

Avstämning mot balanskravet 
Innevarande 
år  

Prognos från 
delår 

Fg år  

Periodens resultat enligt resultaträkning 4 782 3 003 2 350 
Avgår balanskravsjusteringar 0 0 0 
Balanskravsresultat 4 782 3 003 2 350 

1.7 Intern kontroll 

Förbundsstyrelsen har under året fortsatt sitt arbete med en systematisk intern kontroll för 
att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och i enlighet med de mål som fullmäktige 
fastställt. Områden för intern kontroll väljs ut årligen baserat på en risk- och 
väsentlighetsanalys och 2021 genomfördes kontroll korrekthet i fråga om inköp/attester samt 
informationskvaliteten i de registreringar som gjorts i förbundets diarium. Kontrollerna visade 
på säkerställda processer för de kontrollerade områdena.  
 
Med anledning av det interna kontrollarbetet tidigare år har även ett arbete med införande 
av systematiskt brandskyddsarbete genomförts under 2021.  
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1.8 Väsentliga personalförhållanden 

Sydarkivera hade vid årsslut 36 anställda fördelat på 29,55 tjänster (28,15). Vid inledningen av 
2022 kommer personalstyrkan utökas med 0,5 tjänst utifrån att efterfrågan av anslutande 
tjänsten dataskyddsombud ökar, samt i övrigt att medlemskretsen successivt blir större.  
 
Sjukfrånvaron är precis som tidigare år låg. Förbundet har inte haft någon personal med 
långtidssjukfrånvaro under 2021.  
 
Sjukfrånvaro totalt Innevarande år Fg år  
Totalt 3,23 % 3,78 % 
-varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr) 0,00 % 1,57 % 
Kvinnor 3,70 % 4,00 % 
Män 2,49 % 3,49 % 

1.9 Förväntad utveckling 

Förbundet växer i takt med att nya medlemmar tillkommer och omfattningen av de 
anslutande tjänsterna ökar. Arbetet med att ansluta Staffanstorps kommun har påbörjats 
inför anslutningen 2023. Ytterligare en kommun förväntas inträda in som medlem i förbundet 
2024.  
 
Det är en fastslagen politisk målsättning att den medlemsavgift som täcker bastjänsterna 
tillsyn, råd och stöd samt digitala arkivleveranser och digitalt slutarkiv senast 2025 ska kunna 
reduceras. Därför arbetas det aktivt med att effektivisera metoder och arbetssätt inom alla 
delar av basverksamheten. Reduceringen av medlemsavgiften kan trots effektivisering 
komma att påverka bastjänsternas innehåll och utformning. 
 
Ett sätt att öka förbundets intäkter är att utveckla utbudet av anslutande tjänster. I kontakt 
med förbundsmedlemmarna har ett antal olika möjliga anslutande tjänster identifierats, vilket 
kommer att behöva utredas vidare. 2021 var nära 38 % av förbundets omsättning kopplat till 
just de anslutande tjänsterna och omfattningen beräknas öka ytterligare i takt med att fler 
medlemmar ansluter sig, liksom att metoder och verktyg effektiviseras. DSO-tjänsten -
(dataskyddsombud) som 2019 nyttjades av 29 organisationen till en kostnad på 3,3 mkr, 
nyttjas idag av 31 organisationer till en kostnad på 2,5 mkr.  
 
Byggandet av ett arkivcentrum spelar en viktig roll för att effektivisera arkivhanteringen i de 
kommunala verksamheter som väljer att lämna över även sina pappershandlingar till 
förbundet.  
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Projektet Utökad bevarandeplattform fortsätter under den kommande tvåårsperioden. 
Bevarandeplattformen kommer att baseras på internationella öppna standarder, kod och 
hårdvara. Det innebär att samtliga komponenter är utbytbar över tiden och Sydarkivera blir 
inte bunden till någon specifik leverantör. Långsiktigt digitalt bevarande är ett omfattande 
åtagande som kräver att man har fullständig kunskap om sina system, verktyg och 
arbetsmetoder. Samverkan med andra aktörer och deltagande i projekt och satsningar är en 
viktig möjliggörare och förutsättning för den fortsatta utvecklingen inom digitalt bevarande. 
Denna samverkan leder till att förbundets verksamhet kan fortsätta utvecklas på ett 
kostnadseffektivt sätt. Sydarkivera har redan etablerat sig nationellt och internationellt som 
en ledande aktör inom digitalt bevarande. Förbundet har med anledning av detta 
framgångsrikt deltagit i det europeiska projektet E-ARK3 och kan komma att vara en av 
aktörerna även i kommande samverkansprojekt.  
 
Allt fler produkter och tjänster på marknaden stödjer digitalt bevarande, arkiveringsuttag och 
öppna specifikationer. Framförallt ärende- och dokumenthanteringssystemen samt systemen 
som hanterar patientjournaler och personakter.  Sydarkiveras arbete med rådgivning i 
samband med kravställning samt utbildning och information om öppna standarder och 
specifikationer har börjat ge resultat. För de nya verksamhetssystem som 
förbundsmedlemmarna upphandlar kan testleverans genomföras redan i samband med 
införandet. Detta kommer långsiktigt att göra att de digitala arkivleveranserna blir mer 
förutsägbara och effektiva.  
 
En ny strategisk tillsynsplan ska arbetas fram för den kommande perioden med fokus på att 
på bästa sätt stödja förbundsmedlemmarna under de kommande åren. Sydarkivera har 2015–
2022 gjort tillsyn på samtliga kommunala verksamhetsområden. Den kommande 
tillsynsperioden med start 2023 kommer att innebära en helt ny tillsynsomgång med 
förbättrade möjligheter att jämföra utveckling.  
 
Arbete pågår med att ta fram underlag för att kunna vidareutveckla utbildningsverksamheten 
och införa e-lärande plattform för att möta medlemmarnas behov på större flexibilitet och 
tillgänglighet. Detta är en satsning som beslutades av förbundsfullmäktige 2019-11-08 § 23 
(SARK 2019:219) vilket kommer att ge medlemmarna större frihet att själva lägga upp sin 
fortbildning. Samtidigt kommer det att avlasta Sydarkiveras personal som är engagerade i 
utbildningsverksamheten. Utvecklingsarbetet ryms inom bastjänsternas budget och 
införandet planeras så att det inte påverkar ordinarie utbildningsverksamhet. 
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2. Resultaträkning 
 

TKR Noter Utfall  Fg år  Prognos Budget 
     
  

 

Medlemsintäkter 1 19 931 17 090 20 016 19 971 

Övriga intäkter 1 10 163 10 021 10 219 8 003 

Kostnader 2 -24 723 -24 399 -26 668 -26 933 

Avskrivningar 3 -579 -352 -548 -406 
 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD  4 792  2 360 3 019 635 
 
Finansiella intäkter  0 0 0 0 

Finansiella kostnader 5 -10 -10 -16 -25 
 

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT  4 782 2 350 3 003 610 

 
 

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN   
 
 

Not 1 Verksamhetens intäkter innevarande år fg år   

 
Medlemsintäkter* 19 931 17 090 

Anslutande tjänster 7 832 7 335 

Lönebidrag 1 351 1 270 

Övriga intäkter 980 1 416 

SUMMA INTÄKTER 30 094 27 111 
 

*Fördelning av medlemsavgifter mellan medlemmarna 

Alvesta 2,7 %   

Borgholm 1,5 % 

Bromölla 1,8 % 

Eslöv 4,5 % 

Flen 2,3 % 

Högsby 0,8 % 

Höör 2,3 % 

Hässleholm 7,1 % 

Karlskrona 9,1 % 

Karlshamn 4,4 % 

Katrineholm  4,7 % 

Kinda  1,3 % 
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Lessebo 1,2 % 

Lomma 3,4 % 

Ljungby 3,9 % 

Markaryd 1,4 % 

Mönsterås 1,8 % 

Mörbylånga 2,0 % 

Nybro 2,8 % 

Olofström 1,8 % 

Osby  1,8 % 

Oskarshamn 3,7 % 

Region Blekinge 12,8 % 

Ronneby 4,0 % 

Tingsryd 1,7 % 

Torsås 1,0 % 

Trosa 1,8 % 

Vellinge  5,0 % 

Vadstena 1,0 % 

Vimmerby 2,1 % 

Åtvidaberg 1,6 % 

Ödeshög 0,7 % 

Östra Göinge 2,0 % 

 
Not 2 Verksamhetens kostnader 2021 2020  

 
Huvudverksamhet -381 -1 231 

Löner, arvoden och personalomkostnader  -18 323  -15 906 

Pensionskostnader inkl. löneskatt -1 316 -2 587 

Lokalkostnader -1 616 -1 250 

Övriga kostnader* -3 084 -3 425 

(Varav förbrukningsinventarier samt IT-utrustning) -578 -767 

(Varav leasingkostnader -248 -330 

SUMMA KOSTNADER -24 723 -24 399 
 

 
Not 3 Avskrivningar 2021 2020  

 
Avskrivningstider 

Möbler och inredning 5–10 år 5–10 år 

Programvara och IT-utrustning 3–5 år 3–5 år 
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Not 5 Finansiella kostnader 2021 2020 

 
Bankkostnader -8 -7 
Räntekostnader -2 -3 
Summa -10 -10 

 

3. Kassaflödesanalys 
  Noter  innevarande år fg år 
  
 
Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat efter avskrivningar    4 782 2 350 

Justering för avskrivningar    579 352 
Förändring av rörelsefordringar    -1 826 -5 519 
Förändring av avsättningar    13 71 
Förändring av rörelseskulder    1 434 136 
 
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   4 982 -2 610 
 
Investeringsverksamheten      

Försäljning av anläggningstillgångar    0 -18 

Förvärvande av anläggningstillgångar    -526 -709 
 
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN   4 456 -727 
 

Finansieringsverksamheten    0 0 

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   0 0 
 

ÅRETS KASSAFLÖDE    4 456 -3 337 
 

Likvida medel vid årets början (ingående kassa)    9 365 12 702 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT    13 821 9 365 
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4. Balansräkning 
TKR Noter 2021-12-31 2020-12-31  
 
TILLGÅNGAR 
 

Tillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar  

Dataprogramvaror 6 144 248 

Materiella anläggningstillgångar 

Möbler och inventarier 7 359 464 

Data- och kommunikationsutrustning 8 548 469 

Bilar och andra transportmedel 9 78 0 

 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 10 9 011 7 185 

Bank  13 821 9 365 
 
SUMMA TILLGÅNGAR  23 961 17 731 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

Eget kapital 

Eget kapital 11 13 532 8 750 

   -varav periodens/årets resultat  4 782 2 350 

 

Avsättningar 

Pensioner 11 84 71 

 

Skulder 

Långfristiga skulder  0 0 

Kortfristiga skulder 12 10 345 8 910 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  23 961 17 731 

 
 
 
 
 
  

525



DOKUMENTNAMN: ÅRSREDOVISNING 2022 

VERSION: 1.0 DNR: SARK/2019:353  DATUM: 2022-02-23 HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD  

 

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 2021-12-31 2020-12-31  
 

Not 6 Dataprogramvaror 

 
Ingående anskaffningsvärde 603 288 

Nyanskaffning 0 315 

Summa anskaffningsvärde 603 603 

 

Ingående ackumulerade avskrivningar -355 -288 

Årets avskrivningar -105 -67 

Summa avskrivningar -460 -355 

Avrundning -1 

BOKFÖRT VÄRDE 144 248 
 
 
Not 7 Möbler och inventarier 

 
Ingående anskaffningsvärde 814 757 

Nyanskaffning 0 57 

Summa anskaffningsvärde 814 814 

 

Ingående ackumulerade avskrivningar -350 -246 

Årets avskrivningar -105 -104 

Summa avskrivningar -455 -350 

BOKFÖRT VÄRDE 359 464 
 
 

Not 8 Data- och kommunikationsutrustning 

 
Ingående anskaffningsvärde 1 322 986 

Nyanskaffning 438 336 

Summa anskaffningsvärde 1 760 1 322 

 

Ingående ackumulerade avskrivningar -853 -691 

Årets avskrivningar -358 -162 

Avrundning -1 

Summa avskrivningar -1 211 -853 

BOKFÖRT VÄRDE 548 469 
 

 
Not 9 Bilar och andra transportmedel 2021-12-31 2020-12-31 

 
Ingående anskaffningsvärde 0 0 

Nyanskaffning 88 0 
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Summa anskaffningsvärde 88 0 

 

Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0 

Årets avskrivningar -10 0 

Summa avskrivningar -10 0 

BOKFÖRT VÄRDE 78 0 
 

 
Not 10 Kortfristiga fordringar 

 
Kundfordringar 6 560 5 120 

Överskottsfond premiepension 337 0 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 1 699 1 574 

Momsfordran 415 491 

Övriga kortfristiga fordringar 0 0 

SUMMA FORDRINGAR 9 011 7 185 
 

 
 

Not 11 Avsättningar    

 
Avsatt till pensioner förtroendevalda enl OPF/KL 68 57 

Särskild löneskatt  16 14 

SUMMA AVSÄTTNINGAR 84 71 
 

 
 
Not 12 Kortfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31  

 
Leverantörsskulder 1 243 499 

Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader 6 124 5 572 

Semesterlöneskuld inkl soc. Avgifter 956 855 

Arbetsgivaravgift 373 385 

Personalens skatter 331 369 

Pensioner, avgiftsbestämd del inkl löneskatt 1 318 564  

Övriga upplupna kostnader 0 666 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 10 345 8 910  
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5. Investeringssammanställning 
  Utfall Budget  prognos 

Lokalanpassningar  65 50  65 

AV-utrustning  0 50  0 

Kontors-IT utrustning  160 55  164 

Hårdvara/Bevarandeplattform  213 125  212 

Bil (lösen leasingavtal)  88 0  88 

SUMMA INVESTERINGAR  526 280  529 

6. Redovisningsprinciper 
Kommunalförbundets redovisning utgår från Lagen om kommunal bokföring och redovisning 
samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Detta innefattar att: 

- Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Eftersom medlemsavgifterna är till för att finansiera 
kommunalförbundets ordinarie bastjänster redovisas medlemsavgifterna som intäkter 
(sedan 2017). 

- Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
- Semesterlöneskuld och upplupen pensionsavgift har beräknats.   
- Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde.  
- Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed i 

kommunal verksamhet.  
- Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om 

minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 
mindre värde. Gränsen för mindre värde uttolkas som ett prisbasbelopp och gäller 
som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar. 

Kommunalförbundet har inga finansiella leasingavtal. Utöver vad som anges ovan om 
medlemsintäkterna har kommunalförbundet inte ändrat några redovisningsprinciper sedan 
årsredovisningen 2017. För att inte riskera att hänföra siffror till enskild individ lämnas enbart 
övergripande uppgifter om sjukfrånvaro fördelat på män/kvinnor.  
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7. Driftsredovisning 
Hänvisning till rubrik i verksamhetsplan/budget inom parentes. 

7.1 Stabsverksamheten (3) 

Under året har bevarandefunktionen slutfört de 
första etapperna av det treåriga projektet Utökad 
bevarandeplattform 2021–2023 med det 
övergripande målet är att successivt utöka 
bevarandeplattformen för att kunna ta emot fler 
typer av digitala arkivleveranser.  
 
Sydarkiveras anslutande tjänst gemensamt 
Dataskyddsombud som hanteras av jurist, 
informationssäkerhetsspecialist och arkivarie, har 
under perioden har tjänsten utökats med fler 
anslutna organisationer.  

7.1.1 Interna stödresurser (3.3) 

Verksamheten har under perioden löpt på med implementeringen av e-fakturaflöden för 
förbundets medlemmar/kunder och leverantörer liksom av formalisering av interna stödjande 
processer. Förbundet har uppnått ett helt digitalt flöde vad gäller kundfakturor till 
medlemsorganisationerna.  
 
För 2021 var målvärdet att förbundsgemensamma administrativa kostnader får uppgå till 
maximalt 20 % av budget. I kostnaderna inräknas förbundschef liksom den administrativa 
stabsfunktionen med deras omkostnader i form av lokaler, kontors-IT etcetera. Även de 
gemensamma IT-systemen för lön, ekonomi etc räknas till den förbundsgemensamma 
administrationen. För 2021 landar den förbundsadministrativa gemensamma kostnaden på 4 
156 tkr vilket utgör 17,3 % av budget. Målet är därmed uppfyllt.  

  

St
ab

Interna stödresurser

Bevarandeplanering och 
samordning

Digitalt arkivsystem

Digitalt bevarande

Gemensamt 
dataskyddsombud
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7.1.2 Bevarandeplanering och samordning (3.4) 
Övergripande mål: ”Ta fram långsiktigt hållbara lösningar för att överföra inaktuell 
information från verksamhetssystem hos förbundsmedlemmarna till Sydarkiveras 
bevarandesystem.” 
 
Under verksamhetsåret har ett intensivt arbete bedrivits med intern utbildning, förbättring av 
mallar och samarbetsformer för Sydarkiveras bevarandefunktion och ämnesansvariga 
arkivarier. Vid verksamhetsårets slut var i stort sett alla ämnesansvariga arkivarier involverade 
i en eller flera utredningar av digitalt bevarande och digitala arkivleveranser. Under året har 
rutinerna formaliserats med olika besluts- och avstämningspunkter. En viktig framgång under 
verksamhetsåret är att Sydarkivera stödjer databasarkivering med färdiga verktyg för att 
hantera arkivleveranser från registerbaserade system som inte har stöd för arkiveringsuttag. 
Projektet Utökad bevarandeplattform förväntas innebära en högre grad av systematisering av 
digitala arkivleveranser. 
 
Aktuell status avseende införande av varierande leveranstyper framgår av tabell nedan.  
 
Steg 1: Förberedande arbete och inriktningsbeslut 
Steg 2: Leveransutredningar och testleveranser 
Steg 3: Rutinleveranser 
Steg 4: Automatiserade arkivleveranser 
 
Diarier 

 
Bostadsanpassning 

 
Bygglov 

 
Bilder 

 
Ekonomi 

 
Elevhälsa 

 
Externwebb 

 
Filmer 

 
Geografisk info. 
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Kontaktcenter 
 

Miljö 
 

Personal (lön) 
 

Sjukvård 
 

Skolans info. 
 

Tillsyn (alkohol) 
 

Trafik 
 

Räddningstjänst 
 

Upphandlingsstöd 
 

VoO, IFO 
 

 
Fokus när det gäller systeminventering 2021 har varit att ajourhålla systemlista för de 
verksamhetssystem som det finns lösningsförslag framtagna för. Nya förbundsmedlemmar 
kontaktas av ämnesansvariga arkivarier. Nya rutiner för att samla in uppgifter om inaktiva 
system i samband med tillsyn och medlemskontakter har införts. Förbundsmedlemmar får 
redovisning av aktuell status på begäran.  
 
Övergripande mål: ”Verka för ett helt digitalt flöde med gemensamt slutarkiv och 
förbättrad interoperabilitet mellan system och tjänster.” 
 
Det är allt fler leverantörer av ärende- och dokumenthanteringssystem och mellanarkiv som 
har implementerat Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) för ärendehantering och 
för paketstruktur (”digitala arkivboxar”). Detta har förvaltningen konstaterat i samband med 
kontroller vid införande av nya ärende- och dokumenthanteringssystem samt exempeluttag 
från olika produkter och tjänster som används av förbundsmedlemmarna. Det innebär goda 
förutsättningar för vidareutveckling av arkiveringsfunktioner i systemen som används. 
 
Det europeiska samverkansprojektet E-ARK3 har slutredovisats och avslutades enligt plan i 
oktober 2021. Projektet lanserade bland annat en lång rad specifikationer för överföring av 
information samt en gemensam europeisk referensarkitektur och exempelprogramvaror. 
Detta är resurser som är fria för förbundsmedlemmarnas leverantörer, och för Sydarkivera, att 
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använda i olika lösningar och tjänster. Specifikationerna har samma syfte och 
användningsområde som de svenska FGS:erna.  
 
Sydarkiveras engagemang i arbetsgrupper och kommittéer som förvaltar och utvecklar 
specifikationer för e-arkiv har varit till stor nytta i verksamheten. Kunskaperna och 
erfarenheterna har använts både i förbundets utbildningsverksamhet och i de pågående 
projekten. Deltagandet ger kunskap och erfarenhet både för Sydarkiveras interna behov i 
arbetet med digitalt bevarande och innebär att förbundet kan tillhandahålla 
specialistutbildningar för METS (paketstruktur) och PREMIS (bevarandemetadata).  
 
Deltagandet i projekt och arbetsgrupper innebär att Sydarkivera och förbundsmedlemmarna 
är väl rustade att ta till sig användande av specifikationer för förbättrad interoperabilitet och 
långsiktigt bevarande av information. Informationstillfällen för förbundsmedlemmarnas 
systemleverantörer har införts 2021. Det är för att säkerställa att exportfunktioner utvecklas 
så att dessa stödjer långsiktigt digitalt bevarande och gemensamma specifikationer. 
Implementerade specifikationer bidrar även till att enkelt tillhandahålla den information som 
kan publiceras enligt öppna data direktivet och de anvisningar som Myndigheten för digital 
förvaltning DIGG arbetar med att ta fram. 
 
