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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2023-02-14 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 31 Dnr 2021/430-4.2.2 
 

Antagande av planprogram för östra 
Hovmantorp 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna planprogram för östra Hovmantorp.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 januari 2022 § 7 att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram planprogram för 
östra Hovmantorp, Hovmantorps tätort. 

 
Syftet med planprogrammet är att ta ett helhetsgrepp över östra 
Hovmantorps utveckling. Avsikten är att programmet ska förmedla 
kommunens vision och intentioner för områdets övergripande 
karaktär och framtida utveckling. Planprogrammet skall även 
redovisa förslag på placering av ny planskild korsning mellan väg 834 
och järnvägen samt presentera utvecklingsförslag för befintliga och 
framtida bostads- och verksamhetsområden.  
 
Planprogrammet föreslås godkännas av fullmäktige som underlag för 
fortsatta planeringsprocesser. Planprogrammet ska efter 
godkännandet fungera som en gemensam målbild och utgöra 
underlag för fortsatt projektarbete och kommande detaljplaner. I det 
fortsatta arbetet kommer Trafikverket att ta fram en vägplan med 
tillhörande utredningar. I denna process kan mer detaljerade 
strukturer tas fram.  
 
Planarkitekt Sayf Noel redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet protokoll 2023-02-07 § 21 
Tjänsteskrivelse 2023-01-30 
Samrådsredogörelse 2023-01-30 
Planprogram Ö Hovmantorp 2023-01-30 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2023-02-07 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 21 Dnr 2021/430-4.2.2 
 

Antagande av planprogram för östra 
Hovmantorp 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna planprogram för östra Hovmantorp.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 januari 2022 § 7 att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram planprogram för 
östra Hovmantorp, Hovmantorps tätort. 

 
Syftet med planprogrammet är att ta ett helhetsgrepp över östra 
Hovmantorps utveckling. Avsikten är att programmet ska förmedla 
kommunens vision och intentioner för områdets övergripande 
karaktär och framtida utveckling. Planprogrammet skall även 
redovisa förslag på placering av ny planskild korsning mellan väg 834 
och järnvägen samt presentera utvecklingsförslag för befintliga och 
framtida bostads- och verksamhetsområden.  
 
Planprogrammet föreslås godkännas av fullmäktige som underlag för 
fortsatta planeringsprocesser. Planprogrammet ska efter 
godkännandet fungera som en gemensam målbild och utgöra 
underlag för fortsatt projektarbete och kommande detaljplaner. I det 
fortsatta arbetet kommer Trafikverket att ta fram en vägplan med 
tillhörande utredningar. I denna process kan mer detaljerade 
strukturer tas fram.  
 
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-30 
Samrådsredogörelse 2023-01-30 
Planprogram Ö Hovmantorp 2023-01-30 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2023-01-30 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Planprogram för östra Hovmantorp, 
Lessebo kommun, Kronobergs län 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag:  
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna planprogram för östra Hovmantorp.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 januari 2022 § 7 att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram planprogram för 
östra Hovmantorp, Hovmantorps tätort. 

 
Syftet med planprogrammet är att ta ett helhetsgrepp över östra 
Hovmantorps utveckling. Avsikten är att programmet ska förmedla 
kommunens vision och intentioner för områdets övergripande 
karaktär och framtida utveckling. Planprogrammet skall även 
redovisa förslag på placering av ny planskild korsning mellan väg 
834 och järnvägen samt presentera utvecklingsförslag för 
befintliga och framtida bostads- och verksamhetsområden.  
 
Planprogrammet föreslås godkännas av fullmäktige som underlag 
för fortsatta planeringsprocesser. Planprogrammet ska efter 
godkännandet fungera som en gemensam målbild och utgöra 
underlag för fortsatt projektarbete och kommande detaljplaner. I 
det fortsatta arbetet kommer Trafikverket att ta fram en vägplan 
med tillhörande utredningar. I denna process kan mer detaljerade 
strukturer tas fram.  
 
Bakgrund 
Planprogrammet har varit föremål för samråd under perioden 22 
augusti – 30 september 2022. Under samrådet gavs statliga 
myndigheter, kommunala förvaltningar/nämnder, sakägare och 
andra som berörs möjlighet att lämna synpunkter. Under 
samrådstiden har 14 yttranden kommit in. Inkomna synpunkter 
och förslag på hantering av dessa har sammanfattats i en 
samrådsredogörelse som hör till planprogrammet. Planförslaget 
har så långt möjligt tagit hänsyn till inkomna synpunkter och 
planprogrammet har reviderats/förbättrats utan att förändra 
själva ursprungstanken med förslaget.  
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2023-01-30 

 

 

Konsekvenser 
Planprogrammets genomförande bedöms inte medföra en sådan 
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3 § Miljöbalken. 
Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.  