Rådgivningen för systemförvaltare effektiviserades under året genom schemalagda möten för 
rådgivning, bland annat i samband med upphandling. Bakgrunden var ökad efterfrågan på 
rådgivning i samband med upphandling. Totalt sett är det 19 förbundsmedlemmar som varit 
i kontakt med Sydarkivera för rådgivning i samband med upphandling eller andra större 
förändringar som påverkar informationshantering i verksamhetssystemen.  

7.1.3 Digitalt arkivsystem (3.5) 
Övergripande mål: ”Verka för ett helt digitalt flöde med gemensamt slutarkiv och 
förbättrad interoperabilitet mellan system och tjänster.” 
 
De prioriterade satsningarna har hanterats genom projektet Utökad bevarandeplattform 
2021–2023. Sydarkivera har haft samma grundläggande bevarandeplattform sedan 2016. 
Sedan dess har verksamheten växt i omfattning och allt fler leveranstyper har införts. 
Projektets första etapp har resulterat i att en uppdaterad mottagning för digitala 
arkivleveranser kan sättas i produktion för snabbare och säkrare leveransflöden. Etappen har 
också lett fram till lösningsförslag för att installera uppdaterad bevarandeplattform under 
den andra etappen 2022. Rapportering har skett etappvis och det har varit två delrapporter 
och fyra lägesrapporter som presenterats under verksamhetsåret (SARK/2020:189).  
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Sydarkiveras arbete med öppna programvaror för e-arkiv har varit uppmärksammat på grund 
av ett växande intresse för öppen källkod inom offentlig förvaltning i Sverige. Det var mer än 
50 deltagare i samband med workshop 7 december om e-arkiv som arrangerades av NOSAD 
(Network Open Source and Data), ett nätverk initierat av Arbetsförmedlingen.  
 
Projektet har även resulterat i en uppdaterad testbädd med installerade öppen källkod-
programvaror inom digitalt bevarande från bland annat projektet E-ARK3 och från Open 
Preservation Foundation (OPF). Testbädden har använts både för test och utvärdering av 
programvaror och för visning och utbildning i samband med Sydarkiveras arbetsträffar 
(verkstäder på webben) som genomförts under året. En referensinstallation av 
visningsprogramvara från E-ARK3 finns tillgänglig hos Sydarkivera och används i projektet 
Utökad bevarandeplattform 2021–2023. 

7.1.4 Digitalt bevarande (3.6) 
Övergripande mål: ”Ta fram långsiktigt hållbara lösningar för att överföra inaktuell 
information från verksamhetssystem hos förbundsmedlemmarna till Sydarkiveras 
bevarandesystem.” 
 
Självvärdering av arkivsystemet med utgångspunkt från standarden ISO 16363:2012 Audit 
and certification of trustworthy digital repositories (TDR) har genomförts i februari 2022 för att 
ta reda på hur Sydarkivera uppfyller kraven efter genomförda satsningar 2021. Framtagen 
mall för enkel checklista användes för att stämma av kraven i standarden på övergripande 
nivå. Resultatet är att Sydarkivera 2021 uppfyllt kraven för att vara ett e-arkiv värt att lita på 
ytterligare fyra kontrollpunkter av totalt 50. 
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7.1.5 Gemensamt dataskyddsombud (3.7) 

Övergripande mål: ”Tillhandahålla den anslutande tjänsten gemensamt 
dataskyddsombud med ett objektivt förhållningssätt samt hög trovärdighet och 
integritet.” 
 
Under 2021 har verksamheten fortsatt att vara anpassad efter gällande förutsättningar och 
samtliga utbildningar och träffar genomförs digitalt enligt plan. 
 
Den anslutande tjänsten gemensamt dataskyddsombud startades under 2018 och 2019 
genomfördes en utvärdering som bland annat fick till följd att en ny prismodell för tjänsten 
antogs. Under 2020 och 2021 har genomförandet av verksamheten anpassats till följd av 
coronapandemin, men samtliga aktiviteter och uppdrag har genomförts.  
 
Tjänsten utförs av ett team bestående av jurist, informationssäkerhetsspecialist och arkivarie. 
Att vara dataskyddsombud innebär huvudsakligen att vara rådgivande och kontrollerande i 
förhållande till personuppgiftsansvarig.  
 
Under 2021 har sex organisationer anslutit sig till tjänsten och det är Katrineholms kommun, 
Lomma kommun, Vimmerby Energi och Miljö AB, Sölvesborgs kommun, Sölvesborgshem AB 
och Sölvesborg Energi och Vatten AB. 
 
Råd och stöd utgör en stor del av dataskyddsombudet uppdrag och under 2021 har fyra 
nätverksträffar, två arbetsdagar och grundutbildning vid två tillfällen i allmän 
dataskyddsjuridik och informationssäkerhet genomförts inom verksamheten gemensamt 
dataskyddsombud. Samtliga aktiviteter har genomförts digitalt enligt plan.  
 
Rådgivning sker löpande via e-post, telefon eller digitala möten. Dataskyddsteamet har inga 
särskilda tider avsatta för rådgivning utan kontakt kan tas när behov uppstår och svar lämnas 
så snart det går beroende på ärendets karaktär.  
 
Mycket arbete under första halvåret 2021 har varit kopplat till den s k Schrems II-domen och 
problematiken runt överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES, s k 
tredjelandsöverföring.  
 
Enkät för självvärdering har besvarats av 68 personuppgiftsansvariga under 2021. Rapporter 
från kontroll av dataskyddsefterlevnad med sammanvägd bedömning och förslag till åtgärder 
att arbeta vidare med vad gäller dataskyddsarbetet har tagits fram till samtliga som har 
besvarat enkäten.  
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Under 2021 har medlemssamordnarna gjort en stickprovskontroll av dataskyddsfrågor inom 
biblioteksverksamheten hos de kommuner som är anslutna till tjänsten gemensamt 
dataskyddsombud. 
 
Vid slutet av 2021 är följande 31 organisationer anslutna till tjänsten gemensamt 
dataskyddsombud:   
 
Kommuner (14) Kommunala Bolag (11) Regioner (1): 
Bromölla kommun  
 

AB Karlskronahem 
 

Region Blekinge 
 

Högsby kommun 
 

AB Lessebohus  
 

Karlshamns kommun  
 

Byggebo i Oskarshamn AB Stiftelser (1) 

Karlskrona kommun 
 

Karlshamnsbostäder AB 
 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
 

Katrineholms kommun 
 

Kruthusen 
Företagsfastigheter AB 

Lessebo kommun  
 

 Smålandshamnar AB  
 
 

Kommunalförbund (4) 
 

Lomma kommun 
 

 Sölvesborgshem AB 
 

Cura Individutveckling  
 

Markaryds kommun  
 

Sölvesborg Energi och 
Vatten AB 
 

 
Miljöförbundet Blekinge 
Väst  
 

Osby kommun  
 

Vimmerby Energi och Miljö 
AB 
 

Räddningstjänsten Västra 
Blekinge 
 

Oskarshamns kommun  
 

 Östra Göinge Renhållnings 
AB  
 

Räddningstjänsten Östra 
Blekinge  
 

Sölvesborgs kommun 
 

Tingsrydsbostäder AB 
 

Tingsryds kommun  
 
Vadstena kommun  
 
Östra Göinge kommun  
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Resultatrapport anslutande tjänst DATASKYDDSOMBUD (tkr) 2021 2020 

Intäkter anslutande tjänst   2 479 2 113 

SUMMA INTÄKTER   2 479 2 113 

Kostnader avseende huvudverksamhet   0 -17 
Kostnader för personal   -1 868 -1 816 
Övriga verksamhetskostnader   -30 -45 
Summa direkta verksamhetskostnader  -1 898 -1 878  
Kostnader för lokaler, inkl. lokaltillbehör och städning  -144 -112 
*Kostnader för kontors-IT (datorarbetsplats)  -46 -77  
Övriga indirekta verksamhetskostnader  -102 -89 

SUMMA KOSTNADER   -2 190 -2 156 

  

ÅRETS RESULTAT   289 -43 

 
* Skillnad består i annorlunda beräkningsgrund föregående år. Posten kontors-IT ingick då i övriga indirekta 
verksamhetskostnader.  
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7.2 Tillsyn och informationsförvaltning (4) 

Enheten arbetar med arkivtillsyn, utbildning, rådgivning, nätverksträffar, 
informationskartläggning och mallar när det gäller förbundets bastjänster samt 
handlägger digitala arkivleveranser.  
 
På grund av Coronapandemin övergick 
Sydarkivera redan 2020 till ett mer digitalt 
arbetssätt när det gäller rådgivning och 
utbildning till förbundsmedlemmarna. I och 
med det nya mer digitala arbetssättet så har 
fler av förbundsmedlemmarnas personal haft 
möjlighet att delta på träffar och utbildningar. 
Detta ligger helt i linje med vår målsättning 
att höja kompetensen hos 
förbundsmedlemmarnas personal när det 
gäller arkiv och informationsförvaltning. 
Verksamheten har genomförts med 
bibehållen och till och med ökad nöjdhet.  

7.2.1 Tillsyn och riktlinjer (4.3) 
Övergripande mål: ”Kontrollera kvaliteten i myndigheternas informationshantering 
med samordnad uppföljning och långsiktig åtgärdsplanering.”  
 
Styrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera ansvarar som arkivmyndighet för att utöva 
tillsyn över förbundsmedlemmarnas informationshantering och arkiv. Kommunbesöken med 
tillsyn innebär både en möjlighet till ökad kunskap och praktiska åtgärder för att förbättra 
informationsförvaltingen i verksamheten. Myndigheterna får en tydlig återkoppling i 
åtgärdsplaner och även tips om utbildningar och nätverk för erfarenhetsutbyte. Alla 
medlemmar tillsynades under 2021. Allt fler förtroendevalda och tjänstepersoner hos 
förbundsmedlemmarna deltar i tillsynerna. 
 
Under pandemiåren behövde Sydarkivera ställa om tillsynerna och arbeta fram metoder för 
ett helt digitalt arbetssätt. Samtliga parter ser tydliga fördelar med att ha 
tillsynsverksamheten digitalt. Förtroendevalda, chefer och tjänstepersoner har kunnat delta i 
högre utsträckning. Det blir färre resor och dessutom blir det mindre personberoende då 
personalen har större möjlighet att täcka upp för varandra vid oplanerad frånvaro. Genom 
digitala möten och digitala verktyg blir kvalitetskontrollen mer effektiv. 
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Utbildning och pedagogik 
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Utbildning och pedagogik
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Verksamhetsstöd och 
rådgivning

Digitala arkivleveranser

537



DOKUMENTNAMN: ÅRSREDOVISNING 2022 

VERSION: 1.0 DNR: SARK/2019:353  DATUM: 2022-02-23 HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD  

 

Tillsynsverksamheten har blivit allt mer professionell. Arkivariegruppen har arbetat ihop sig 
och tagit fram bättre och mer lika arbetssätt och rutiner. Det leder till att Sydarkivera får in 
bättre underlag vid tillsynerna som gör att rådgivning, utbildningar och digitala 
arkivleveranser kan bedrivas på ett effektivare sätt.  

7.2.2 Utbildningar och pedagogik, bastjänst (4.4) 
Övergripande mål: ”Höja kompetensen hos förbundsmedlemmarnas personal när det 
gäller arkiv och informationsförvaltning.” 
 
Sydarkivera har en väletablerad utbildningsverksamhet på grundnivå. Den nya paketeringen 
av grundutbildningar via webben för olika målgrupper har fallit mycket väl ut. Mer än 330 har 
deltagit vid grundutbildningarna. Det är en fortsatt hög kundnöjdhet, utvärderingsenkäterna 
visar 4,4 på en femgradig skala. Det är framför allt det digitala arbetssättet som har gjort 
detta möjligt.  
 
Omdömena från förbundsmedlemmarna är över lag mycket goda. Utbudet av lärarledda 
utbildningar kompletteras av handbok på webben, korta informationsfilmer och utbildningar 
via webb. Detta ger förbundsmedlemmarna flera olika möjligheter att ta del av kunskap om 
arkiv och informationsförvaltning.  
 
Sydarkivera utbildningsutbud är helt digitalt under verksamhetsåret. Omställningen 
skyndades på av pandemin. Deltagandet och kursutvärderingarna tyder på att 
förbundsmedlemmarna uppskattar utbildningar via webben. Utbildningsutbudet har utökats 
under året. 
 
Att fler har genomgått grundutbildningspaketet märker vi på att frågorna som kommer upp i 
samband med rådgivning och nätverksträffar blivit alltmer avancerade. Det visar på att 
kunskapsnivån har ökat. 

7.2.3 Utbildningar och pedagogik, anslutande tjänst (4.5) 

Sydarkiveras förbundsstyrelse beslutade 2019 att utöka utbildningsutbudet med 
specialiserade utbildningar som anslutande tjänst. Dessa utbildningar finansieras med 
deltagaravgifter, som är rabatterade för förbundsmedlemmar. Under 2021 genomförde 
Sydarkivera sex specialistutbildningar, två på expertnivå och fyra fördjupningsutbildningar 
varav en med en inhyrd extern föreläsare. Totalt deltog 165 deltagare. Kursdeltagarnas 
utvärderingar visar på en kundnöjdhet av 4,2 på en femgradig skala och full kostnadstäckning 
erhölls. Förberedande arbete har genomförts för att förenkla administrationen med 
fakturahantering. 
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7.2.4 Verksamhetsstöd och rådgivning (4.6) 
Övergripande mål: ”Säkra kvaliteten i myndigheternas informationshantering för 
förbättrad insyn och säkerhet.” 
 
Verksamheten med nätverksträffar och mallar för att planera och klassificera 
informationsförvaltning engagerar förbundsmedlemmarna i hög grad. Användandet av 
mallar i konceptet VerkSAM Arkivredovisning har ökat stadigt över åren och allt fler deltar i 
utveckling av mallarna. Enligt den årliga utvärderingsenkäten så är förbundsmedlemmarna 
mycket nöjda med den rådgivning som ges. 
 
Målet är att VerkSAM Plan kontinuerligt uppdateras för att uppfylla de behov som fastställs i 
arkivlagen. I början av året publicerades version 1.6. Under året har vi fortsatt att uppmana 
våra medlemmar att delta i arbetet med att uppdatera VerkSAM Plan. Uppdateringar sker i 
samband med nätverksträffarna, de korta arbetsmötena via webben och i kombination med 
resultatet från genomförda gallringsutredningar i samband med leveransutredningarna. 90 % 
av de kontaktpersoner som har svarat på den årliga utvärderingsenkäten uppger att de 
använder VerkSAM Plan för sina informationshanteringsplaner.  

7.2.5 Digitala arkivleveranser (4.7) 

Digitala arkivleveranser hanteras i nära samarbete mellan Sydarkivera och 
förbundsmedlemmarna. Sydarkiveras arkivarier handlägger digitala arkivleveranser av de 
leveranstyper som är i ett förvaltningsläge med framtagna rutiner och mallar. I enlighet med 
de prioriterade satsningarna för 2021 så genomfördes intern vidareutbildning för 
Sydarkiveras arkivarier både gällande ärendehantering och den metodik som används vid 
arkivleveranser. Under året har en ny grundutbildning tagits fram, Grundutbildning E- Digitalt 
bevarande, för att möta upp behov både hos medlemmarna och internt gällande digitalt 
bevarande. 
 
Förbundet börjar närma sig rutinartade arkivleveranser för allt fler verksamhetssystem inom 
området kommunal hälsa och socialt stöd. Detta innebär att allt fler förbundsmedlemmar har 
möjlighet att leverera årliga uttag av akter inom kommunal vård och omsorg samt individ 
och familjeomsorg. För förbundsmedlemmarna finns det fortfarande utmaningar förknippade 
med att komma i fas med gallring och införa nödvändigt systemstöd. Nyare produkter på 
marknaden är väl förberedda för att stödja digitalt bevarande. 
 
Arbetet med att införa de beslutade leveranstyperna fortgick under året. Alla arkivarier har 
blivit involverade i arbetet med handläggning av digitala arkivleveranser.  
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7.3 Centralarkiv och digitisering 

Arbetet med att upprätta ett Arkivcentrum fortskrider. En bra relation har upprättats med 
Utvecklingsbolaget i Alvesta och arbetet har påbörjats. 

  
 
 
I flera kommuner pågår omfattande ordna 
och förtecknaarbete. Fram för allt i 
Karlskrona kommunarkiv.  Arbetet löper på 
bra och kommer framöver underlätta en 
eventuell leverans till gemensamt 
Arkivcentrum. Totalt har vi besvarat ca 
2000 förfrågningar där tonvikten ligger på 
bygglovsarkiven. 
 
 
 
 
 

7.3.1 Övergripande mål:  

”Erbjuda en gemensam servicenivå där samtliga kommuner, stora som små, kan få 
samma möjligheter till en professionell arkivverksamhet när det gäller analoga arkiv 
till en rimlig kostnad.” 
 
Samarbetet mellan medarbetarna för att tillhandahålla en bra tjänst till kommunerna 
genomförs löpande. Gemensamma processer och tjänster arbetas fram utifrån det. 
 
”Stabil bemanning och förbättrade möjligheter att rekrytera och behålla personal. ” 
Väl fungerande arbetsmiljö, en arbetsgrupp istället för ensamarbete, kunskapsåtervinning 
och effektivare verksamhet med tillgång till olika kompetenser inom Sydarkivera. 
Förbundet har en fortsatt låg personalomsättning för denna typ av tjänster. Genom att dela 
personal med enheten för informationsförvaltning och tillsyn har personal även kunnat rotera 
och betjäna flera kommuner.  
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”Ökad kvalitet i arkivvård och tillgängliggörande av analoga arkiv.” 
Förbättra tillgänglighet till analoga arkiv genom kompetent personal, tillgång till 
forskarplatser och att skanna och tillgängliggöra handlingar vid förfrågan med modern 
teknik.  

 
”Frigöra plats i närarkiv och mellanarkiv genom ett effektivt utnyttjande av plats i 
gemensamma arkivdepåer.” 
 
Flera kommunarkiv är fulla och arkivlokaler kommer behöva tillskapas innan större leveranser 
kan ske till de kommunarkiv där Sydarkivera har hand om kommunarkiven. 

 
”Säkerställa tillgänglighet och sökbarhet så att det blir enkelt att hitta arkiverad 
information, både på kort och på lång sikt.” 
 
Sökbarhet och tillgänglighet arbetas med i samtliga överlämnade arkiv. Arkiv och arkivbildare 
förs löpande in i förteckningssystemet. 

 
Resultatrapport anslutande tjänst analoga arkiv (tkr)  2021  2020
  

Intäkter anslutande tjänst   5 310  5 189 

Lönebidrag/anställningsstöd   1 075  1 031 

Intern intäkt personal*   203  545 

SUMMA INTÄKTER   6 588  6 765 

Kostnader avseende huvudverksamhet   -115  -113 
Kostnader för personal   -5 486  -5 026 
Övriga verksamhetskostnader   -251  -423 
Intern kostnad personal   -191  0 
Summa direkta verksamhetskostnader  -6 043  -5 562
  
Kostnader för lokaler, inkl. lokaltillbehör och städning  -72  -56 
Kostnader för kontors-IT (datorarbetsplats)  -159  -264 
Övriga indirekta verksamhetskostnader  -348  -303 
SUMMA KOSTNADER   -6 622  -6 185 

PERIODENS RESULTAT   -34                                             580 
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7.4 IT- och utveckling (6) 

Enheten stödjer förbundets digitala utveckling och införande av e-tjänster gentemot 
förbundsmedlemmar och allmänheten. 
 
Depåerna i Alvesta och berget har båda försetts med ny framdragen kraft och batteri-backup 
för kortare elavbrott. Övervakningen har utökats med ny programvara och fysiska 
övervakningsvyer, samt utökats med lågnivåkontroller på samtliga lagringsystem för att i 
tidigaste skede upptäcka avvikelser. Nu funktion för validering av samtliga backuper av 
virtuella maskiner har införts, som utförs per automatik direkt efter backuptagning. 
 
Produktionsmiljö för den uppdaterade bevarandeplattformen införs stegvis under projektet 
Utökad bevarandeplattform 2021–2023. Under 2021 har produktionsmiljö satts upp för 
mottagning av digitala arkivleveranser.  
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KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA 
TELEFON: 0472- 39 10 00 (VX) 
SYDARKIVERA.SE     

SIDA | 1 

1 Inledning 
Dokumentet innehåller redovisning av de mål som fastställts i budgeten inför 2021. För att 
förenkla uppföljning innehåller avsnitten motsvarande numrering som i budgetdokumentet 
och är inte numerärt ordnade. De övergripande målsättningarna i avsnitt 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 4.1 i 
samt 5.1 i budgetdokumntet kommenteras i årsredovisningen direkt.  

3. Stab 
3.3 Interna Stödresurser 
3.3.1 Mål för 2021 

Beskrivning av 
nyckeltal (indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Resultat 2021 

Begränsa administrativa 
kostnader  

12,0 % Max 20 % 
av budget 

17,3 % 17,3 % av budget 

 
Förbundet har som mål att hålla nere kostnaderna för förbundsgemensam administration. 
Kostnader beräknas för förbundschef, ekonom, administratör samt administrativa tjänster och 
därmed förknippade kostnader såsom IT, lokaler och förbrukningsmaterial och är något 
högre än tidigare år. Utfall jämförs med de totala kostnaderna för förbundet exklusive 
avskrivningar och finansiella poster. Målet för 2021 är uppfyllt.  

3.4 Bevarandeplanering och samordning 
3.4.1 Prioriterade satsningar 2021 

☒Europeiska projektet E-ARK3, 2020–2021, aktivitetsledare specifikationer och arbetsgrupp 
programvaror (testbädd med referensinstallationer) 
☒Testbädd med referensinstallationer och labbrapporter publicerade på Sydarkiveras wiki. 
☒Delta i arbetsgrupp METS Board (Metadata Encoding & Transmission Standard) 
☒Leda kommittén PREMIS EC (PREservation Metadata Implementation Strategies Editorial 
Committee) 
☒Leda kommittén TS EAS (Technical Subcommittee on Encoded Archival Standards) 
☒Leda kommittén DILCIS Board (Digital Information LifeCycle Interoperability Standards 
Board) 
☐Förbättrade rutiner ajourhålla systemlista med hjälp av tjänsten Systemkartan på webben. 
☐Enkätundersökning systemförvaltning och förutsättningar för mer rutinbetonade och på 
sikt automatiserade flöden för digitala arkivleveranser.  
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Satsningen angående Systemkartan har inte genomförts. Systemkartan är en tjänst på 
webben med syftet att underlätta samarbete mellan kommuner när det gäller upphandling 
och förvaltning av verksamhetssystem. Både Sydarkivera och förbundsmedlemmarna har sett 
att tjänsten väsentligt kan underlätta arbetet med övergripande systeminventering och 
samarbete även när det gäller digitalt bevarande. Säkerhetsansvariga hos förbunds-
medlemmarna har ställt fördjupande frågor angående tjänstens säkerhet. Detta har medfört 
att Sydarkiveras förvaltning har tagit kontakter med tjänstens förvaltare för att säkerställa att 
förbundsmedlemmarna på ett säkert sätt ska kunna ansluta till tjänsten Systemkartan på 
webben.  
 
Den planerade enkätundersökningen riktad till systemförvaltare genomfördes inte. Det beror 
på omprioriteringar på grund av de förändrade arbetssätt för systeminventering och 
rådgivning till systemförvaltare. 

3.4.2 Mätbara mål (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) effektmål 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021  

Resultat 
2021 

Metod 
 

Anslutning till systemkartan, 
förbundsmedlemmar 2015–
2019. 

- 80 % -* Statistik tjänsten 
Systemkartan 

Inrapporterade aktuella 
systemlistor, förbunds-
medlemmar 2015–2019 

- 25 % -* Uppföljning 
ärenden 

Inrapporterade systemlistor, 
nya medlemmar 2021 

- 80 % -* Uppföljning 
ärenden 

Svar inkomna i tid, nya 
medlemmar 

- 70 % -* Uppföljning 
ärenden 

Inkomplett inventering, andel 
tomma poster i svar 

- 25 % -* Analys inlämnade 
systemlistor 

Inlämnade systemlistor, 
kommunala bolag 

90 % 75 % -* Uppföljning 
inventering 

Rådgivning i samband med 
upphandling, svar lämnas 
inom 2 mån. (eller senare enl. 
överenskommelse) 

- 80 % 100 % Uppföljning 
ärenden 

Rådgivning i samband med 
upphandling, statistik (andel 

- Baslinje 
räknas ut 

ca 60 % 
(19 av 33) 

Genomgång 
ärenden och 
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Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) effektmål 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021  

Resultat 
2021 

Metod 
 

medlemmar som vänt sig till 
Sydarkivera för råd) 

 bokningar 
möteskalender 

Nöjdhet råd och stöd i 
samband med upphandling  

- Baslinje 
räknas ut 

4** Enkät Utvärdering 
Sydarkivera 2021 

Implementerade 
specifikationer, förbunds-
medlemmars 
verksamhetssystem 

- Baslinje 
räknas ut 

2*** Resultat kontroller 
vid godkännande 
arkiverings-
funktioner, 
medlems 
upphandlingar 

 
*I delårsrapport aviserades att de mätbara målen inte skulle vara möjliga att följa upp. Systeminventeringen har 
tillfälligt behövt ändra inriktning och förlängas i tiden, framförallt på grund av säkerhetsaspekter kring insamling 
data om förbundsmedlemmarnas system. Men även på grund av ändrade förutsättningar med allt fler framtagna 
lösningar. Behovet av övergripande systeminventering har därför minskat eftersom samma produkter och tjänster 
återkommer.  
 
** Enkät Utvärdering Sydarkivera 2021: Frågorna i enkäten som beaktats är dels fråga ”Inom vilket eller vilka 
områden har du frågat om råd?” där ett av valen är Upphandling av verksamhetssystem. Därefter frågan ” Hur har 
du upplevt kontakten med Sydarkivera i samband med rådgivning?”  Nöjdhet på skala 1 (inte alls) till 5 (mycket 
nöjd). Värdering av nöjdhet avser då flera rådgivningskontakter, inte endast rådgivning upphandling.   
 
*** Förvaltningsgemensam specifikation, FGS för paketstruktur och FGS för ärendehantering har varit 
implementerade i de ärende- och dokumenthanteringssystem som kontrollerats i samband med införande hos 
förbundsmedlem.  
 

3.5 Digitalt arkivsystem 
3.5.1 Prioriterade satsningar 2021 

☒Fastslagen förvaltningsplan med systemförvaltningsorganisation för arkivsystemet 
☒Arbeta fram strategisk plan och ta fram lösningsförslag för fortsatt utveckling av tjänsten 
med utgångspunkt från genomförd utvärdering 2020 baserad på certifieringsstandard för 
OAIS.  

De prioriterade satsningarna har hanterats genom projektet Utökad bevarandeplattform 
2021–2023. Förvaltningsplanerna uppdateras i takt med projektet och att nya 
funktioner/tjänster införs. Rapportering har skett etappvis (SARK/2020:189). 

3.5.2 Mätbara mål (effektmål) 
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Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 
 

Inläsning arkivpaket, 
avvikelser vid kontroll 

29 %  
(24 %) * 

29 %  
(24 %) * 

20 %* Uppföljning 
genomförda 
kontroller 

Kontroll av integritet  (Första 
mätning 
med ny 
metod) 

100 % 100 % Automatiserad 
kontroll av alla 
överförda 
informations-
paket 

Verifiering av lagringsmedia – 
säkerhetskopiering  

0 % fel 0 % fel 0 % fel Metod kontroll 
backup-band 

Tid hämta fram digitala 
handlingar (från beställning 
till handläggare får tillgång 
till handling att lämna ut) 

Inom 24 
timmar 

Inom 48 
timmar 

Inom 48 
timmar 

Logg skapa paket 
för åtkomst 

 
*Uppföljning har skett mot leveranser av strukturerade dokument som har tagits ut från ProCapita/Lifecare. Det är 
systemadministratör hos förbundsmedlem som gör uttaget med befintliga funktioner i systemet. Uttaget sker per 
lagrum och i årskataloger. Uträkningen baseras på hur många kataloger som validerar mot schema och inte. 
Siffran inom parentes avser avvikelser i det fall validering sker mot nytt XML schema tagits fram i samarbete med 
systemleverantören. Målsättning är att andelen årskataloger som ej validerar ska minska långsiktigt. För uttag som 
gjorts längre tillbaka i tiden följde det inte med schema. Det gör att avvikelserna är fler. I nyare versioner av 
systemet följer schema med vid uttag. Från och med kommande version följer det rättade schemat med för 
samtliga förbundsmedlemmar som valt att uppgradera. 

3.6 Digitalt bevarande 
3.6.1 Prioriterade satsningar 2021 

☒Arbete med riskanalys, åtgärder för att säkerställa högt ställda krav på säkerhet och 
planering av kontinuitet i tjänsten är fortsatt prioriterat.  
☒Hantera åtgärder efter genomfört utvärdering av Trustworthy digital repository (e-arkiv 
värt att lita på), genomföra uppföljning och åtgärdsplanering inför 2022. 
☒Genomgång av hur loggar från APP, kontroll av checksummor med mera förhåller sig till 
aktuell standard för bevarandemetadata (PREMIS)  

  

547



DOKUMENTNAMN: MÅLBILAGA ÅRSREDOVISNING 2021 

VERSION: 1.0 DNR: SARK/2019:353  DATUM: 2022-02-23 HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD  

 

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

SIDA | 5 

3.6.2 Mätbara mål  
Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 
 

Uppfyllnadsgrad Trustworthy 
digital repository (e-arkiv värt 
att lita på) 

34 % - 40 % Utvärdering enligt 
mall/checklista för 
TDR 

3.7 Gemensamt dataskyddsombud 
3.7.1 Prioriterade satsningar 2021 

☒Kontroll av dataskyddsefterlevnad genom årlig självvärderingsenkät, stickprovskontroll av 
dataskyddsefterlevnad genom medlemssamordnare och vid behov händelsestyrd kontroll av 
dataskydd.  
 
Dataskyddsombudet utför inte tillsyn utan kontroll av dataskyddsefterlevnad hos ansluten 
part. Tillsynsmyndigheten för dataskydd är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 
 
3.7.2 Mätbara mål (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 2021 Metod 
 

Statistik nätverksträffar: 
deltagande organisation/år 

76 % 75 % 81 % 
25 av 31 anslutna 
 

Statistik deltagar-
bokningar 

Deltagarnas nöjdhet, 
nätverksträffar dataskydd 
(graderas på en skala 1–5) 

4.2  4.0 4,3  Kursutvärdering 

Genomföra planerad kontroll 
av dataskyddsefterlevnad hos 
anslutna parter som besvarar 
enkät* 

100 % 100 % 100 %  
(68 enkätsvar och 
68 rapporter) 

Enkät dataskydd 
och rapport 

Genomföra stickprovskontroll 
av dataskyddsefterlevnad i 
samband med arkivtillsyn 
enligt tillsynsplan 

US 100 % 100 % Enkät 
stickprovskontroll 
och rapport 

 
*formulering ändrad i jämförelse med budget med anledning av att dataskyddsombudet inte utför tillsyn enl. 
ovan.  
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4 Tillsyn och informationsförvaltning 
4.3 Tillsyn och riktlinjer 

Under 2021 genomförde Sydarkiveras arkivarier tillsyn på alla våra medlemmar, det var fokus 
på Kultur och fritidsverksamheterna. Tillsynerna var helt digitala och bestod av två delar, 1 en 
omfattande enkät, 2 ett webbmöte där resultatet gicks igenom och diskuterades med 
berörda förvaltningar.  

4.3.1 Prioriterade satsningar 2021:  

☒Tillsynsområde för 2021 är Kultur och fritid. 
☐Nytt enkätverktyg tillsynsenkäter, datalagring hos Sydarkivera och förbättrade möjligheter 
till analys. 
☒Översyn av mall för arkivmyndighet/arkivreglemente. 
☒Planering av arbete för att ta fram ny strategisk verksamhetsplan att gälla från och med 
2023. 
 
Tyvärr fick satsningen på nytt enkätverktyg avbrytas då det inte uppfyllde behoven. Avbröts 
efter beslut i ledningsgruppen. 
 
4.3.2 Mätbara mål 2021 (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 

Genomföra planerade 
inspektionsbesök under 
året 

100 % 85 % 100 % Uppföljning 
ärenden 

Andel förelägganden som 
är åtgärdade inom utsatt 
tid  

50 %  * Uppföljning 
ärenden 

Svarsfrekvens 
självvärdering inför 
inspektionsbesök 

100 %  100 % Tillsynsenkäter 
planerad tillsyn 

Andel förbunds-
medlemmar som använt 
checklista för arkivlokal  

7 % 15% ** Enkät: ”Checklista 
för arkivlokal” 
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Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 

Andel förbunds-
medlemmar som använt 
verktyg för självvärdering  

52 % 50 % ** Enkät: 
”Självvärdering för 
arkivansvariga” 

Arkivombudens upplevda 
nöjdhet, stöd från 
Sydarkivera (skala från 1–
5) 

3,7 3,5  ** Enkät: ”Utvärdering 
för arkivombud” 

 
*Inga förelägganden under 2021 
** Ingen har använt självvärderingsenkäten på grund av annat upplägg med tillsynen. 

4.4 Utbildning och pedagogik (bastjänst) 
4.4.1 Prioriterade satsningar 2021:  

☒Ny paketering av grundutbildningar för olika målgrupper 
☒Fler webbutbildningar för att underlätta för förbundsmedlemmarna att ta del av 
utbildningsutbudet 
☒Intern bild- och dokumentdatabas för webben och wikin 

4.4.2 Mätbara mål (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 
 

Statistik utbildningar: 
deltagande kommuner/år 

85 % 50 % 91 % Statistik deltagar-
bokningar 

Beläggningsgrad lärarledda 
utbildningar 

73 % 75 % * Statistik boknings-
system 

Deltagarnas nöjdhet, 
lärarledda på plats-
utbildningar (graderas på 
en skala 1–5) 

- 4.0 ** Sammanställt 
resultat från 
kursutvärdering. 

Deltagarnas nöjdhet, 
webbutbildningar 
(graderas på en skala 1–5) 

4.1 4.0 4.4 Sammanställt 
resultat från 
kursutvärdering. 
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* Inte mätbart pga att vi bara har haft webbutbildningar. 
** Inga på platsutbildningar genomfördes på grund av pandemin 
*** Frågan kom inte med i utvärderingsenkäten för året. 

4.5 Utbildning och pedagogik (anslutande tjänst) 
4.5.1 Prioriterade satsningar 2021:  
☐Integration mellan bokningssystem och ekonomisystem för att förenkla fakturahantering.  
☒Utvärdering av utbildningsutbudet och den anslutande tjänsten  
 
Integrationen mellan bokningssystem och ekonomisystem skjutet på framtiden pga 
förändrade prioriteringar. 
  
4.5.2 Mätbara mål (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 
 

Kostnadstäckning avgifter 
lärarledda utbildningar 

75 % 75 % 100 % Statistik boknings-
system 

Beläggningsgrad lärarledda 
utbildningar 

75 % 75 % * Statistik boknings-
system 

Deltagarnas nöjdhet, på 
plats-utbildningar 
(graderas på en skala 1–5) 

- 3,5 ** Kursutvärdering 
 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 
 

Användarnas nöjdhet, 
inspelade utbildningar 
(graderas på en skala 1–5) 

 Baslinje 
räknas ut 

*** Enkät utvärdering 
Sydarkivera 

Nöjdhet, användare 
handbok på webben (wiki) 
(graderas på en skala 1–5) 

3.9 4.0 3.6 Enkät utvärdering 
Sydarkivera. 
Uppdateringsarbetet 
stoppades och 
utvecklingsarbetet 
kunde inte slutföras. 

Nöjdhet, användare korta 
informationsfilmer 
(graderas på en skala 1–5) 

4.2 4.0 4.2 Enkät utvärdering 
Sydarkivera 
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Deltagarnas nöjdhet, 
lärarledda webbutbildningar 
(graderas på en skala 1–5) 

- 3,5 4,2 
 

Kursutvärdering 

*Irrelevant pga online-utbildningar  
** Hade inga på plats-utbildningar pga pandemin  

4.6 Verksamhetsstöd och rådgivning 
4.6.1 Prioriterade satsningar 2021:  

☒Uppdatering av de olika flikarna i mallen för informationshanteringsplan 
(dokumenthanteringsplan), VerkSAM Plan i samband med nätverksträffar.  
☒Rutiner för att hantera frågor från förbundsmedlemmarna och se till så att vanliga 
frågor/svar publiceras på webben. (Handbok, wiki och filmer finns)  
☐Förberedelse för projekt Kundstödssystem: Kartläggning av arbetssätt och rutiner.  
 
Kundstödssystemet ligger enligt planeringen som en del av projektet Arkivcentrum. 

4.6.2 Mätbara mål 2021 (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 
 

Statistik nätverksträffar och 
temadagar: deltagande 
kommuner/år 

88 % 75 % 97 % Statistik deltagar-
bokningar 

Beläggningsgrad 
nätverksträffar 

 75 % * Statistik boknings-
system 

Deltagarnas nöjdhet, 
nätverksträffar i Alvesta 
(graderas på en skala 1–5) 

4.0 4.0 
 

3.9**  
 

Kursutvärdering 
 

Förbundsmedlemmarnas 
upplevda nöjdhet 
verksamhetsstöd/rådgivning 

4.2 4.0 4.2 Enkät utvärdering 
Sydarkivera 

Användning av VerkSAM Plan 75 % 40 % 90 % Enkät kontaktpersoner 
Användning av VerkSAM 
Beskrivning 

47 % 40 % 36 %*** Enkät kontaktpersoner 

Användning av VerkSAM 
Diarium 

53 % 40 % 45 % Enkät kontaktpersoner 
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* Irrelevant pga digitala nätverksträffar 
** Nätverksträffarna hölls via zoom. 
*** Fler än förväntat har egna mallar för arkivbeskrivning som de använder istället. 

4.7 Digitala arkivleveranser 
4.7.1 Prioriterade satsningar 2021 
☒Internutbildning i leveransprocessen 
☐Dokumentation i Sydarkiveras Wiki.   
☒Arbete med att införa de nya leveranstyper som beslutats om i inriktningsbeslut från 
förbundsstyrelsen 2019: 

o Inaktiva ärende- och dokumenthanteringssystem 
o Export från aktiva ärende- och dokumenthanteringssystem 
o Inaktiva personalsystem 
o Komprimerad audio/video 
o Digitala fotografier i filkatalog 
o Digitala dokument i filkatalog 

 
På grund av omprioritering har arbetet med dokumentation fördröjts. 
 
4.7.2 Mätbara mål (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Målvärde 
2021 

Metod 
 

Leveranser godkända utan 
komplettering/omleverans 

80 % 75 % 100 % Statistik kontroller 

Årlig insamling av 
förbundsmedlemmars 
externa webbplatser, andel 
godkända insamlingar 

100 % 90 % 100 % Redovisning av 
resultat 
webbinsamling 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 
 

Statistik beslutade 
informationsplaner (samtliga 
eller de flesta 
förvaltningar/bolag) 

100 % 50 % 90 % Enkät kontaktpersoner 

Statistik nyligen uppdaterade 
informationsplaner (samtliga 
eller de flesta förvaltningar/ 
bolag) 

59 % 50 % 64 % Enkät kontaktpersoner 
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Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Målvärde 
2021 

Metod 
 

Handläggningstid från 
överföring till godkännande  

 Baslinje 
räknas ut 

3,4 mån Uppföljning 
ärenden 

 

5 Centralarkiv och digitisering 
5.1 Långsiktiga mål 

De långsiktiga målen kommenteras separat i driftsredovisningen i årsredovisningen.  

5.2 Analoga arkiv, slutarkiv (hel arkivmyndighet) 

Förbundet har under året tillhandahållit tjänsten till Region Blekinge samt Oskarshamn, 
Vadstena, Vimmerby, Karlskrona, Torsås och Östra Göinge kommuner.  

5.2.1 Prioriterade satsningar 2021 

☐Utbyggnad arkivcentrum Bräkne Hoby. Förberedelser innefattande bland annat nya avtal 
för den anslutande tjänsten, planering och verksamhetsutveckling, personalplanering och 
verksamhetsplanering depå, rutinbeskrivningar inom depån, personalplanering och 
lokalförsörjningsplanering.  
☒Förberedelse för projekt Kundstödssystem: Kartläggning av arbetssätt och rutiner. 
☒Bibehålla god service gentemot allmänheten och förbundsmedlemmarnas verksamheter 
även under projektperioden 
 
Beslut gällande arkivcentrum fattades under hösten 2021 och är inte längre aktuellt i Bräkne 
Hoby. I stället pågår projektering och framtagande av koncept för ett arkivcentrum i Alvesta. 
Ordinarie verksamhet i kommunerna har fortgått enligt tidigare med diverse arkivgöromål, 
däribland översyn och komplettering av förteckningar, gallring samt utlämnande av allmän 
handling. Med anledning av att det strategiska beslutet om lokalisering dröjer, har den 
verksamhetsplanering som nämns i punkten överst till stora delar ännu inte kunnat påbörjas. 
Förberedelse inför införande av nytt kundstödssystem har gjorts planenligt under 2021.  
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5.2.2 Mätbara mål 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 
 

Handläggningstid för 
utlämnande 

1,9 dagar 2 dagar 2 Dagar Analys av statistik 
av ärenden 
hanterande 
utlämnande.  

Överklagade beslut där 
överinstans ändrat beslutet 

0 0 0 I samband med 
årsredovisningen 
ska överklagade 
beslut där 
överinstans ändrat 
beslutet redovisas 
och kommenteras.  

5.3 På-plats stöd förbundsmedlems arkiv 

Förbundet har under året fortsatt arbetet i Vimmerby, Oskarshamn, Östra Göinge, Vadstena, 
Ydre, Boxholm samt Karlskrona kommun. Verksamheten innebär  

5.3.1 Stöd planera informationshantering/projektresurs 

 Under året har ett mindre projekt genomförts i ett kommunalt bolag i Östra-Göinge. 

5.3.2 Vård analoga arkiv 

Kommunarkivet i Östra-Göinge har flyttats till hyrd plats i Bräkne-Hoby. Den personal som 
tidigare var placerad i Broby har flyttats med. Åtagandet gentemot Östra-Göinge har utökats 
då även bygglovsarkivet har tagit emot och hanteras numera från Bräkne-Hoby. Arbetet har 
inneburit att materialet fryst ned och flyttats i 4 leveranser. Allt material är uppställt och 
tillhandahålls från Bräkne-Hoby. 

5.4 Digitisering analoga arkiv 

Under året mindre försök har gjort med digitalisering av mikrofiche. För storskalig satsning 
behöver området djupare analyseras och införskaffning av scanningsapparatur inhandlas. 
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5.5 Tillgänglighet till arkivinformation 
5.5.1 Prioriterade satsningar 
☐Tillgängliggöra material som kan publiceras 
☒Förberedelser med behovsanalys och likande inför införande av ”Forskarsal på webben” 
 
Utlämnadesystem för webb och databaser/register för enklare sökning hanteras inom ramen 
för projektet Utökad bevarandeplattform.  
 
5.5.2 Mätbara mål (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 2021 Metod 
 

Statistik, (samtliga eller de 
flesta myndigheter har 
arkivbeskrivningar) 

40 % 40 % 32 % Enkät central 
arkivfunktion 

Statistik, förtecknade arkiv i 
centralarkiv/kommunarkiv 
(arkiv förtecknas fortlöpande) 

40 % 40 % 35 % Enkät central 
arkivfunktion 

Centralarkiv/kommunarkiv 
uppgifter levereras till NAD 
(Nationell ArkivDatabas) 

40 % 40 % 30 % Enkät central 
arkivfunktion 

 

6 IT- och utveckling 
6.1 Teknisk plattform bevarandesystem 
6.1.1 Prioriterade satsningar 

☒Teknisk kravställare och projektdeltagare i samband med projekt utbyggnad arkivcentrum 
Bräkne Hoby 
☒Uppsättning av ny produktionsmiljö för bevarandesystemet, hårdvara i form av server- och 
disksystem med tillhörande bakomliggande system för virtuella servrar, säkerhetskopiering, 
loggkontroll med mera. Ersätter den ursprungliga produktionsmiljön från 2016.  
☐Prestandakluster för tidskrävande operationer på informationspaket, beräkning och 
kontroll av checksummor för fixering av informationspaket. 
☒Vidareutveckling av extern testbädd för automatiserade testslingor, i anslutning till 
projektet E-ARK3 samt andra relevanta externa projekt och samarbeten. 
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Arkivcentrum utreds nu gällande placering i Alvesta och inte i Bräkne Hoby efter beslut i 
förbundsstyrelsen. IT-och utvecklingsenheten deltar med anledning av detta i det utredande 
arbetet som emellertid, mha placeringsfrågan ligger något senare i tiden.  

 
6.1.2 Mätbara mål 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 2021 
 

Metod 
 

Minskad tid processa 
vårdjobb digitala arkivet 
(förbättrad prestanda) 

- Baslinjer 
räknas ut 

*  

 
*Uppdaterad mottagning för digitala arkivleveranser införs 2022 inom projektet Utökad bevarandeplattform 
2021–2023, någon kontrollerad mätning av tid har därför ännu inte genomförts.  
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av Kommunalförbundet Sydarkiveras revisorer granskat om 
resultaten för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål som gäller för 
förbundet. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
resultatet är förenligt med de mål styrelsen beslutat.  

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning: 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål styrelsen beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning?  

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte är 
förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.  

Vi kan utifrån årsredovisningens återrapportering inte bedöma huruvida verksamhetens 
utfall är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten eller ej.  

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive 
medlems fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter 
det år som redovisningen avser. 

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 
årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 
årsredovisningen är förenligt med de mål styrelsen beslutat. Revisorernas skriftliga 
bedömning ska lämnas inför behandlingen av årsredovisningen.  

Styrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
resultatet är förenligt med de mål styrelsen beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål styrelsen beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning? 
 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Styrelsens beslut avseende god ekonomisk hushållning 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

Avgränsning och metod 

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom 
genomgång av förbundets årsredovisning.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av styrelsen 2022-03-04. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonom. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Fullmäktige har fastställt mål- och resursplan för år 2021 innehållande finansiella mål 
och verksamhetsmål.  

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2021. 

Finansiella mål Utfall 2021 Måluppfyllelse 

Balanserad budget utan 
höjning av avgifterna 2% 
överskott av verksamheten  

Årets resultat uppgår till 4,8 
mnkr, mål för 2021 0,6 mnkr.  

Målsättningen uppnås.  

Nettoinvesteringarnas andel 
av medlemsavgifter och 
bidrag bör understiga 10 % 

Utfall 2,5 %  Målsättningen uppnås.  

Likviditet motsvarande 1 
månads löner 

Utfall 18,8 mnkr, mål för 2021 
1,6 mnkr.  

Målsättningen uppnås.  

Oförändrad soliditet För år 2021, 56,5 % jämfört 
med föregående år 49,4 %.  

Målsättningen uppnås.  

 

Av redovisningen framgår att samtliga finansiella mål uppfylls. 

Verksamhetsmål 

I årsredovisningen samt tillhörande målbilaga görs en rapportering av 
kommunalförbundets verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som fastställts i 
budget för år 2021. I budget har totalt 11 långsiktiga/övergripande mål fastställts som 
fördelas inom respektive verksamhet med tillhörande indikatorer. Ett antal indikatorer 
bedöms, däremot görs ingen bedömning av de verksamhetsmål som fullmäktige 
beslutat om i budget 2021.   

Styrelsen gör den samlade bedömningen i årsredovisningen är måluppfyllelsen god.  

Styrelsen lämnar en samlad bedömning av god ekonomisk hushållning.  

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte är 
förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.  

Vi kan utifrån årsredovisningens återrapportering inte bedöma huruvida verksamhetens 
utfall är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten eller ej.  
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Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 

Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 
 

Revisionsfråga Bedömning  

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med de 
mål styrelsen beslutat 
avseende god ekonomisk 
hushållning? 

 
 
 
 

 

Finansiella mål 
 

Samtliga mål uppnås. 
  

Verksamhetsmål Bedömning kan ej göras.  
 

 

 

2022-03-10 
 

 

Rebecca Lindström   
___________________________   

Uppdragsledare      

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Kommunalförbundet Sydarkivera enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår enligt 
uppdragsbrev med förbundet. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och 
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  

 

570



571



572



573



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-05-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 140 Dnr 2022/212-1.4.1 
 

Årsredovisning 2021 för Wexnet AB 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera 
information om årsredovisning 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Det av Lessebo kommun delägda bolaget Wexnet AB har överlämnat 
årsredovisning för 2021 för kännedom.  
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
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Kommunstyrelsen 
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Årsredovisning 2021 för Wexnet AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera 
information om årsredovisning 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Det av Lessebo kommun delägda bolaget Wexnet AB har 
överlämnat årsredovisning för 2021 för kännedom.  
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
 
 
 

 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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Wexnets årsredovisning ges ut av Växjö Energi AB 
Wexnet  är en del av Växjö Energi som är en del av Växjö kommun
Kontaktperson: Maria Bengtsson, maria.bengtsson@veab.se 
Texter: Växjö Energi och GoBrave
Grafisk form och produktion: GoBrave 
Foto: Jonas Ljungdahl
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Utbyggnaden av ett fibernät i Växjö påbörjades 
redan 1995 och under 1997 påbörjades ut-
byggnaden av det öppna stadsnätet. Idag finns 
Wexnet både i större och mindre orter samt 
i en stor del av landsbygden. I vårt nät väljer 
kunden själv tjänster utifrån sina önskemål och 
behov. Fri konkurrens råder mellan de leveran-
törer som finns i Wexnets nät vilket leder till 

bättre service, lägre priser och ett ständigt för-
bättrat utbud. Den 1 maj 2013 bildades Wexnet 
AB och bolaget äger bredbandsinfrastruktur i 
de fyra kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd 
och Växjö. Under 2021 har anslutningstakten 
varit fortsatt hög, och vid slutet av 2021 fanns 
närmare 40 500 anslutningar i nätet.

Kort om Wexnet
Vår affärsidé bygger på att genom småländsk klurighet och en
öppen fiberinfrastruktur skapa samhällsnytta till företag och hushåll
i regionen. Genom ett nära samarbete med kunder, entreprenörer
och leverantörer skapar Wexnet en lönsam och kostnadseffektiv
öppen fiberinfrastruktur. Vår vision är att vår öppna fiberinfrastruktur 
skapar samhällsnytta för alla.

2013 bildade Växjö Energi, Alvesta Elnät, Tingsryds Energi och Lessebo Fastigheter ett 
gemensamt regionalt bolag – Wexnet AB. Genom vår öppna fiberinfrastruktur skapas 
samhällsnytta för företag och hushåll.

TILLSAMMANS UTVECKLAR VI WEXNET

100 % TINGSRYD KOMMUNFÖRETAG AB

100 % VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB

100 % TINGSRYD KOMMUN

100 % VÄXJÖ KOMMUN

100 % LESSEBO KOMMUN

100 % ALVESTA KOMMUNFÖRETAG AB

100 % ALVESTA KOMMUN

ALVESTA  
UTVECKLING AB

TINGSRYD 
ENERGI AB

10 %

8 % 5 %

77 % VÄXJÖ 
ENERGI

LESSEBO 
KOMMUN
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Världen blir alltmer digitaliserad och många tjänster och produkter kräver en 
snabb, stabil uppkoppling för att fungera. Hur framtiden ser ut vet ingen, men  
vi kan vara säkra på att fibernätet kommer att spela en viktig roll även här. 

Digitaliseringen går svindlande snabbt. Det är spännande att 
dra paralleller med tidigare avgörande infrastrukturella 
satsningar, inte minst den som en gång gjordes med elnätet. 
Växjö Energi etablerade redan 1887 ett av världens första 
offentliga elverk och elnät. Ett initiativ som förändrade 
vardagen för alla som bodde och verkade i staden.

Lika stor betydelse har utvecklingen av bredbandsnätet.
Skillnaden är att behovet av digital infrastruktur går mång- 
faldigt snabbare. Därför känns det fantastiskt att vi under 
2021 kunde gå i mål med att hela 95 % av hushållen och 
företagen i våra ägarkommuner – Alvesta, Lessebo,  
Tingsryd och Växjö – har tillgång till snabbt bredband  
med minst 100 Mbit/s.  

Men vi är inte nöjda där. Nästa nationella mål är att 98 % 
av hushållen ska ha tio gånger så hög kapacitet, 1 000 Mbit/s, 
2025. För att lyckas med det behöver vi vara på tå. Vi  
verkar i ett småländskt landskap med moränmark och  
kuperad terräng som gör det svårt och kostsamt att bygga 
ut fibernätet. Motsägelsefullt nog är det idag tuffare att  
få nationella bidrag för utbyggnad där det är svårt att  
bygga, men vi jobbar hårt för att hitta en framkomlig väg  
i dialog med olika parter. Målet är att alla medborgare ska 
få tillgång till fiber, och därmed också till digitaliseringens 
många förtjänster. 

Trådlös kommunikation
Allt fler kunder intresserar sig för Internet of Things och 
Wexnets öppna, smarta sensornät. Nästa generations 
mobilnät, 5G, står för dörren och med det helt nya digitala 
tjänster. Tillsammans med Växjö kommun har vi beslutat 
att satsa på 5G i Växjö, och först ut blir nya området Bäck-
aslöv. Det känns mycket spännande att vara med och bygga 
framtidens hållbara, smarta stad tillsammans.

Även Tingsryd ligger i framkant när det gäller IoT. Här har 
Wexnet bidragit med sensornät som täcker mer än 80 % 
av kommunen. Ambitionen är att täcka hela Tingsryd, 
imponerande! Nätet kan hantera hundratusentals signaler 
vilket skapar möjligheter såväl för offentlig service som för 
företag och medborgare. Endast fantasin och kreativiteten 
sätter ribban för vad som kan åstadkommas. Att sköta och 
övervaka samhällsviktiga funktioner på distans sparar tid 
och pengar, inte minst på landsbygden där avstånden kan 
vara stora. Digitala lösningar minskar behovet av resor, 
möjliggör trafik- och logistikoptimering, ökar mobilitet  

i arbetsliv och inom utbildningsområdet och bidrar till nya 
miljösmarta tjänster. 

Samarbete för utveckling 
Många samarbeten i digitaliseringens tecken har kommit 
till stånd under året. Jag vill gärna nämna Sydlänk, ett nätverk 
med totalt nio lokala stadsnät runtom i södra Sverige. 
Tillsammans täcker vi drygt 25 kommuner och kan både 
verka brett och specifikt. Med en enda kontakt når våra 
kunder fiberförbindelser i hela södra Sverige och, om de 
så vill, mycket längre än så.

Vi deltar också i IoT-lab, ett nytt projekt, som ska väcka 
småföretagens nyfikenhet på just smarta sensorer. Arbetet 
leds av Linnéuniversitetet tillsammans med Wexnet och 
Kalmar Energi som i flera år jobbat med IoT-utveckling. 
Här finns samlad kompetens inom allt från hårdvara och 
elektroteknik till nätverksteknik och cloud computing. 
 
Samhällsnytta för alla
2021 blev ännu ett år som präglades av pandemin. Många 
har arbetat och studerat hemifrån, möten har blivit digitala 
och nya tjänster har utvecklats. Som leverantör av kom-
munikationslösningar har vi inte bara klarat av denna 
utmaning, utan också tagit flera steg framåt. Jag är stolt 
över hur vi anpassat oss efter rådande situation och sett 
till att hitta nya värdeskapande lösningar. Vi svarade upp 
väl till våra kunders behov med hög leveranstillgänglighet 
och ökad efterfrågan på våra tjänster. Vi summerar bra 
siffror för året med en avkastning på drygt 7 % räknat 
på totalt använt kapital. Det är något bättre än planerat 
genom hög efterfrågan på anslutningar och ökad kapacitet. 
Bredbandstillgängligheten för året landade på hela 99,989 %.

Wexnets vision är att vår öppna fiberinfrastruktur skapar 
samhällsnytta för alla. Ett fibernät som når alla är lika 
viktigt som ett väl fungerande elnät eller en stabil trans-
portinfrastruktur. Vi är inte framme ännu – på landsorten 
behöver många fler få tillgång till snabbt bredband och 
det jobbar vi stenhårt för. Årets goda resultat innebär 
att vi har kraft att möta de utmaningar som dagens och 
morgondagens digitaliserade samhälle står inför. Det ska 
bli en mycket spännande resa.

Erik Tellgren 
Vd, Wexnet

En annorlunda,  
mer digital vardag
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Wexnet deltar i EU-projekt
Diaccess är arenan som ska utveckla digitala lösningar för samhällets olika 
utmaningar. Växjö kommun är ansvarigt och samarbetar bland annat med 
oss på Wexnet, Vöfab, Företagsfabriken och Linnéuniversitetet. Under 
2021 arbetade vi vidare med den dataplattform som kan ses som hjärtat 
i den smarta staden. Syftet är att öka transparensen mellan olika aktörer 
om vilken data som finns och därigenom möjliggöra nya lösningar och 
innovationer. Projektet har en budget på cirka 45 miljoner kronor varav 
36 miljoner kronor är bidrag från EU-programmet Urban Innovation 
Actions.

Bredbandsmålet uppnått  
i Wexnets ägarkommuner
Utbyggnaden av fiber går raskt framåt. Våren 2021 
uppnåddes en viktig milstolpe då 95 procent av alla 
hushåll och företag i Alvesta, Lessebo, Tingsryd och 
Växjö hade tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s. 
Därmed var regeringens nationella bredbandsmål för 
2020 förverkligat. 

År 2025 ska 98 procent av hushållen och företagen ha 
en bredbandstäckning med tio gånger högre kapacitet, 
1 000 Mbit/s, enligt regeringens bredbandsstrategi. 
Redan under 2020 förverkligades det målet i Lessebo 
kommun, fem år före utsatt plan, och vi är på god väg 
även i Växjö, Tingsryd och Alvesta.

Växjö kommun och  
Wexnet satsar på 5G 
Växjös nya stadsdel Bäckaslöv ska bli en mötesplats där 
hållbarhet och digitala möjligheter står i fokus. I början 
på året beslutade Växjö kommun och Wexnet att ta 
fram en strategi för hur 5G ska byggas ut i området. 
Denna ska bland annat innehålla en utbyggnadsplan för 
ledningsnätet i området, förslag på lämpliga placeringar 
för master samt riktlinjer vid projektering, bygglov och 
markanvisning. Automation av industrier och självkör-
ning av fordon är bara några exempel på hur 5G-nätet 
kan användas.

Viktiga händelser 2021
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Viktiga underhållsarbeten
Under 2021 arbetade vi vidare med viktiga förebyggande un-
derhållsarbeten för att säkerställa ett stabilt och säkert nät även 
i framtiden. Våra kunders vardag blir alltmer uppkopplad och 
behoven ökar hela tiden. Fibertekniken sätter egentligen inga 
gränser för framtida krav på prestanda och hastighet så länge 
utrustningen underhålls.

IoT + småföretagen = sant 
Projektet IoT-lab ska väcka småföretagens nyfikenhet 
på uppkopplade sensorer. Projektet, som pågår till april 
2023, drivs av Wexnet, Kalmar Energi och Linnéuniversi-
tetet med finansiering av Tillväxtverket, Region Kalmar 
och Region Kronoberg. Företag bjuds in för att testa idé-
er och labba tillsammans med forskare på universitetet. 

Fler orter fick fiber
Under 2021 har många nya orter i våra ägarkommuner 
fått tillgång till snabbt och stabilt bredband via fiber.  
Vi byggde bland annat ut fibernätet i Ingelstad, Vislanda, 
Åryd, Väckelsång, Konga, Tunatorp och Lammhult.  
Utöver detta arbetar vi löpande med förtätningar i 
redan utbyggda områden.
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Styrelsen och verkställande direktören för Wexnet AB, med organisationsnummer 556923-9444,  
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Wexnet AB, organisationsnummer 556923-9444, med säte i 
Växjö kommun, bildades 1 maj 2013 av Växjö, Alvesta, Tingsryd 
och Lessebo kommuner som genom sina kommunala bolag 
överlåtit sina investeringar i infrastruktur för bredbandsverk-
samhet.

Bolaget ägs till 76,83 procent av Växjö Energi AB (556187-5203), 
som i sin tur är helägt dotterbolag till Växjö Kommunföretag AB  
(556602-4641), båda bolagen med säte i Växjö kommun. De 
andra ägarbolagen är Alvesta Utveckling AB (556421-5639) 
10,32 procent (BIVA Bredband i Värend AB (556646-9143) är 
upplöst och har uppgått i Alvesta Utveckling AB (556421-5639), 
Tingsryd Energi AB (556132-8013) 7,74 procent och Lessebo 
kommun (212000-0613) 5,12 procent. Bolaget ingår i koncern-
redovisning som upprättas av Växjö Energi AB.

Wexnet AB ska vara en ledande aktör i regionen när det gäller  
infrastruktur för informationsöverföring. Wexnet erbjuder 
IT-kommunikation i ett öppet nät genom en väl utbyggd infra-
struktur som gör regionen mer attraktiv att bo och bedriva  
näringsverksamhet i. I det öppna nätet agerar flera olika tjänste- 
leverantörer i syfte att öka valfriheten och konkurrensen.

Bolaget ska vila på affärsmässiga och hållbara grunder. Fortsatt 
utbyggnad av bredbandsnätet ska genomföras så att synergi-
effekter uppnås såväl tekniskt som ekonomiskt för bolaget och 
för respektive ägare. 

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

För definitioner av nyckeltal, se Redovisningsprinciper. 

NYCKELTAL
Belopp i mkr (om inget annat anges)

2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 185 184 176 153 139

Resultat efter finansiella poster 40 43 36 34 17

Balansomslutning 692 645 595 527 470

Medelantal anställda 34 34 33 33 30

Avkastning på eget kapital (%) 12 16 16 19 12

Avkastning på totalt kapital (%) 7 8 8 8 6

Soliditet (%) 47 42 37 34 29

Investeringar 79 88 107 102 86
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Wexnet har kraftfullt fortsatt fiberutbyggnaden med 
utbyggnadsområden i samtliga fyra ägarkommuner. Vi har 
bland annat färdigställt utbyggnaden i Ingelstad, Vislanda, 
Åryd, Väckelsång, Konga, Tunatorp och Lammhult. 

Arbetet har även fortlöpt i EU-projektet DIACCESS som har 
som mål att genom smart och hållbar digitalisering öka 
livskvaliteten för Växjö kommuns invånare, företag och 
besökare.

Viktiga förebyggande underhållsarbeten har genomförts  
för att säkerställa ett stabilt och säkert nät även i framtiden.

Vi har anslutit cirka 2 700 nya kunder och vid årets slut 
fanns cirka 40 500 kundanslutningar i nätet.

Förväntad framtida utveckling 
Wexnet ska bibehålla och utveckla ett bra samarbete med 
respektive ägarkommun och de allmännyttiga bolagen. De 
är samtidigt idag några av bolagets viktigaste kunder. Det 
öppna stadsnätet har stärkt förutsättningarna för att skapa 
en stark utveckling både ekonomiskt och utbyggnadsmäs-
sigt. Täckningsgrad avseende tillgång till snabbt bredband, 
på 1 000 Mbit/s, planeras för mer än 98 procent. Tillgänglig-
hetsmål, SLA, förväntas nå över 99,98 procent.  

Icke-finansiella upplysningar
Inom mångfaldsarbetet arbetar vi aktivt med jämställd-
hetsfrågorna. Detta beaktas både på kort och på lång sikt.

Förändring av eget kapital (tkr)

Aktiekapital Överkursfond Balanserat  
resultat

Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 10 000 63 558 62 929 291 136 778

Disposition enligt beslut  
av årets årsstämma:

  291 -291 0

Erhållna aktieägartillskott   22 000  22 000

Årets resultat    1 996 1 996

Belopp vid årets utgång 10 000 63 558 85 220 1 996 160 774

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 85 219 870

överkursfond 63 557 830

årets vinst 1 995 855

150 773 555

disponeras så att i ny räkning överföres 150 773 555

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning  
samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

Ovillkorade aktieägartillskott på 22 000 tkr har erhållits. 15 000 tkr erhölls 2018, 2019 och 2020, 3 000 tkr erhölls 2017 och 15 000 tkr erhölls 2016.
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RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr Not
2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2 184 555 184 388

Aktiverat arbete för egen räkning  3 165 3 501

Övriga rörelseintäkter 3 1 172 2 443

  188 892 190 332

   

Rörelsens kostnader    

Övriga externa kostnader 4, 5 -62 365 -66 104

Personalkostnader 6 -26 325 -24 565

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -49 876 -45 317

Övriga rörelsekostnader  0 -1 500

  -138 566 -137 486

Rörelseresultat 7 50 326 52 846

   

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter  47 77

Räntekostnader 8 -10 179 -9 558

  -10 132 -9 481

Resultat efter finansiella poster  40 194 43 365

   

Bokslutsdispositioner    

Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan, Maskiner och inventarier  -40 000 -43 000

Resultat före skatt  194 365

   

Skatt på årets resultat 9 1 802 -74

Årets resultat  1 996 291
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BALANSRÄKNING

Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 10 4 786 5 237

Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 579 035 541 316

Inventarier, verktyg och installationer 12 1 189 1 545

Pågående nyanläggningar 13 36 891 44 722

  621 901 592 820

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 14, 15 100 100

Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 510 510

Uppskjuten skattefordran  2 091 178

Andra långfristiga fordringar 17 0 0

  2 701 788

Summa anläggningstillgångar  624 602 593 608

    

Omsättningstillgångar    

Varulager m m    

Råvaror och förnödenheter  9 441 4 485

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  21 222 23 977

Fordringar hos koncernföretag  2 890 1 237

Övriga fordringar  1 603 1 749

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 31 668 19 837

  57 383 46 800

Kassa och bank  866 7

Summa omsättningstillgångar  67 690 51 292

SUMMA TILLGÅNGAR  692 292 644 900
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Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 19, 20   

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  10 000 10 000

10 000 10 000

Fritt eget kapital    

Fri överkursfond  63 558 63 558

Balanserat resultat  85 220 62 929

Årets resultat  1 996 291

  150 774 126 778

Summa eget kapital  160 774 136 778

    

Obeskattade reserver    

Ackumulerade avskrivningar utöver plan på anlägg-ningar, maskiner och inventarier  208 967 168 967

    

Långfristiga skulder 21, 22   

Skulder till koncernföretag  209 303 209 303

Övriga skulder  51 071 51 071

Summa långfristiga skulder  260 374 260 374

    

Kortfristiga skulder    

Checkräkningskredit 22 12 115 22 803

Leverantörsskulder  15 959 19 634

Skulder till koncernföretag  13 491 12 197

Aktuella skatteskulder  18 72

Övriga skulder  5 116 5 220

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 15 478 18 855

Summa kortfristiga skulder  62 177 78 781

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  692 292 644 900

BALANSRÄKNING
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Belopp i tkr Not
2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31

Den löpande verksamheten    

Resultat efter finansiella poster 24 40 194 43 365

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 25 49 876 46 817

Betald skatt  -165 -105

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital  89 905 90 077

    

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet    

Ökning (-)/Minskning(+) av varulager  -4 956 13

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar  -10 582 -7 683

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  -5 861 7 263

Kassaflöde från den löpande verksamheten  68 506 89 670

    

Investeringsverksamheten    

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -78 957 -88 544

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  0 -610

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -78 957 -89 154

    

Finansieringsverksamheten    

Förändring checkräkningskredit  -10 689 -15 510

Upptagna lån  0 0

Erhållna aktieägartillskott  22 000 15 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  11 311 -510

    

Årets kassaflöde  860 6

    

Likvida medel vid årets början    

Likvida medel vid årets början  7 1

Likvida medel vid årets slut  867 7

KASSAFLÖDESANALYS
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Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i tkr om inget annat anges

Noter

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen 
och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om 
inget annat anges nedan.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med  
föregående år.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller 
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter 
värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer  
att erhållas, med avdrag för rabatter.  

Försäljning av varor 
Vid försäljning av varor redovisas en intäkt när företaget har överfört 
de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade med varor-
nas ägande till köparen.  

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som 
intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller 
förbrukas.

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – fast pris
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris 
redovisas som intäkt och kostnad med utgångspunkt från färdig-
ställandegraden på balansdagen (successiv vinstavräkning).

Ränta 
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknip-
pade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget 
samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.  
I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter 
som är direkt hänförliga till förvärvet.

Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsentlig 
del av den sammanlagda utgiften för tillverkningen och uppgår till 
mer än ett obetydligt belopp har räknats in i anskaffningsvärdet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i 
tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och 
reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjande-
period eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen 
av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen 
redovisas som kostnad i resultaträkningen. 

 Nyttjandeperiod

Byggnader och markanläggningar  20–25 år 
Maskiner och andra tekniska anläggningar  5–25 år 
– aktiv utrustning (5 år), teknisk utrustning (15 år),  
distributionsnät (25 år)
Inventarier, verktyg och installationer    3–10 år

Nedskrivningar – Materiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på 
att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en 
sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

 Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag 
för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av 
nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden 
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksam-
heten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonterings-
ränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmäs-
siga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser 
tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl 
som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den 
senaste nedskrivningen har förändrats.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 
11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) 
i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen 
när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En 
finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga 
rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. 
Detsamma gäller de risker och fördelar som är förknippade med 
innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget 
inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell 
skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen 
fullgjorts eller upphört.

Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till 
anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som 
är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstill-
gångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. 
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovis-
ningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella 
nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.

Värdering av finansiella skulder
Lång- och kortfristiga finansiella skulder redovisas till  
anskaffningsvärde.
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Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en ekonomisk 
relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten 
som överensstämmer med företagets mål för riskhantering. 
Dessutom krävs att säkringsförhållandet förväntas vara mycket 
effektivt under den period för vilken säkringen har identifierats 
samt att säkringsförhållandet och företagets mål för riskhante-
ring och riskhanteringsstrategi avseende säkringen är dokumen-
terade senast när säkringen ingås.

Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens 
kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till 
kursen vid anskaffningstillfället. 

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller 
omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det 
räkenskapsår de uppkommer. 

Leasing 
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operatio-
nella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal 
enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att 
äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till lea-
setagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som 
inte är ett finansiellt leasingavtal.

Samtliga leasingavtal har klassificerats som operationella lea-
singavtal.

Operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra 
men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, 
redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet 
beräknas enligt vägda genomsnittspriser. I anskaffningsvärdet 
ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa 
varorna till deras aktuella plats och skick. 

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt 
och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för inneva-
rande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och 
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte 
har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skatteplikt-
igt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser. 

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Planer för vilka pensionspremier som betalas redovisas som 

avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i 
resultaträkningen. 

Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida 
prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget 
uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på fram-
tida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om 
bidraget har tagits emot innan villkoren för att redovisa det som 
intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.  

Redovisning av bidrag relaterade till anläggningstillgångar
Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen 
genom att bidraget reducerar tillgångens redovisade värde.  

Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning
Totala tillgångar.

Medelantal anställda
Omräknat till antal heltidsarbetande.

Avkastning på eget kapital (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget  
kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för 
uppskjuten skatt).

Avkastning på totalt kapital (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av  
balansomslutningen.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med 
avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, 
baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och 
antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedöm-
ningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på 
historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under 
rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa 
används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och 
skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det 
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedöm-
ningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. 

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antagan-
den på balansdagen bedöms kunna innebära en betydande risk 
för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och 
skulder under nästa räkenskapsår.

Not Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har uppkommit efter räkenskapsårets 
utgång.
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning

2021 2020

Nettoomsättningen per rörelsegren   

Anslutningsavgifter 26 227 31 250

Nätavgifter 149 298 133 184

Övrigt 9 030 19 954

 184 555 184 388

2021 2020

Inom ett år 525 511

Senare än ett år men inom fem år  511

 525 1 021

Not 4 Leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 755 tkr (752 tkr).
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Not 3 Offentliga bidrag
Bidrag har erhållits från EU inom Readyprojektet med 0 kr (675 tkr) och inom DIACCES med 1 181 tkr (1 676 tkr).

Vi har fått ersättning med sänkt arbetsgivaravgift (på grund av covid-19) med totalt 0 tkr (636 tkr) samt ersättning  
för sjuklönekostnader med 0 tkr (45 tkr).

Not 5 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta 
inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde 
som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

2021 2020

PwC   

Revisionsuppdrag 51 69

 51 69
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Not 6 Anställda och personalkostnader

2021 2020

Medelantalet anställda   

Kvinnor 5 5

Män 29 29

 34 34

Löner och andra ersättningar   

Styrelse 169 169

Övriga anställda 18 216 17 445

 18 385 17 614

Sociala kostnader   

Pensionskostnader till styrelse 6 5

Pensionskostnader för övriga anställda 1 435 1 497

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 6 063 5 300

 7 503 6 802

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 25 889 24 416

2021 2020

Könsfördelning bland ledande befattningshavare   

Andel kvinnor i styrelsen 17 % 17 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 33 % 33 %

Av de löner och ersättningar som lämnats till övriga anställda avser 890 tkr  
(876 tkr) andra ledande befattningshavare än styrelse och VD.

Not 7 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

2021 2020

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen 42,20 % 38,00 %

Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen 2,52 % 4,00 %

Bolaget är ett dotterföretag till Växjö Energi AB, org nr 556187-5203, som är ett helägt dotterföretag  
till Växjö Kommunföretag AB, org nr 556602-4641. Båda har sitt säte i Växjö kommun. Växjö Kommun-
företag AB ägs till 100 % av Växjö kommun, org nr 212000-0662.
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2021 2020

Räntekostnader till koncernföretag 7 619 7 230

Räntekostnader till övriga ägare 2 125 2 007

Övriga räntekostnader 262 316

Valutakursdifferens 173 5

 10 179 9 558

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

2021 2020

Skatt på årets resultat   

Aktuell skatt -74 -100

Skatt från föregående år -37  

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 1 913 26

Totalt redovisad skatt 1 802 -74

Not 9 Aktuell och uppskjuten skatt

2021 2020

Avstämning av effektiv skatt Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt  194  365

Skatt enligt gällande skattesats 20,6 -40 21,4 -78

Ej avdragsgilla kostnader 2,0 -4 0,5 -2

Justering avseende skatter för föregående år 19,1 -37 -3,1 11

Övrigt -970,6 1 883   

Effekt av ändrade skattesatser och skatteregler   1,4 -5

Redovisad effektiv skatt -929,2 1 802 20,3 -74
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Not 10 Byggnader och mark

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 7 705 6 814

Nyanskaffningar  891

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 705 7 705
   

Ingående avskrivningar -2 469 -2 069

Årets avskrivningar -451 -399

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 920 -2 468
  

Utgående redovisat värde 4 786 5 237
  

Varav bokfört värde mark 169 169

 169 169

Anskaffningsvärdet har minskats med offentligt bidrag från EU/Ready på 589 tkr som erhölls 2019, 590 tkr som erhölls 
2018, 858 tkr som erhölls 2016 och 529 tkr som erhölls 2015. 

Avskrivningstiden för:
Byggnader 25 år, markanläggningar 20-25 år

Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 770 711 654 339

Nyanskaffningar 48 275 42 004

Försäljningar/utrangeringar -11 281 -4 476

Omklassificeringar 38 513 78 844

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 846 218 770 711

Ingående avskrivningar -228 285 -186 654

Försäljningar/utrangeringar 11 281 2 976

Årets avskrivningar -49 070 -44 607

Utgående ackumulerade avskrivningar -266 073 -228 285

Ingående nedskrivningar -1 110 -1 110

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 110 -1 110

Utgående redovisat värde 579 035 541 316

Anskaffningsvärdet har minskats med offentligt bidrag från:  
EU/Ready på 3 602 tkr som erhölls 2020, 340 tkr som erhölls 2019, 657 tkr som erhölls 2018, 622 tkr som erhölls 2016 
och 383 tkr som erhölls 2015.
Jordbruksverket/Landsbygdsprogrammet på 6 602 tkr som erhölls 2020.
Lessebo kommun på 1 700 tkr som erhölls 2021, 1 338 tkr som erhölls 2020.
Alvesta Utveckling AB (fd Biva) 180 tkr som erhölls 2021.

Avskrivningstiden för: Aktiv utrustning 5 år, teknisk utrustning 15 år, distributionsnät 25 år.
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Not 12 Inventarier, verktyg och installationer

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 819 2 218

Nyanskaffningar  612

Försäljningar/utrangeringar -283 -11

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 536 2 819
  

Ingående avskrivningar -1 274 -974

Försäljningar/utrangeringar 283 11

Årets avskrivningar -356 -311

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 346 -1 274

Utgående redovisat värde 1 189 1 545

Avskrivningstiden för: Inventarier 3–10 år

Not 15 Specifikation andelar i koncernföretag

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde

Sankt Sigfrid kommunikation AB 100% 100% 1 000 100

    100

Org.nr Säte

Sankt Sigfrid kommunikation AB 559219-2685 Växjö

Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 44 722 78 529

Omklassificeringar -38 513 -78 844

Nyanskaffningar 30 682 45 038

 36 891 44 722

Anskaffningsvärdet har minskats med offentliga bidrag från Lessebo kommun på 1 000 tkr.

Not 14 Andelar i koncernföretag

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 100 0

Inköp  100

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 100

Utgående redovisat värde 100 100 
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Not 17 Andra långfristiga fordringar

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden, momsfordran 0 146

Avgående fordringar  -146

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0

   

Utgående redovisat värde 0 0

Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Aktieägartillskott Sydlänk AB

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 510  

Inköp  510

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 510 510

Utgående redovisat värde 510 510
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Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna intäkter avseende nätavgifter 6 983 6 561

Upplupna intäkter avseende EU-bidrag  6 258

Övriga upplupna intäkter 482 899

Förutbetalda kostnader 24 204 6 119

 31 668 19 837

Not 19 Antal aktier och kvotvärde
(Angivet i styck resp kronor)

Antal aktier Kvotvärde

Namn

Antal aktier 1 000 000 10

 1 000 000

Not 20 Disposition av vinst eller förlust. Förslag till vinstdisposition.
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst 85 220

överkursfond 63 558

årets vinst 1 996

150 774

disponeras så att i ny räkning överföres 150 774
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Not 21 Långfristiga skulder

2021-12-31 2020-12-31

Förfaller senare än ett år men inom fem år från balansdagen

Skulder till koncernföretag 40 000 40 000

 40 000 40 000

Förfaller senare än fem år efter balansdagen   

Skulder till koncernföretag 169 303 169 303

Övriga skulder 51 071 51 071

 220 373 220 373

Not 22 Koncernkonto

2021-12-31 2020-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 55 000 55 000

Utnyttjad kredit uppgår till 12 115 22 803

Bolaget är anslutet till ett koncernkonto där Växjö kommun är kontoinnehavare gentemot kreditgivande bank.
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Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna personalkostnader 2 623 2 628

Upplupna räntekostnader 2 125 2 423

Förutbetalda bredbandsintäkter 7 838 11 622

Förutbetalda bidrag 2 189 1 818

Övriga upplupna kostnader 704 364

 15 478 18 855

Not 25 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

2021-12-31 2020-12-31

Avskrivningar 49 876 45 317

Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar  1 500

 49 876 46 817

Not 24 Räntor och utdelningar

2021-12-31 2020-12-31

Erlagd ränta -9 497 -9 773

 -9 497 -9 773

597



Växjö den 18 mars 2022

UNDERSKRIFTER

Anita Lindstedt Bo Frank  
Ordförande

Sven-Olof Sörgårn  
Arbetstagarrepresentant

Erik Tellgren   
Verkställande direktör

Joakim Grundström
Arbetstagarrepresentant

Lars Altgård

Michael SjööSven Petersson

Tomas Blomster

Mattias Johansson
Auktoriserad revisor

Min revisionsberättelse har lämnats den 21 mars 2022
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Rapport om årsredovisningen
Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Wexnet AB för 
år 2021. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 8-23 i detta 
dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Wexnet ABs finansiella ställning per den 31 
december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat- 
räkningen och balansräkningen för Wexnet AB.

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on  
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Jag är oberoende i förhållande till Wexnet AB enligt god revisors- 
sed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande  
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror  
på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksam-
heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verk-
ställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta.

Revisorns ansvar  
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller miss-
tag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 

ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo-
visningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av  
årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:  
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning 
är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar
Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Wexnet AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för-
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Wexnet AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som 

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Wexnet AB, org. nr 556923-9444
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är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överens-
stämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 
på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar  
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon  
 försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet  
 mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,  
 årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av  
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:  
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna  
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Kristianstad den 21 mars 2022

Mattias Johansson 
Auktoriserad revisor
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Styrelse för Wexnet AB 2021

Organisationsnummer 556923-9444
Styrelsens säte: Växjö

Bo Frank 
Ordförande

Sven Petersson Anita Lindstedt 
Vice ordförande 

Joakim Grundström  
Personalrepresentant

Lars Altgård 

Tomas Blomster  Michael Sjöö

Ersättare styrelsen:
Peter Bengtsson Ersättare
Sven-Åke Berggren Ersättare
Gustaf Bergström Ersättare
Angelica Karlsson Ersättare
Mats Wembo  Ersättare
Sven Olof Sörgårn Personalrepresentant, ersättare
Rickard Åkerlund Personalrepresentant, ersättare

Erik Tellgren 

Verkställande direktör

Revisorer
Revisorer
Mattias Johansson, ordinarie 
Martin Troedsson, revisorsuppleant

Lekmannarevisorer 
Örjan Davoust, ordinarie
Ulf Fjeld, ordinarie
Kerstin Petersson, ordinarie
Kennert Sjögren, ordinarie
Börje Johansson, ersättare
Per-Anders Johansson, ersättare
Johnny Lundberg, ersättare

Styrelsen har under året hållit sex protokollförda sammanträden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-05-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 141 Dnr 2022/204-1.4.1 
 

Årsredovisning 2021 för Destination 
Glasriket AB 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera 
information om årsredovisning 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Det av Lessebo kommun delägda bolaget Destination Glasriket AB 
har överlämnat årsredovisning för 2021 för kännedom.  
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
Granskningsrapport 
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Destination Glasriket AB
Org.nr 556597-5868

1 (7)

 
Styrelsen och verkställande direktören för Destination Glasriket AB avger följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 2021.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Verksamheten
 
Allmänt om verksamheten
 

Återigen har verksamheten präglats av Corona-Pandemin som fortsatt skapat problem att hantera 
men som faktiskt även skapat nya möjligheter. Samtliga genomförda aktiviteter har genomförts 
med hänsyn till pandemin men har än dock kunnat genomföras. Pandemin har också inneburit 
nya möjligheter, inte minst i form av de stödmedel bolaget erhållit av Tillväxtverket genom 
Region Kalmar län. Det har inneburit att bolaget kunnat genomföra fler och starkare insatser 
under året.
Årets första halva ägnades till stor del åt att projektleda framtagandet av Glasrikets nya hemsida 
samt den innovativa Reseplanerare man integrerat på nya hemsidan. Det är projektet: Glasriket  
en attraktiv destination för husbilsturisten som möjliggjort denna satsning, både i form av medel 
samt personell resurs för projektet som också lagt ner många timmars projekt ledning. Det är 
bland annat reseplaneraren som legat till grund för ansökan och som skall stimulera till att fler 
husbilsägare kan planera sin resa i Glasriket. 
Under våren togs också Glasriket Magasin fram för att distribueras i juni. Detta är ett exempel på 
aktivitet som senarelades på grund utav pandemin. Glasriket Magasin anses av näringen som 
fortsatt viktig och tas fram av bolaget med finansiering av näringen och kommunerna. En annan 
satsning som påbörjades under våren var etableringen i Naturkartan. Naturkartan är ett exempel 
på en av alla digitala plattformar för turismen som växer fram. Man kan se att Pandemin gjort att 
upplevelser i natur ökat ordentligt. Denna satsning hoppas vi skall leda till att fler upptäcker 
Glasrikets natur i form av vandrings-och cykelleder. Det har gjorts mycket annan 
marknadsföring, både digitalt i egna kanaler samt i samarbete med andra företag. Exempelvis har 
ett samarbete med SJ utvecklats under året. Bolaget har också genomför tre glashelger: 
Vernissagehelgen Glaskonst, shoppinghelg samt Glasriket Glöder. Viktigt att notera är att det 
många gånger är projekten som bolaget driver och medverkar inom som möjliggjort insatserna.
Bolaget har fortsatt haft goda relationer med Regionerna i Kalmar och Kronoberg där man 
samverkar kring gemensamma frågor för besöksnäringen. Man samverkar också i olika 
marknadsföringsinsatser mot utlandet.
Glädjande är att det gjorts positiva satsningar på organisationen i bolaget under året. Glasrikets 
kommuner hade sedan tidigare fattat beslutet att stärka organisationen med personella resurser. 
Personerna har sina anställningar kvar på kommunerna men arbetar nu dedikerat för bolaget. 
Hösten ägnades åt att forma tjänsterna, upprätta handlingsplan och att komma i fas i de nya 
lokalerna på resecentrum i Nybro.
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Utfallet av turiståret har varit bra med tanke på den pandemin som hela tiden varit närvarande. 
Tidig höst anades rekord i antalet övernattande gäster på våra boendeanläggningar. Tyvärr 
reducerades siffrorna då smittantalet ökade kraftigt och nya restriktioner infördes under hösten. 
Besökarna från Tyskland återhämtade sig något men är inte tillbaka på nivåerna före pandemin. 
Däremot ser man att besöken från Svensken varit bra som en effekt av pandemin. Siffrorna är 
dock klart bättre än fjolåret och i paritet med året 2019, dvs före pandemin.
Slutligen vill vi berätta en positiv händelse. Under en vecka i November hade Glasriket besök av 
Husbilsresenärerna från resmålstidningen Freedomtravel. En resa som genererade flertalet 
positiva artiklar om Glasriket. Senare valde tidningen att också utse Glasriket till Årets 
Destination för husbilsresenären. 
 

Företaget har sitt säte i Nybro.
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018  
Nettoomsättning 2 071 2 417 2 503 2 620
Resultat efter finansiella poster 0 230 -202 -225
Soliditet (%) 73 72 89 89

 
Förändring av eget kapital

Aktie- Balanserat Årets Totalt
kapital resultat resultat  

Belopp vid årets ingång 400 000 565 119 230 322 1 195 441
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma:
   Balanseras i ny räkning  230 322 -230 322 0
Årets resultat   -149 -149
Belopp vid årets utgång 400 000 795 441 -149 1 195 292

    
Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 600 000 (600 000) kr.
 
Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 795 441
årets förlust -149

795 292
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 795 292

795 292
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Destination Glasriket AB
Org.nr 556597-5868

3 (7)

Resultaträkning Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 

Rörelseintäkter
Nettoomsättning 2 071 397 2 416 760
Övriga rörelseintäkter 1 559 470 846 576
Summa rörelseintäkter 3 630 867 3 263 336

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -2 612 346 -2 302 574
Personalkostnader 2 -1 006 095 -722 439
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -12 435 -4 528
Summa rörelsekostnader -3 630 876 -3 029 541
Rörelseresultat -9 233 795

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter -18 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -122 -3 473
Summa finansiella poster -140 -3 473
Resultat efter finansiella poster -149 230 322

Resultat före skatt -149 230 322

Årets resultat -149 230 322
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Destination Glasriket AB
Org.nr 556597-5868

4 (7)

Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31
 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 45 214 18 113
Summa materiella anläggningstillgångar 45 214 18 113

Summa anläggningstillgångar 45 214 18 113

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 228 630 0
Övriga fordringar 95 977 126 766
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 259 700 25 750
Summa kortfristiga fordringar 584 307 152 516

Kassa och bank
Kassa och bank 4 1 017 568 1 481 729
Summa kassa och bank 1 017 568 1 481 729
Summa omsättningstillgångar 1 601 875 1 634 245

SUMMA TILLGÅNGAR 1 647 089 1 652 358
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Destination Glasriket AB
Org.nr 556597-5868

5 (7)

Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 400 000 400 000
Summa bundet eget kapital 400 000 400 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 795 441 565 119
Årets resultat -149 230 322
Summa fritt eget kapital 795 292 795 441
Summa eget kapital 1 195 292 1 195 441

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 207 605 81 293
Skatteskulder 12 383 0
Övriga skulder 31 837 44 796
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 199 972 330 828
Summa kortfristiga skulder 451 797 456 917

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 647 089 1 652 358
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Destination Glasriket AB
Org.nr 556597-5868

6 (7)

 
Noter
 
Not 1 Redovisningsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
Avskrivning
Tillämpade avskrivningstider:
 
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

 
Not Ställda säkerheter

2021-12-31 2020-12-31

Företagsinteckning 300 000 300 000
300 000 300 000

 
Not 2 Medelantalet anställda

2021 2020

Medelantalet anställda 2 2

 
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 107 641 85 000
Inköp 39 536 22 641
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 147 177 107 641

Ingående avskrivningar -89 528 -85 000
Årets avskrivningar -12 435 -4 528
Utgående ackumulerade avskrivningar -101 963 -89 528

Utgående redovisat värde 45 214 18 113
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Destination Glasriket AB
Org.nr 556597-5868

7 (7)

 
Not 4 Checkräkningskredit

2021-12-31 2020-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 300 000 300 000

 
 
Nybro den 11 april 2022
 
 
 

Lars Altgård Christina Davidsson
Ordförande

Johan Jonsson Niklas Jonsson

Carina Åresved- Gustafsson
Verkställande direktör

 
 
Min revisionsberättelse har lämnats den 11 april 2022
 
 
 

Bruno Tagesson  
Auktoriserad revisor
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Årsredovisning
 

för
 

Destination Glasriket AB
 

556597-5868
 
 
 

Räkenskapsåret
 

2021
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastställelseintyg
 
Undertecknad verkställande direktör i Destination Glasriket AB intygar att resultaträkningen och 
balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 11 april 2022. Årsstämman 
beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
 
Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med 
originalen.
 
 
Nybro 220411
 
 
 
 
Carina Åresved- Gustafsson
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-05-10 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Delgivningar 2022-06-07 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret redovisar inkomna protokoll, rapporter 
med mera för Kommunstyrelsen. Denna gång har följande 
inkommit för delgivning: 
 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB Informations- och 

nyhetsbrev nr 1, 2022 
 
Lessebo Fjärrvärme Styrelseprotokoll 2022-

04-28 och ordinarie 
årsstämma samma dag. 

 Affärsplan 2022-2024 
 
Överförmyndarnämnden Östra Protokoll 2022-05-10  
Kronoberg inkl. ekonomisk 

uppföljning och 
granskningsläge maj 

 
Samhällsbyggnadsnämnd Beslut 2022-05-15, tider 

för snöröjningsberedskap 
vintern 2022/23 

 Trafikverkets beslut 
angående fastställelse av 
vägplan för ombyggnad 
av väg 25, faunaåtgärder. 

 
HUL Protokoll 2022-05-03 
 
Wexnet Protokoll årsstämma 

2022-04-29  
 
Sveriges Kommuner och Regioner Sammanträdesplan 2023 
 
Lessebo fastigheter Protokoll bolagstämma 

2022-05-23 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-05-10 

 

 

Lessebohus AB Protokoll bolagstämma 
2022-05-23 

 
AB Kyrkebyn 3 Protokoll bolagstämma 

2022-05-23 
 
Migrationsverket Information om 

fördelningstal och 
anvisningar från och med 
1 juli  

 
MSB Nyhetsbrev till 

kommunstyrelsens 
ordförande om beredskap 

   
 
Destination Glasriket AB Protokoll konstituerande 

styrelsemöte  
 
 
 
 
Johanna Dennerhed Bengtsson 
Koordinator Kommunledningskontoret 
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 Informations- och 

nyhetsbrev  
    

                         Nr 1, 2022 

 
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Göran Olsgatan 1, 211 22 MALMÖ.  
Telefon 0703-576365 – www.ksfab.se – brittmarie@ksfab.se 

Om du inte längre önskar motta våra nyhetsbrev, kan du enkelt avregistrera dig genom att skicka ett mail till  
info@ksfab.se  och meddela det. 

 

 

 

 

Halmstad kommun - ny delägare  
Halmstads kommun har under 2022 blivit delägare i Kommunassurans och är därmed vår 72:a 
delägare. 
 

Vi välkomnar ytterligare en ny medarbetare  
Den 1 augusti börjar Ann-Louise Möller arbeta hos oss som försäkringsspecialist med kundansvar.  
Ann-Louise har en mångårig försäkringsbakgrund i såväl försäkringsbolag som förmedlarbolag. 
Många av våra försäkringskunder, främst i södra Sverige känner redan Ann-Louise i hennes 
nuvarande roll som förmedlare.  
 

Årsstämma 12 maj  
Årsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB äger rum torsdagen den 12 maj 2022  
kl 10.00-12.00 på Elite Hotel Savoy i Malmö. Möjligenhet att delta digitalt erbjuds även i år.   
 

Bokslut 2021 

Bolaget hade under året premieintäkter på 83,6 Mkr, då hade 7,7 Mkr satts av till premieåterbäring. 
65 kommuner och ett bolag/förbund var under året försäkrade. Årets resultat blev 11,6 Mkr och 
bolagets ekonomi är stark med en solvenskvot på 320 %. 
 

Ryssland / Ukraina 
Kommunassurans har inga engagemang med någon av de stridande länderna.  
 

Ansvarsförsäkring för drönare – Räddningstjänsten 

Från och med 2022-03-01 har vi uppdaterat vårt ansvarsförsäkringsvillkor för drönare. 
 
I det förra villkoret hade vi undantag för icke-VLOS och mörkerflygning. Detta undantag är nu 
upphävt för drönare som tillhör Räddningstjänsten under pågående räddningsinsats och planerad 
övning. 
 

För drönare i andra verksamheter medför det nya försäkringsvillkoret ingen förändring.   
 

Boende för nyanlända – särskilt villkor gäller 
Den 17 mars skickade vi ut en särskild information gällande försäkringsskydd Kommunassurans 
erbjuder för de boenden som anordnas av kommunerna i rådande flyktingsituation. Det är många 
olika typer av lokaler som tas i anspråk för ändamålet. Långt ifrån alla lokaler är avsedda för boende. 
Det kan medföra en ökad risk för egendomsskada. Därför har vi också ett nytt särskilt villkor som 
gäller för boenden för nyanlända.  
 
Vill du ta del av informationen och/eller det särskilda villkoret går det bra att skicka ett mejl till 
brittmarie@ksfab.se 
 

Årets tema 2022 

I år har vi valt att arbeta med aktuella ämnen som Naturskador och Klimatpåverkan. I tre artiklar 
under året belyser vi olika händelser med efterföljande förslag till riskreducerande åtgärder.  
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NATURSKADOR & KLIMATPÅVERKAN 
I takt med att klimatet förändras kan vi även se en ökande trend vad gäller antalet naturskador till följd 

av väderrelaterade fenomen. Sverige är ett långsmalt land med en lång kust men också stora delar 

inland vilket innebär att det geografiska läget i hög grad påverkar vilka typer av naturskador som 

riskerar att drabba ett visst område men det finns ett antal typer som är relevanta att känna till oavsett 

var i Sverige man befinner sig. Det inträffade cirka 15 000 naturskador under 2020, och 

försäkringsbolagen betalade under samma år ut 489 miljoner kronor i naturrelaterad skadeersättning. 

Nedan finns en kort sammanfattning över de vanligaste naturskadorna. 

 
Storm 

En storm uppstår vid höga vindhastigheter. Vindarna uppstår när luft rör sig från områden med 

högtryck till områden med lågtryck. Vanligtvis mäts vindhastigheter i meter per sekund (m/s) och 

antingen som ett momentanvärde (två sekunder) s.k. byvind eller medelvind under 10 minuter.  

 

 
Översvämning 

Vattendrag – Efter perioder med mycket regn eller snösmältning kan höga flöden och vattennivåer 

uppstå i vattendrag och sjöar 

Skyfall – Är ett kortvarigt och intensivt regn (>50 mm/timme). På grund av otillräcklig dränering via 

brunnar och avlopp kan det leda till vattenflöden längs hårdgjorda ytor, ansamlingar i lågpunkter 

och backflöden i avlopp. Urbana områden med många hårdgjorda ytor är extra exponerade för den 

typen av risk. 

Stormflod/hav – Högt vattenstånd i hav och flod kan uppstå på grund av lågtryck och starka vindar 

där vattenmassor pressas mot varandra. 

 

 
Skogsbränder 

Antalet skogsbränder varierar kraftigt beroende på vädret. Efter längre varma perioder utan regn 

blir mark och natur torr och brandrisken ökar. Enligt MSB är mänskliga handlingar (gräseldning, 

grillning, anlagda bränder) den främsta orsaken till att skogsbränder uppstår. 

 

 
Snö 

Efter intensiva snöfall kan höga snölaster på byggnader uppstå. Det kan leda till att taket skadas 

eller vid väldigt att höga laster att byggnaden kollapsar. Det finns olika regler kring snölaster 

beroende på var i landet byggnaden finns. 

 

 
Åska 

I Sverige åskar det mellan 5 och 20 gånger per år enligt SMHI. När en blixt slår ner i eller i närheten 

av en byggnad kan strömmen från blixten färdas genom elledningar och orsaka skador på 

elinstallationer, eldrivna apparater och i värsta fall människor.  
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Jordskred 

Jordskred är snabba rörelser i jordtäcket eller berggrunden. Det är en följd av naturlig erosion som 

kan utlösas av kraftig nederbörd eller vid mänskliga ingrepp i naturen. Större jordskred inträffar i 

Sverige vartannat till var tredje år. MSB har kartor över områden där risk för ras, skred och 

slamströmmar finns. Statsbidrag kan sökas hos MSB för att genomföra förebyggande åtgärder mot 

ras och skred. 

 

I årets artikelserie på temat naturskador & klimatpåverkan har vi valt att lägga störst fokus på 

översvämning och stormskador eftersom dessa kategorier är klart överrepresenterade i skadestatistik 

vad gäller naturskador i Sverige.  

I FOKUS - STORM  

Det är viktigt att vara medveten om att även om själva naturfenomenet är svårt att påverka lokalt så är 

risker kopplade till naturskador i högsta grad möjliga att förebygga. På kommunal nivå kan detta bland 

annat göras genom att förstå vilka områden som är exponerade för olika typer av naturskador och i 

planarbetet anpassa utformningen av stadsmiljön för att minska sannolikhet och konsekvens av dessa. 

På individ och fastighetsnivå kan man påverka risken genom att undersöka om ens fastighet(er) är 

exponerad för t.ex. översvämning och i så fall se till att det finns en plan för att hantera och minska 

konsekvenserna av en sådan händelse.  
 

• >20 m/s – Kan ge upphov till skador på byggnader 

 

• 25–32 m/s – Vindstyrkor som överstiger 25 m/s klassificeras som storm i Sverige. Vid 

storm kan omfattande skador uppstå. Typiska skador inkluderar avblåsta tak, 

omkringflygande föremål som krossar rutor, fallande träd etc. De senaste 10 åren har vi haft 

16 namngivna stormar i Sverige 

 

• >32 m/s – Vid vindstyrkor som överstiger 32 m/s kan även större föremål slungas iväg av 

vinden. Byggställningar och kranar kan rasa och mindre byggnader riskerar att blåsa bort 

och fönster kan blåsa sönder 

 

Som en referens kan nämnas att vid nybyggnation så dimensioneras byggnadens skal generellt för 

vindstyrkor med 50-års återkomsttid vilket för Västra Götaland och Småland är 25 m/s, Skåne 26 m/s 

och stora delar av norra Sverige 23 m/s i medelvind (ej byvind). 
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Figur 1 Dimensionerande vindlaster i Sverige (Bild från BFS 2019:1 EKS 11) 

En storm kan påverka stora landområden och ge upphov till störningar av viktiga samhällsfunktioner 

som elnät och väginfrastruktur. Den vanligaste stormskadan på fastigheter är skador på tak och 

taktäckning. En viktig riskreducerande åtgärd är att årligen kontrollera infästning av takpapp och 

takplåtar speciellt utmed takets sidor och hörnor. Den lyftkraft som takets sidor utsätts för är 70% 

högre än lyftkraften i mitten av taket. I hörnorna är lyftkraften 160% högre. En lös takplåt eller 

takpapp som börjat släppa utmed takets sidor kan snabbt leda till att taktäckningen ”skalas av” vid 

vindstyrkor över 20 m/s. 

Förutom direkta skador på byggnader, som t.ex. bortblåst taktäckning kan efterföljande 

vatteninträngning orsaka ytterligare skador. För kommersiella fastigheter leder skadorna i sin tur till 

bortfall av intäkter för hyror, produktion och försäljning. En av skillnaderna mellan naturrelaterade 

händelser som översvämning och storm jämfört med t.ex. brand eller explosion är att det går att få en 

varning innan händelsen inträffar. Detta är en skillnad som man bör dra nytta av!  

Nedan följer förslag på riskreducerande åtgärder som går att vidta innan en storm dragit in, när 

stormvarning utlysts och efter att en storm gett upphov till skador. 
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RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER 

ATT GÖRA – NU. 

✓ Tillse att det löpande (minst årsvis) genomförs kontroll av taktäckning, takplåtar, huvar och 

andra takmonterade installationer och att de är ordentligt infästa. Tillse att takbrunnar, stuprör 

och dagvattenbrunnar inte är igensatta.  

✓ Undvik större träd i närheten av byggnader om dessa riskerar att fall och skada byggnader 

eller utrustning. 

✓ Anslut er till vädervarningstjänst t.ex. via SMHI 

✓ Ta fram en handlingsplan för vad ni bör/kan göra inför och efter en eventuell storm. Om det är 

motiverat, tilldela roller och ansvar i nödlägesplanen.  

✓ Om handlingsplanen inkluderar materiella hjälpmedel som t.ex. elgenerator, 

vattendammsugare, plywood, avfuktare, överväg då att säkra tillgång till denna typ av material 

i händelse av en storm. Det finns serviceföretag som kan hjälpa till att hyra ut och genomföra 

restvärdesinsatser. Men, man ska vara medveten om att om händelsen har drabbat ett större 

område är dessa resurser begränsade. 

ATT GÖRA – INFÖR EN FÖRESTÅENDE STORM 

✓ Ta bort löst material i byggnadens närhet som riskerar att flyga bort och skada egen eller 

annans byggnad eller människor. Finns det byggställningar bör dessa speciellt ses över och 

ytterligare förankring eller nedmontering bör övervägas. 

✓ Ta beslut om i vilket läge fastigheten ska utrymmas och teknisk försörjning som tex el eller 

gas ska stängas av. Om strömmen går av sig själv, stäng då även av huvudströmbrytare så att 

strömförsörjning inte återställs i en situation där detta är olämpligt och medför fara för brand 

eller personskada. Notera att elförsörjning till brandskyddssystem om möjligt ska vara igång. 

✓ Om möjligt placera barriärer vid nedgångar/öppningar till byggnaden. 

ATT GÖRA – EFTER EN STORM MED SKADEFÖLJDER 

✓ Genomför en skadebedömning. 

✓ Om det har skett skador i byggnadens väderskydd (tak, fönster) så bör dessa åtminstone 

temporärt repareras och tätas. 

✓ Om vatteninträngning har skett torka av och rengör utsatt inredning/utrustning med prioritet 

på det av högre värde. 

✓ Ta kontakt med behörig elektriker för skadebedömning och eventuell reparation innan el slås 

på om utrustning har varit utsatt för vatten/fukt. 

✓ Ta kontakt med försäkringsbolag för att anmäla skadan. Ta bilder på skadade 

områden/utrustning och upprätta en lista på sådant som är skadat. 
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Affärsplan för Lessebo Fjärrvärme AB 2022–2024 

 Syftet med företaget är: 

Bolaget är ett kommunalt bolag vars primära uppgift är att inom Lessebo kommun bygga, äga och 

bedriva produktion och distribution samt därmed förenlig verksamhet av fjärrvärme. Nät och 

värmeanläggningar har byggts i Hovmantorp, Kosta, Skruv samt enbart nät i Lessebo.  

Syftet med bolagets verksamhet är att erbjuda de kommuninnevånarna som finns utmed vårt 

fjärrvärmenät miljövänlig fjärrvärme samt fiberuppkoppling (via Wexnet).  

Bolaget ska utgöra ett aktivt energipolitiskt instrument för kommunen genom miljömässigt och 

klimatmässigt hållbar fjärrvärmeproduktion. 

Bolaget ska verka för utbyggnad av fjärrvärme. 

 

Vår affärsidé är: 

Att erbjuda miljömässigt uthållig fjärrvärme samt fiber ,via WEXNET, till privata kunder, Lessebo-

kommun och företag inom orterna Lessebo, Kosta, Hovmantorp och Skruv. 

Bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott. 

 

Vår vision är: 

Att vara det självklara alternativet inom orterna Lessebo, Kosta, Hovmantorp och Skruv beträffande 

behovet av värme till privata kunder och företag, där möjlighet finns. 

 

Svaga sidor 

Balansräkningen är förstärkt med villkorade ägartillskott vi ett flertal tillfällen. 

Kundtätheten längs våra kulvertar får anses vara en svaghet, många potentiella kunder har valt 

annan uppvärmning än fjärrvärme 

Förhållningsregler/ kriterier för beslut rörande investering i kulvert vid nytillkommande kunder är 

oklara. Tydligt att investeringar skall vara lönsamma samt att finansiellt ägartillskott ej skall tillämpas. 

Det finns brister i kartering av befintliga kunder i digitalt kart-format hos kommunen, backlog. 

Beroendet av extern intressent för leverans av värme till Lessebo samhälle  
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Höga kostnader relaterat till underhålls-murning av bolagets pannor belastar resultatet menligt 

under åren 2021-2023. 

Administrativa brister har förelegat under något eller några år fram till och med 2021. 

Möjligheter till samordning inom kommunen röranande grävning för VA, fjärrvärme etc är inte helt 

utnyttjat.  

Starka sidor 

Vår starka sida är kunnig och engagerad personal, med välfungerande värmeanläggningar. 

God status på våra egna pannor i Hovmantorp, Kosta och Skruv, relativt deras respektive ålder. 

 

Marknad 

Våra kunder är befintliga fjärrvärmeabonnenter. Våra presumtiva kunder är alla de som bor eller har 

verksamhet utmed vårt befintliga fjärrvärmenät, drygt 700 st. Utbyggnad av nät för att nå nya kunder 

ska bara ske under beaktandet av de finansiella målen som bolaget har att förhålla sig till. 

Målsättningen är att antalet villakunder ska öka med 20 st varje år. 

Riktade kampanjer med direktutskick till presumtiva kunder sker löpande. 

 

Organisation 

Lessebo Fjärrvärme är ett litet bolag med en minimal organisation. 

Bolaget har en driftingenjör på heltid vilken också har huvuddelen av bolagets kundkontakter. 

Bolaget har vidare en driftingenjör på 80% som framförallt är sysselsatt med drift och underhåll av 

våra anläggningar. 

Från Lessebohus köps en ekonomitjänst om 20% som bland annat ansvarar för bokslut och 

budgetarbetet.  

För ekonomiadministration (fakturering, kundfordringar mm) köps tjänst om 40% från kommunens 

ekonomikontor.  

Hanteringen av bolagets lån sköts av kommunens ekonomichef i samråd med bolagets VD.  

För daglig drift/tillsyn av anläggningen i Skruv köps tjänsten från JGA (dock ej Jouren). 

Värmen till Lessebo samhälle köps av Vigo Edberg Transport AB. 

Bolagets jourverksamhet sköts under året av 3 st tekniker, samt driftansvarig hos Vigo Edberg 

Transport AB. 

Trots en liten organisation bedöms bolaget sammantaget ha en god kompetens för företagets syfte 

och mål. 

Anslutning till SOBONA, kommunala företagens arbetsgivarorganisation, pågår under 2022, vilket 

innebär att LFAB kommer att ha sina driftingenjörer anställda i bolaget. 

Rollbeskrivningar för personalen kommer att upprättas under 2022 
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Finansiella mål 

Långsiktig lönsamhet med ett årligt vinstresultat på 1,5 mkr.  

De definierade målen är direktavkastning och soliditet•  

Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara lägst 3,5% på sysselsatt kapital 

Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på minst 5% beräknat på bolagets totala kapital.  

Förutom återbetalning av erhållet aktieägartillskott bör bolagets årliga amorteringar av långfristiga 

skulder därutöver uppgå till minst 2,5 mkr per år 

 

Budget 2022 
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Resultat 2017-2021 

 

  

631



 

5 
 

 

Finansiering 

Kommuninvest AB har nu samtliga bolagets lån. 

Vid nyupplåning via Kommuninvest AB erhålls numera gröna lån. Sådana lån erbjuds bolag som bland 

annat arbetar med i huvudsak förnyelsebar energi. Gröna lån ger bolaget marginella men dock 

räntefördelar. 

Kommunens borgensavgift blir 0,76% för 2023, från 0,41% under 2022 

Borgensavgiften blir då 0,76/100*162 000 000:-=1 231 000:- vilket nästan är i paritet med räntan på 

lånen. 

 

Faktiska belåningen enligt nedan. 

 

 

 

Lån bör inte bindas längre än 10 år. 

Därmed uppnås en rimlig avvägning mellan å ena sidan behovet av tryggad likviditetsförsörjning och 

å andra sidan möjligheten att successivt anpassa upplåningen utifrån aktuellt behov. 

Högst 25 % - 40 % där normalläge bör vara 30 % av den externa långa låneskulden (över 1 år) bör 

förfalla till betalning under en 12 månadersperiod. 

Den genomsnittliga förfallotiden bör ligga i intervallet 4-7 år. 

Högst 30 % av den externa låneskulden avtalas med rörlig ränta kopplat med lånelöfte. 

Det ska finnas en rörelsekredit eller andra lånelöften som garanterar tillgången på likviditet under 

den närmaste 12 månaders-perioden 

  

Produkttyp Referens Lånebelopp Valuta Startdatum Slutdatum Låntagare Räntetyp Räntesats Marginal Index Ränteräknin

gsbas

Lån KI_105267 5 000 000,00 SEK 2018-11-28 2024-10-02 LESSEBO FJÄRRVÄRME ABFast 1,0600% 30/360 US

Tillsvidarelån KI_107448 12 000 000,00 SEK 2019-03-12 LESSEBO FJÄRRVÄRME ABRörlig 0,0700% STIBOR3M Actual/360

Tillsvidarelån KI_114525 5 000 000,00 SEK 2019-09-02 LESSEBO FJÄRRVÄRME ABRörlig 0,0700% STIBOR3M Actual/360

Lån KI_117537 15 000 000,00 SEK 2019-11-12 2025-05-12 LESSEBO FJÄRRVÄRME ABRörlig 0,2400% STIBOR3M Actual/360

Lån KI_119141 10 000 000,00 SEK 2019-12-18 2026-11-12 LESSEBO FJÄRRVÄRME ABFast 0,7200% 30/360 US

Lån KI_120712 20 000 000,00 SEK 2020-02-12 2027-08-16 LESSEBO FJÄRRVÄRME ABFast 0,8000% 30/360 US

Lån KI_132103 20 000 000,00 SEK 2021-02-08 2030-01-28 LESSEBO FJÄRRVÄRME ABFast 0,6000% 30/360 US

Lån KI_133635 15 000 000,00 SEK 2021-03-31 2029-03-19 LESSEBO FJÄRRVÄRME ABRörlig 0,2600% STIBOR3M Actual/360

Lån KI_140870 5 000 000,00 SEK 2021-12-01 2031-11-12 LESSEBO FJÄRRVÄRME ABFast 1,3400% 30/360 US

Lån KI_59723 15 000 000,00 SEK 2012-11-19 2022-02-28 LESSEBO FJÄRRVÄRME ABFast 2,9700% 30/360 US

Lån KI_85009 15 000 000,00 SEK 2017-01-16 2025-10-22 LESSEBO FJÄRRVÄRME ABFast 1,7700% 30/360 US

Lån KI_90702 10 000 000,00 SEK 2017-08-14 2022-08-22 LESSEBO FJÄRRVÄRME ABFast 0,9400% 30/360 US

Lån KI_95176 15 000 000,00 SEK 2018-01-29 2023-02-22 LESSEBO FJÄRRVÄRME ABFast 0,9300% 30/360 US

SUMMA 162 000 000,00

Andel rörliga lån 31/12 -2021 29,0%
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Balansräkning 2021 

 

 

Investeringar 

2022 Inga investeringar planeras under året, med undantag för normala investeringar i ny 

kulvert. Sammantaget mindre än 1 mio kr. 

2023 Inga kända behov som driver investeringar är kända i dagsläget, förutom normala 

investeringar i ny kulvert, Sammantaget mindre än 1 mio kr. 

2024 Ökande krav rörande rökgasrening SFA 2018:471 i kraft 2025, detta krav kräver 

investering i rökgasrening i Hovmantorp. Budgeteras till 4 mio kr 

Potentiell investering i egen panna för produktion av värme till Lessebosamhälle 

diskuteras i styrelsen, ca 40 mio kr. 

Kommunens Energi-, Miljö-,Klimatplan om fossilfria bränslen från 2025 kräver 

investering i Kosta där vi täcker spetsbehov av värme med eldning av gas. 

Ytterligare kapacitet för förbränning av exempelvis flis behöver diskuteras, budgeteras 

till 10-15 mio kr. 
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Processen 

 
Underhållsprocessen 

 

2021 Eftersatt underhåll i pannorna, kostsamma om-murningar 

2022 Även detta år belastas hårt på grund av eftersatt underhåll, om-murningar 

2023 Relativt höga kostnader förväntas även detta år 
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Verksamhetsplan 

 
 

 

 

 

 

 

Lessebo Fjärrvärme AB  

2022-04-28 

 

Esbjörn Fritzell 

VD 
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 Sammanträdesprotokoll 
Överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg 
2022-05-10 

 

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 

Plats och tid Lammhultssalen, kl. 14:00-17:00 

Beslutande  
Ledamöter 

 
Sigvard Jakopsson (M), Ordförande 
Gunilla Arvidsson (S), 1:e vice ordförande 
Ros-Marie Larsson (S) 
Gunilla Lundström (S) 
Patricia Aguilera (S) 

  
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Yvonne Ekaremål (C) 
Ann-Kristin Johansson (C) 
Anders Göranson (V) 

 
Tjänstepersoner 

 
Carina Elmefall, kanslichef 
Hanna Fransson, gruppledare 
Narin Seid-Shakir, handläggare 

  
 

 

Justering 

 

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför 
namnunderskrifter 
 
Sekreterare Ida Karmberg 

Ordförande Sigvard Jakopsson 

Justerare Gunilla Arvidsson  

Justerade paragrafer §§ 49–70 
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 Sammanträdesprotokoll 
Överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg 
2022-05-10 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   4 (46) 

 

§ 49 Dnr 2 
 

Val av justerare 

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Styrelsen för Överförmyndarnämnden östra Kronoberg utser Gunilla 
Arvidsson, vice ordförande, som justerare.  
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 Sammanträdesprotokoll 
Överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg 
2022-05-10 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   5 (46) 

 

§ 50 Dnr 2022-00010 
 

Månadsrapport april med helårsprognos, 
information 

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Carina Elmefall, kanslichef, redogör för ärendet.   
 
Överförmyndarnämnden ska vid varje sammanträde få en ekonomisk 
rapport av nämndens verksamhet.  
  
Prognosen på helåret visar på en budget i balans. 
 
Beslutsunderlag 

• Ekonomisk rapport efter april 2022 
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 Sammanträdesprotokoll 
Överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg 
2022-05-10 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   6 (46) 

 

§ 51 Dnr 2022-00011 
 

Granskningsläget, information 

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg noterar informationen. 
 
Bakgrund 
 Carina Elmefall, kanslichef, redogör för ärendet. 
 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg ska vid varje sammanträde få 
information av inkomna och granskade årsredovisningar.     
 
 
Beslutsunderlag 

• Rapport Granskningsläget maj 
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 Sammanträdesprotokoll 
Överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg 
2022-05-10 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   46 (46) 

 

§ 70 Dnr 2021-00009 
 

Meddelanden 

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Kanslichef Carina Elmefall och gruppledare Hanna Fransson informerar 
om: 

• Genomförd rekryteringskampanj och rekryteringsläge 
• Länsstyrelsens inspektion 
• Träff för gode män 5 maj 
• Beslut från kommunstyrelsen gällande ansvarsfrihet, 

årsredovisning, krigsplacering och minskade 
personalomkostnader. 

 
Beslutsunderlag 

• Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige, beslut om 
årsredovisning 2021 för Växjö kommun 

 
 

 
 

640



 

 

 

www.vaxjo.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk uppföljning 

april 2022 med helårs-

prognos, 
Överförmyndarnämnd 
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Information från  
Växjö kommun 

Överförmyndarnämnd, Ekonomisk uppföljning april 2022 med helårsprognos 2(4) 

 

 
 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning .......................................................................................................................................................... 3 

Ekonomisk redovisning ............................................................................................................................................. 4 

Driftredovisning ............................................................................................................. 4 
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Information från  
Växjö kommun 

Överförmyndarnämnd, Ekonomisk uppföljning april 2022 med helårsprognos 3(4) 

 

 
 

Sammanfattning 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg redovisar efter april ett underskott på -434 tkr. Under-
skottet beror på arvoden som betalats ut men inte fakturerats de samverkande kommunerna, I 
övrigt går nämnden med ett överskott på 196 tkr, det beror i huvudsak på sjukskrivning under 
årets början, minskad lokalkostnad och att nämnden ännu inte genomfört fysiska föreläsningar 
för ställföreträdarna. Prognosen på helåret är en budget i balans. 
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Information från  
Växjö kommun 

Överförmyndarnämnd, Ekonomisk uppföljning april 2022 med helårsprognos 4(4) 

 

 
 

Ekonomisk redovisning 

Driftredovisning 

 

DRIFTREDOVISNING Perioden januari-april  Helår 

 
Utfall 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Utfall 
2021 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Verksamhet, tkr netto netto netto netto netto netto netto 

Nämndverksamhet -51 -68 17 -67 205 205 0 

Överförmyndarverksamhet -1 383 -1 562 179 -1 182 4 685 4 685 0 

Gode män -660 -30 -630 -28 89 89 0 

        

        

        

        

Summa exkl semesterlöneskuld -2 094 -1 660 -434 -1 277 4 979 4 979 0 

Förändring semesterlöneskuld -190  -190     

Summa inkl semesterlöneskuld -2 284 -1 660 -624 -1 277 4 979 4 979 0 

Analys av periodens utfall och helårsprognos 

Underskottet efter april, på -434 tkr, beror på arvoden som betalats ut men inte fakturerats de 
samverkande kommunerna. Övriga verksamheter går med ett överskott på 196 tkr. För nämnds-
verksamheten beror det på färre antal möten och för överförmyndarverksamheten beror det i 
huvudsak på sjukskrivning under årets början, minskad lokalkostnad och att nämnden ännu inte 
genomfört fysiska föreläsningar för ställföreträdarna.  

 

Prognosen på helåret är en budget i balans då det överskott som genererats under årets första 
månader väntas jämnas ut med den överbemanning som är planerad för maj till augusti för att 
möta eventuellt ökning av ensamkommande barn. Överbemanningen förväntas ha en positiv ef-
fekt på verksamhetens möjlighet att bedriva kvalitets- och utvecklingsarbete samt förbättrad ar-
betssituation för medarbetarna. 
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Granskningsläget 2022-05-08 

Antal i tid inkomna: 963 st (80%) 

61% av det totala antalet årsredovisningar är påbörjade och 52% av det totala antalet 
årsredovisningar är färdiggranskade. 

 

Kostnad till och med 20220430 samt prognos på helår 

 Alvesta Lessebo Tingsryd Växjö 
Kostnad arvoden årsräkningar 167 949 116 561 374 984 1 458 501 
Kostnad arvoden sluträkningar och EKB 40 471 21 959 19 291 77 230 
Totalkostnad arvoden  208 420 138 520 394 275 1 535 731 
Prognos kostnad arvoden 432 430 266 844 807 841 2 983 579 

 

Prognosen är uträknad ifrån hur stor procent av årsräkningarna per kommun som är färdiggranskade 
och hur många som är kvar och med antagandet att nivåerna på arvodet på de kvarvarande kommer 
vara desamma som på de som granskats samt att fördelningen mellan om det är kommunen som 
betalar eller individen kommer vara densamma. När det gäller arvoden för sluträkningar och arvoden 
bygger prognosen på antagandet att de fördelar sig jämt över året och att kostnaderna kommer vara 
desamma kommande månader. Förändringar hos Försäkringskassan har påverkat sluträkningar och 
kommer från 2023 påverka arvoden för årsräkningar. Aktivitets- och  sjukersättningens grundnivå 
höjs till134 280 kr. För 2022 är gränsen för när den enskilde betalar arvodet 127 995kr vilket innebär 
att fler kommer själva betala arvodet till god man och kommunens kostnader minskar därmed. 
Prognosen har stora osäkerheter i och med de antaganden som görs men också med världsläget där 
det råder osäkerhet om eventuell ökning av ensamkommande barn. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Antal påbörjade 2021
Antal påbörjade 2022
Antal ÅR granskade 2021

Antal påbörjade och granskade vecka för vecka

645



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-05-16 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 53 Dnr 2022/115-4.6.3 
 

Beslut om tider för snöröjningsberedskap 
från och med vintern 2022/23 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att snöröjningsberedskapen 
begränsas till 1 december till 1 mars från och med vintern 2022/23.  

 
Ärendebeskrivning 
En analys av de senaste årens snöfall visar på att den tidigare 
snöröjningsberedskapen mellan 15 december och 15 mars inte 
fungerat då snön ofta faller tidigare än så.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-02 
Beslut SBNAU 2022-05-09 § 45 
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Lönenämnden HUL 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(7) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-03 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Plats och tid Ideboås, Åseda, tisdagen den 3 maj 2022 kl 13:00-14:00 

Beslutande Peter Danielsson (S), Ordförande 

Lars Altgård (S) 

Mikael Jonnerby (C) 

Tjänstepersoner Annelie Albertsson, lönechef 

Therese Petersson, redovisningsekonom 

Annika Edvardsson, HR-chef Uppvidinge 

Annika Roos-Jansson, HR-chef Lessebo 

Justerare Lars Altgård 

Justeringens plats och tid Justeras digitalt, torsdagen den 5 maj 2022 kl 17:00 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 8-12 

 Annelie Albertsson  

 Ordförande 
  

 Peter Danielsson  

 Justerare 
  

 Lars Altgård  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Datum då anslaget 

publiceras 2022-05-05 

Datum då anslaget 

avpubliceras 2022-05-27 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunhuset Åseda 

 

Underskrift 
  

 Annelie Albertsson  
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Lönenämnden HUL 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(7) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-03 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Ärendelista 

§ 8 Dnr 2021-000020 
Godkännande av dagordning .............................................................................. 3 

§ 9 Dnr 2021-000021 
Val av justerare ................................................................................................... 4 

§ 10 Dnr 2021-000032 
Personal- och HR-chefer informerar .................................................................... 5 

§ 11 Dnr 2021-000025 
Ekonomisk uppföljning ........................................................................................ 6 

§ 12 Dnr 2022-000002 
Ansvarsfördelning HUL och Kommun ................................................................. 7 
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Lönenämnden HUL 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(7) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-03 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 8 Dnr 2021-000020  

Godkännande av dagordning 

Lönenämnden HULs beslut 

Lönenämnden HUL godkänner dagordningen.                                              
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Lönenämnden HUL 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(7) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-03 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 9 Dnr 2021-000021  

Val av justerare 

Lönenämnden HULs beslut 

Välja Lars Altgård (S) som justerare.                   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Danielsson (S) föreslår välja Lars Altgård (S) som justerare.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan välja Lars Altgård (S) som 

justerare och finner att Lönenämnden HUL beslutat så.                     
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Lönenämnden HUL 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(7) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-03 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 10 Dnr 2021-000032  

Personal- och HR-chefer informerar 

Lönenämnden HULs beslut 

Lönenämnden HUL godkänner informationen.             

Sammanfattning av ärendet 

HR-chefer i Lessebo och Uppvidinge kommuner informerar om: 

• HR-chefer informerar om pågående arbete med heltidsresan för 

medarbetare i kommunerna. Det är ett långdraget arbete som ännu inte 

är implementerat. Kompetensförsörjningen är ett bekymmer i alla 

kommuner och tankar har väckts om det finns möjlighet att som 

personal jobba över gränserna. Detta skulle förenkla för arbetsgivaren 

att erbjuda heltid. Detta kan dock inte genomföras innan ett gemensamt 

arbetstidsavtal.   

• Vidare informerar HR-cheferna om förändringar i LAS-regler och 

Allmän visstidsanställning.  

• Kommunerna i HUL lönesamverkan har haft introduktion med ny 

lönechef och ser fram emot ett samarbete.   

• HR-cheferna ställer sig positiva till kommande arbete med 

ansvarsfördelning HUL och Kommun.              

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan godkänna informationen 

och finner att Lönenämnden HUL beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Lönenämnden HUL 2022-02-22 § 3 
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Lönenämnden HUL 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(7) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-03 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 11 Dnr 2021-000025  

Ekonomisk uppföljning 

Lönenämnden HULs beslut 

Lönenämnden HUL godkänner den ekonomiskarapporten per 2022-03-31.         

Sammanfattning av ärendet 

Driftverksamheten 

Avdelning/tkr Utfall 2021 

Avvikelse 

2021 Budget 2021 

Prognos 

2021 Avvikelse 

Intäkter -5 128 3 -5 458 -6 599 1 141 

Personalkostnader 3 105 -329 3 172 4 313 -1 141 

It system 1 772 9 1 878 1 878 0 

Kapitalkostnader 236 8 245 245 0 

Övriga kostnader 382 -58 163 163 0 

Justering över/underskott -368 368 0 0 0 

Summa 0 0 0 0 0 

 

I prognosen per sista mars förväntas HUL göra ett noll resultat 2022. Det 

som avviker från budget är kostnader och intäkter för de extra tjänster som 

tillsats för att arbeta med TimeCare då det beslutades efter att budgeten för 

2022 var beslutad. 2022-01-01 finns ett överskott på 368tkr. 

Investeringsverksamheten 

HUL har inga investeringar planerade under 2022.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan besluta i enlighet med 

ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att Lönenämnden HUL 

beslutat så.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-03-31     

Beslutet skickas till 

Lönechef och ekonomiavdelningen 
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Lönenämnden HUL 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(7) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-03 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 12 Dnr 2022-000002  

Ansvarsfördelning HUL och Kommun 

Lönenämnden HULs beslut 

Lönenämnden HUL godkänner informationen och tillsätter en arbetsgrupp 

för uppdatering gällande ansvarsfördelningen mellan kommuner och HUL 

lönesamverkan.              

Sammanfattning av ärendet 

För att minimera fel vid anställning, lön och personaladministration är det 

av vikt att man som administratör eller chef vet vart man vänder sig för 

support och utbildning. Genom att uppdatera gränsdragningar mellan olika 

ansvarsområden blir det tydligt för alla vem som gör vad. För att tydliggöra 

behov i samverkanskommunerna bör det tillsättas en arbetsgrupp med 

representanter från samverkanskommunerna och HUL lönesamverkan.              

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan besluta i enlighet med 

lönechefens förslag till beslut och finner att Lönenämnden HUL beslutat så.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-04-26 

Organisationsschema  

Lönesamverkans HUL:s ansvar och kommunernas ansvar, 2019-02-25   

Beslutet skickas till 

Lessebo kommun 

Högsby kommun 

Uppvidinge kommun   

      

663



664



665



666



667



 MEDDELANDE FRÅN 
STYRELSEN NR 8/2022 

Vårt ärendenr: 
22/00003 

 

  
 2022-05-20   
    
   

 

 
 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 
 

 Kommunstyrelserna 
Regionstyrelserna 
 

Meddelande från styrelsen - Sammanträdesplan för Sveriges 
Kommuner och Regioner 2023 
Ärendenr: 22/00420 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 20 
maj 2022 beslutat om sammanträdesplan för beredningar, delegationer, arbetsutskott 
och styrelse till följande 
 

Beredningar/Delegationer/AU   Styrelse 

26 januari      27 januari 

Februari mötesfri 

9 mars       10 mars 

20 april      21 april 

25 maj       26 maj 

15 juni       16 juni 

Juli och augusti mötesfria 

21 september      22 september 

26 oktober      27 oktober 

30 november      1 december 

14 december      15 december 

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 
Anders Knape 
Ordförande 
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Migrationsverket 
Besöksadress Slottsgatan 81 Postadress 601 70 Norrköping 

Telefon 0771-235 235 Telefax  
E-post migrationsverket@migrationsverket.se Webbplats www.migrationsverket.se Organisationsnr 202100-2163 

B
fd

2
2
 1

4
1
1
0
7
 

  Skrivelse 

2022-05-25 

 Diarienummer 
7.1-2022-11979 
 

 Till samtliga kommuner 

För vidarebefordran till 

kommundirektör 

Information om framtagande av fördelningstal och 

anvisning av skyddsbehövande till kommunerna. 

Inför kommande lagstiftning om en jämnare fördelning av 

skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet ska fördelningstal för 

anvisning tas fram. 
 

Den 19 maj fick Migrationsverket i uppdrag av regeringen att ta fram en 

uppdaterad bild av det samlade behovet av boendeplatser för 

skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet, och baserat på det även nya 

tal över fördelningen mellan kommunerna. 

 

Bakgrunden till det här uppdraget är den lagstiftning om en jämnare 

fördelning av skyddsbehövande som väntas träda i kraft den 1 juli. För att 

det rättsliga regelverket då ska kunna tillämpas behöver det baseras på en så 

aktuell bild av utvecklingen som möjligt. De fördelningstal som tas fram i 

enlighet med det nya uppdraget blir därmed det som Migrationsverket 

kommer att utgå ifrån vid anvisning för att uppnå en jämnare fördelning av 

skyddsbehövande mellan kommunerna. 

 

Vi förstår att frågan om ersättning är viktig för er kommuner. Regeringen 

förväntas i närtid presentera ett förslag på förordning om ersättning för 

boenden kopplade till fördelningstal och anvisning. När den finns på plats 

kan Migrationsverket ta fram en process för hur ersättning ska betalas ut. 

 

Så tas fördelningstalen för anvisning fram 

Fördelningstalen ska enligt regeringens uppdrag redovisas i två steg: 

 Den 31 maj redovisas det totalt förväntade antalet skyddsbehövande 

som ska anvisas till kommuner under 2022. 

 Den 17 juni redovisas antalet skyddsbehövande som varje kommun 

kan förväntas ta emot via anvisning under året. 

 

Vägledande dialoger 

Efter redovisningen den 31 maj kommer länsstyrelserna tillsammans med 

Migrationsverket att initiera dialoger med landets kommuner. Syftet med 

kommundialogerna är att föra en diskussion kring fördelningstalen för 

anvisning av skyddsbehövande till kommunerna.  
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Dialogerna syftar också till att ge kommunerna goda 

planeringsförutsättningar, beskriva anvisningsprocessen, och diskutera hur 

fortsatt länsvis samverkan mellan Migrationsverket, kommuner och 

länsstyrelse ska ske kring anvisningar av skyddsbehövande. Dialogerna 

pågår fram till den 13 juni.  

 

Samverkan 

Nu bygger vi en struktur för samverkan, där Migrationsverket och 

Länsstyrelsen kommer att gå hand i hand för att skapa en bra dialog med er 

kommuner. Vi tar erfarenheterna från arbetet under våren med oss in i det 

här uppdraget. Tillsammans hjälps vi åt att implementera den kommande 

lagstiftningen för att möjliggöra ett så bra mottagande som möjligt för de 

som söker skydd från kriget i Ukraina.  

 

Vi återkommer inom kort med separat inbjudan till dessa dialoger. 

 

 

 

För Migrationsverket  För länsstyrelserna 

Veronika Lindstrand Kant  Åsa Ryding  
Regiondirektör   Länsöverdirektör 

Migrationsverket  Länsstyrelsen i Stockholms län 
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 

651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se  
 

Tillsammans stärker vi beredskapen   

Samhället står inför en mängd utmaningar som vi behöver lösa tillsammans – lokalt, 

regionalt, nationellt och internationellt. Pandemin är inte över, vi ska hantera ett bra 

mottagande för många som har flytt från kriget i Ukraina och hantera andra konsekvenser 

av det försämrade säkerhetspolitiska omvärldsläget. 

I många år har vi arbetat tillsammans för att utveckla krisberedskapen, och sedan 2015 

pågår även återuppbyggnaden av det civila försvaret. Med anledning av den aktuella 

säkerhetspolitiska situationen ökar takten i arbetet på nationell nivå. Vi får också signaler 

om att fler kommuner söker information om vilka konkreta åtgärder som kan vidtas på 

kort och lång sikt. Därför skriver jag detta brev med information som jag hoppas kan 

komma till nytta i det fortsatta arbetet. 

Finansiering av beredskapsarbete 

Många kommuner har begränsat med resurser, både personella och ekonomiska. Som ni 

redan känner till får kommunerna ersättning för arbete med krisberedskap och civilt 

försvar enligt överenskommelser som tecknats mellan MSB och SKR. Regeringen har 

aviserat ökningar i krisberedskapsanslaget (anslag 2:4 för krisberedskap) riktad till bland 

annat kommunernas arbete, redan i sommar. 

Det pågår samtal mellan bland annat MSB och SKR för att skapa förutsättningar för ett 

långsiktigt och flexibelt arbete efter att nuvarande överenskommelser löper ut i slutet av 

2022. Även frågan om räddningstjänst under höjd beredskap behöver ses över (kap 8 i Lag 

om skydd mot olyckor). 

Strukturreform 

Regeringen beslutade den 19 maj 2022 om en ny struktur för civilt försvar och 

krisberedskap, som i korthet går ut på att tio myndigheter får ett utpekat sektorsansvar för 

olika samhällsviktiga områden, beredskapssektorer. Totalt 60 myndigheter får 

beredskapsansvar, vilket är fler än i dagens system.  

Sex länsstyrelser får ett särskilt civilområdesansvar, med ansvar för att samordna landets 

21 länsstyrelser, så att respektive civilområde får en enhetlig inriktning anpassad efter 

lokala förutsätttningar. MSB har ett övergripande ansvar för att stödja samordningen 

mellan alla sektorer och civilområdesansvariga länsstyrelser, och vi ser det som särskilt 

viktigt att lokala och regionala behov beaktas i det fortsatta arbetet.  

 Datum 

2022-05-25 

Ärendenr 

2022-04169-1 

 

  

  
Generaldirektör  

Charlotte Petri Gornitzka 

 

Till  

Kommunstyrelsens ordförande 

Kommundirektören 

 

Kopia till länsstyrelser: 

Landshövdingar 

Försvarsdirektörer 
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 

651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se  
 

MSB blir även sektorsansvarig myndighet för området Räddningstjänst och skydd av 

civilbefolkningen. 

Reformen ska vara genomförd 1 oktober. Det arbete som nu genomförs bygger på det 

som gjorts tidigare, och förberedelser har gjorts för att reformen ska kunna genomföras, 

steg för steg.  

 

Handböcker och annat stöd 

Jag vänder mig till er med detta brev även för att uppmärksamma er på att det finns 

handböcker, vägledningar, webbkurser och checklistor m.m. till stöd för det fortsatta 

arbetet, materiel som riktar sig till alla medarbetare i kommunen. Sprid gärna de länkar 

som bifogas så att vi kan fortsätta att stärka robustheten i den samhällsviktiga 

verksamheten som kommunerna ansvarar för! 

För kännedom genomförs under året informationskampanjer för att inspirera allmänheten 

till att stärka den egna hemberedskapen respektive öka medvetenheten om cybersäkerhet 

och källkritik.  

Slutligen vill jag varmt rekommendera att delta i Krisberedskapsveckan, den 26 september 

– 2 oktober. Före pandemin deltog 230 kommuner. Kan vi bli ännu fler i år?  

 

Vänliga hälsningar, 

 

 

Charlotte Petri Gornitzka 

Generaldirektör  
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 

651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se  
 

Stöd för att stärka beredskapsförmågan 

Kopiera gärna nedanstående sökvägar i din webbläsare. 

Grundläggande stöd 

 Handbok i kommunal krisberedskap beskriver ansvar och roller samt 

nödvändig planering som även har relevans för höjd beredskap. 

https://www.msb.se/handbokikommunalkrisberedskap 

 Stärk befolkningens egenberedskap genom att arbeta aktivt med den lokala risk- 

och kriskommunikationen, informera om krisinformation.se och delta i 

Krisberedskapsveckan v 39 med tema hur vi kan stärka vår matförsörjning. 

https://www.msb.se/krisberedskapsveckan 

https://www.msb.se/riskkommunikation/ 

 Förbered samverkan med frivilliga med stöd av en vägledning. 

https://www.msb.se/ffo 

 Handlingskraft – en samlad plan för ett starkare totalförsvar som även 

innehåller ett scenario och fokusområden för utvecklingen. 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/inriktning-och-ramverk/ 

Informationssäkerhet och säkerhetsskydd 

 Infosäkkollen, Metodstödet för systematiskt informationssäkerhetsarbete 

och Checklista för cyberhygien hjälper er att komma igång, bedöma och 

säkerställa ert arbete med cybersäkerhet. 

https://www.msb.se/infosakkollen 

https://www.cert.se/2022/02/dags-att-se-over-cyberhygienen-i-verksamheten 

https://www.informationssakerhet.se/siteassets/metodstod-for-lis/metodstod-for-systematiskt-

informationssakerhetsarbete---en-oversikt.pdf  

 Vägledning för ledningsplatser höjer förmåga att samverka och leda. 

https://www.msb.se/sv/publikationer/vagledning-for-ledningsplatser/ 

 Krav och stöd om säkerhetsskydd finns på Säpo:s webbplats 

https://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd.html 

 Webbutbildning: Signalskydd – en introduktion bygger förmåga att 

kommunicera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 

https://webbutbildning.msb.se/utb/signalskydd-en-introduktion/ 

 Checklista för säkra kommunikationer  

https://www.msb.se/sv/publikationer/sa-ar-vi-redo-om-krisen-kommer--rad-till-dig-som-

anvander-rakel-och-arbetar-inom-samhallsviktig-verksamhet/ 
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 

651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se  
 

Identifiera samhällsviktig verksamhet, säkerställ kontinuitet och 

planera för personalförsörjning 

 Skapa en plan B för er verksamhet med stöd av kontinuitetshantering, oavsett 

vilka störningar som inträffar. 

https://www.msb.se/kontinuitetshantering 

 Rätt person på rätt plats – vägledning för offentliga aktörer hjälper er med att 

ta fram en krigsorganisation och krigsplacera  

https://www.msb.se/krigsplacering 

Övning och utbildning 

 Webbkursen Totalförsvar – ett gemensamt ansvar höjer kunskapen hos 

medarbetare om mål, ansvar och roller samt grundläggande principer.  

https://www.msb.se/totalforsvar 

 Öva och sätt datum för nästa beredskapsövning med ledningsgruppen. Hör av er 

till ovning@msb.se om ni vill ta del av övningsstöd 

Fokus på räddningstjänst 

 Räddningstjänst under höjd beredskap kan ses som ett första inledande stöd i 

planeringsarbete för räddningsinsatser under höjd beredskap.. 

https://www.msb.se/ruhb 

 Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS) stärker er 

förmåga till ledning vid större händelser och underlättar samverkan mellan olika 

räddningstjänstorganisationer. 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/raddningstjanst-

och-raddningsinsatser/enhetligt-ledningssystem-for-kommunal-raddningstjanst/ 

 Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib) är en 

grundsten för att bygga kommunal räddningstjänstförmåga. 

https://blideltidsbrandman.nu/ 

 MSB:s nya utbildningssystem för räddningsledning ökar er kompetens till 

räddningsledning i samtliga nivåer.   

https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/alla-utbildningar/utbildningssystemet-for-ny-

ledningsutbildning-for-kommunal-raddningstjanst/ 
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Protokoll från konstituerande styrelsemöte Destination Glasriket AB 11 april 2022 
 
Närvarande: 
Johan Jonsson, Emmaboda kommun; Niklas Jonsson, Uppvidinge kommun; Christina Davidsson 

Nybro kommun; Lars Altgård, Lessebo Kommun; Weronica Stålered DGAB; Carina Åresved 

Gustafsson DGAB 

 
§1. Mötets öppnande 
Till mötets ordförande valdes Niklas Jonsson. Niklas hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 
 
 
§2. Val av sekreterare 
Till sekreterare valdes Weronica Stålered (Verksamhetsansvarig). 
 
 
§3. Val av justerare 
Till justerare valdes Christina Davidsson. 
 
§4. Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkände dagordningen. 
 
 
§5. Regler för firmatecknare 
Det beslutades att Christina Davidsson tillsammans med VD tecknar firman. Alternativt tecknar 
styrelsen firman tillsammans. 
 
§6. Arbetsordning för styrelsen 
Styrelsen fastställde att liggande gäller. 
 
§7. Styrelsens konstituering 
Styrelsen konstituerade sig enligt följande: 
 
Styrelseordförande:  Niklas Jonsson 
Styrelseledamot:  Christina Davidsson 
Styrelseledamot:  Lars Altgård 
Styrelseledamot:  Johan Jonsson 
Styrelsesuppleant:  Angelica Karlsson 
Styrelsesuppleant:  Anders Käll 
Styrelsesuppleant:  Tobias Fagergård 
Styrelsesuppleant:  Leif Karlsson 
 
Styrelsen beslutade att utse Carina Åresved Gustafsson, Nybro kommun till VD för bolaget.  
 
§8. Nästa styrelsemöte 
Onsdagen den 15 juni kl. 09.00-12.00 på DGAB kontor, Stationshuset i Nybro.  
 
 
 
 

Protokoll Konstituerande styrelsemöte Destination Glasriket AB
(Signerat, SHA-256 D744DF73649CE60BF33E7335A932BA6325114D1B95E0B086E2C95B25E3512835)
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§9. Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
Kosta 2022-04-11 
 
 
 
Niklas Jonsson  Weronica Stålered 
Ordförande  Sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
Christina Davidson 
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Signering

Följande parter har signerat detta dokument

NIKLAS JONSSONNamn: 
2022-05-05 15:58Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
D744DF73649CE60BF33E7335A932BA6325114D1B95E0B086E2C95B25E3512835

Christina DavidsonNamn: 
2022-05-12 16:22Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
D744DF73649CE60BF33E7335A932BA6325114D1B95E0B086E2C95B25E3512835

BIRGIT WERONICA STÅLEREDNamn: 
2022-05-13 08:03Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
D744DF73649CE60BF33E7335A932BA6325114D1B95E0B086E2C95B25E3512835
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(Signerat, SHA-256 D744DF73649CE60BF33E7335A932BA6325114D1B95E0B086E2C95B25E3512835)
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-05-31 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Redovisning av delegationsbeslut 220504-
220531 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Beslut fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen i 
enlighet med kommunallagen och kommunstyrelsens 
delegationsordning.  
 
 
Beslutsunderlag 
Lista delegationsbeslut 220504-220531 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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Lista över delegationsbeslut 
 

Period: 2022-05-04 till och med 2022-05-31 

 

 Avtal etc.  

Dnr Ärende Delegat  
2022.939 Tilldelningsbeslut 

visselblåsarfunktion 
Upphandlingschef 

2022.936-
938 

Avtal visselblåsarfunktion KPMG 
inkl PUB-avtal och bilaga 

Upphandlingschef 

2022.978 Tilldelningsbeslut idrottsmatriel Upphandlingschef 
2022.979 Ramavtal idrottsmateriel Upphandlingschef 
2022.997 Medfinansieringsavtal 

Trafikverket syd. Gång-cykelväg i 
Hovmantorp 

Kommunchef 

2022.989 Köpekontrakt Illern 2 och 3 Firmatecknare 
2022.1118 Tjänstekoncessionsavtal 

Gökaskratts camping 
Kommunchef 

   
   
   
   
   

 
 

Övrigt 

Dnr Ärende Delegat  
2022.1015 Fullmakt att företräda ägarskap 

Inera årsstämma 
Firmatecknare 

2022.1096 Bestridande av 
skadeståndsskyldighet. 
Yttrande från Kommunassurans 
Syd försäkrings AB 

Samhällsbyggnadschef 
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Protokoll från konstituerande styrelsemöte Destination Glasriket AB 11 april 2022 
 
Närvarande: 
Johan Jonsson, Emmaboda kommun; Niklas Jonsson, Uppvidinge kommun; Christina Davidsson 


Nybro kommun; Lars Altgård, Lessebo Kommun; Weronica Stålered DGAB; Carina Åresved 


Gustafsson DGAB 


 
§1. Mötets öppnande 
Till mötets ordförande valdes Niklas Jonsson. Niklas hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 
 
 
§2. Val av sekreterare 
Till sekreterare valdes Weronica Stålered (Verksamhetsansvarig). 
 
 
§3. Val av justerare 
Till justerare valdes Christina Davidsson. 
 
§4. Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkände dagordningen. 
 
 
§5. Regler för firmatecknare 
Det beslutades att Christina Davidsson tillsammans med VD tecknar firman. Alternativt tecknar 
styrelsen firman tillsammans. 
 
§6. Arbetsordning för styrelsen 
Styrelsen fastställde att liggande gäller. 
 
§7. Styrelsens konstituering 
Styrelsen konstituerade sig enligt följande: 
 
Styrelseordförande:  Niklas Jonsson 
Styrelseledamot:  Christina Davidsson 
Styrelseledamot:  Lars Altgård 
Styrelseledamot:  Johan Jonsson 
Styrelsesuppleant:  Angelica Karlsson 
Styrelsesuppleant:  Anders Käll 
Styrelsesuppleant:  Tobias Fagergård 
Styrelsesuppleant:  Leif Karlsson 
 
Styrelsen beslutade att utse Carina Åresved Gustafsson, Nybro kommun till VD för bolaget.  
 
§8. Nästa styrelsemöte 
Onsdagen den 15 juni kl. 09.00-12.00 på DGAB kontor, Stationshuset i Nybro.  
 
 
 
 







 


 
§9. Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
Kosta 2022-04-11 
 
 
 
Niklas Jonsson  Weronica Stålered 
Ordförande  Sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
Christina Davidson 
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	TESignature1_kerstin.petersson@tingsryd.se_
	Kerstin Petersson
E-mail: kerstin.petersson@tingsryd.se
Verified by Mobile BankID
Signature id: 4ad417b1-11c7-446d-8c64-5da09bbe798e
BankID transactionId: 091ecc36-70d1-4d6a-ab89-2b49389e2d60
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	TESignature2_eva52isaksson@gmail.com_
	Eva Isaksson
E-mail: eva52isaksson@gmail.com
Verified by Mobile BankID
Signature id: 422b6ac0-f9c8-4ee7-85b4-681f7126f1af
BankID transactionId: 5669effe-d79b-4eee-ab8f-f87be780ed4f
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	TESignature3_tommy.lovquist@almhult.se_
	Tommy Lövquist
E-mail: tommy.lovquist@almhult.se
Verified by Mobile BankID
Signature id: 23b9de20-1f59-415a-a024-d022d013b8c9
BankID transactionId: 6629f06a-bf58-4c15-82b9-58b45370713b
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	Örjan Davoust
E-mail: orjan.davoust@lessebo.se
Role: Lekmanarevisor
Verified by Mobile BankID
Signature id: 9e2fa2e7-ddef-4675-85a3-fc747380ec5e
BankID transactionId: fbcac15a-e07a-4cdd-8830-817805b38524