 
Förslaget innebär inga konsekvenser för barn och unga.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-30 
Samrådsredogörelse, daterad 2023-01-30 
Planprogram för östra Hovmantorp, daterad 2023-01-30 

 
Sayf Noel 
Planarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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2023-01-30 

 

 

Samrådsredogörelse  

Planprogram för östra Hovmantorp 
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Samrådets genomförande 
Förslaget till planprogram för östra Hovmantorp, Lessebo kommun, Kronobergs län har 

varit ute på samråd under perioden 22 augusti – 30 september 2022. Inkomna 

synpunkter under samrådet sammanställs i denna samrådsredogörelse.  

 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 
Under yttrandetiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 14 svar. Nedan 

redovisas yttranden samt kommunens ställningstagande.  

Inkomna synpunkter 

1. Länsstyrelsen 

2. Region Kronoberg 

3. Samhällsbyggnadsnämnden 

4. Statens Geotekniska Institut (SGI) 

5. Trafikverket 

6. Skogsstyrelsen 

7. Statens Geologiska Undersökning (SGU) 

8. EON 

9. Ljuders 

10. Fastighetsägare Sandvik 7 

11. Fastighetsägare Kvisten 7 

12. Fastighetsägare Kvisten 2 

13. Fastighetsägare Lyckan 18 

14. Fastighetsägare vid Sandviksgatan (11 personer) 
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Inkomna synpunkter 
 

1. Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Länsstyrelsens samlade bedömning  

Länsstyrelsen ser positivt på att ett planprogram tagits fram för att visa kommunens 

ambitioner och visioner för området. Vi anser att programmet delvis är ett 

genomarbetat dokument, men vill lämna några kommentarer och upplysningar som kan 

vara till hjälp i den fortsatta planeringen av området.  

Länsstyrelsen saknar det helhetsgrepp som planprogrammet syftar till att ta över 

utvecklingen av området. För att planprogrammet ska kunna utgöra ett konkret stöd för 

pågående och kommande detaljplaner anser vi att kommunens målbild/er för området 

behöver tydliggöras. Till exempel kan övergripande ledord eller utvecklingsinriktningar 

visa på vad för typ av utveckling kommunen vill se, tillsammans med strategier som ska 

hjälpa till att nå visionen om östra Hovmantorp. Här kan översiktsplanen och andra 

vägledande dokument vara till hjälp.  

Kommunens bostadsförsörjningsprogram är ett bra dokument att utgå från. Det kan till 

exempel utläsas i bostadsförsörjningsprogrammet att kommunens fokus i Hovmantorp 

vad gäller bostadsförsörjning är att skapa olika upplåtelseformer och blanda dessa inom 

samma närområde för att minska risken för segregation. Här preciseras även hur 

många bostäder som ska tillkomma i tätorten. Detta skulle kunna lyftas in i 

planprogrammet.  

Kommunen kan med fördel redovisa markanvändningen tillsammans med föreslagna 

infrastrukturåtgärder i en samlad karta för att bättre visualisera den tänkta 

utvecklingen. Det bör även tydliggöras att kartan över framtida markanvändning också 

utgör planförslaget.  

Kommunen redovisar på vilket sätt planen bidrar till en barn- och ungdomsvänlig miljö 

vilket är positivt. Länsstyrelsen saknar dock ett jämställdhetsperspektiv i form av 

trygghets- och tillgänglighetsfrågor, samt frågor som berör segregation och integration.  

Undersökning om betydande miljöpåverkan  

Enligt 5 kap. 11 a § 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 planprogrammet 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.  
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Rådgivning om allmänna intressen  

Koppling till översiktsplanen samt tidigare planläggning  

Det föreslagna området finns redovisat i kommunens gällande översiktsplan, antagen år 

2018. Länsstyrelsen anmärker att den föreslagna markanvändningen i planprogrammet 

delvis avviker från översiktsplanen. Till exempel finns ett område för framtida bostäder i 

nordvästra delen av planprogrammets markanvändningskarta som inte finns redovisat 

(alternativt inte syns) i översiktsplanen. Även verksamhetsområdet i planprogrammet 

ser ut att ha en större utbredning österut närmare bostadsområdena. Länsstyrelsen 

anser att kopplingen till översiktsplanen behöver tydliggöras.  

Länsstyrelsen anmärker också att vissa områden som är angivna som framtida 

bostäder/förskola redan är planlagda. Det gäller till exempel Detaljplan för del av 

Hovmantorp 5:1 (förskola) och Detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 m.fl. Ett 

förtydligande kring vilka områden som är planlagda och inte vore önskvärt.  

Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken (MB)  

Kommunen konstaterar att planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret 

enligt 3 kap 9 § Miljöbalken. Inom planområdet finns även Kust till kustbanan, Riksväg 25 

samt MSA-ytor för Växjö och Ronneby som är av riksintresse för kommunikation. 

Länsstyrelsen och Trafikverket saknar en skrivelse om detta. Inför detaljplaneskedet vill 

Länsstyrelsen skicka med att Luftfartsverket alltid ska tillfrågas som sakägare för 

infrastrukturutrustning vid planerade byggnadsverk högre än 20 meter.  

Strandskyddsområde enligt 7 kap miljöbalken (MB)  

För sjön Rottnen gäller ett utökat strandskydd på 200 meter. För att genomföra de 

förändringar som föreslås i planprogrammet krävs ett upphävande av strandskydd i 

kommande detaljplaner. De särskilda skäl som går att tillämpa måste då redovisas 

tydligt. Delar av planprogrammet omfattas av LIS-områden. Detta bör framgå i 

planprogrammet.  

I planprogrammet står det att en cykelparkering planeras söder om järnvägen vid 

stationsområdet. Då stationsområdet ligger inom utökat strandskydd anser 

Länsstyrelsen att det krävs en tydligare motivering för att strandskyddet ska kunna 

upphävas.  

Buller  

Det är positivt att utredningar för buller kommer tas fram. Kommunen bör också 

redovisa en prognos för framtiden, år 2040, eller 15-20 år framåt i tiden, beroende på 

när planen tas fram.  

Förorenad mark  

Länsstyrelsen instämmer med kommunens skrivelse gällande hanteringen av förorenad 

mark vid vidare planläggning. Vi vill tillägga att det är viktigt att ha en dialog med 
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tillsynsmyndigheten om omfattningen på eventuell provtagning. Om brandstationen 

flyttas kan det också vara ett område som behöver undersökas närmare. Det är positivt 

att kommunen placerar framtida verksamhetsområde intill befintligt 

verksamhetsområde för att minimera framtida störningar/effekter.  

Kulturhistoriska värden 

Länsstyrelsen saknar redovisning av kulturhistoriska värden inom bebyggd miljö i 

planprogrammet. Bland annat berörs järnvägsstationsområdet, som är en 

kulturhistoriskt värdefull miljö. Järnvägsstationen är utmärkt i inventering av äldre 

järnvägsbyggnader, Från Alvesta till Osjöbol (2004). Där står bland annat att stationen är 

från 1874 med stationshus av CVJ:s vanliga typ. Av mindre byggnader återstår några 

mindre skjul och ett vattentorn. Vattentornet är även en anmälningspliktig byggnad 

enligt 3 kap 6§ kulturmiljölagen. Detta innebär enligt beslutet att om fråga om rivning 

eller förändring skulle uppkomma, ska anmälan göras till Länsstyrelsen. I beslutet 

konstateras att pumphuset i Hovmantorps järnvägsmiljö är en byggnad av stort 

kulturhistoriskt intresse.  

Vid detaljplaneläggning där dessa byggnader berörs anser Länsstyrelsen att det behövs 

skyddsbestämmelse i detaljplan på grund av byggnadens kulturhistoriska värden - om 

det inte redan finns.  

Dessa och liknande miljöer behöver kommunen förhålla sig till vid stadsomvandlingar. 

Kulturhistoriska värden är en viktig del av vår gestaltade livsmiljö och bidrar till 

förståelsen av en plats historiska sammanhang. Att ta tillvara på befintliga 

kulturhistoriska värden bidrar till att stärka och utveckla platsens särdrag och kvaliteter. 

Det bör av planförslaget framgå hur dessa värden ska tillvaratas.  

Naturvärden och grönstruktur  

Klimatanpassning och grönstruktur  

Lågpunktskarteringen som kommunen tagit fram ger en bra bild av hur samhället kan 

påverkas av kraftig nederbörd eller skyfall. Det kan konstateras att det inom befintlig 

bebyggelse finns ett antal lågpunkter där vatten kan samlas. Länsstyrelsen vill 

uppmärksamma att dessa områden bör beaktas särskilt i planeringen för att inte skador 

ska uppstå på infrastruktur eller bebyggelse. Ett exempel är stationsområdet som består 

av en stor andel hårdgjord yta och det framgår av skyfallskarteringen att det finns risk 

för översvämning. Förslaget till planprogram kan med fördel kompletteras med ett 

resonemang kring hur dessa frågor ska hanteras i samband med utvecklingen av 

området. Det finns även lågpunkter inom oexploaterade områden som kommunen 

behöver ta hänsyn till vid eventuell kommande planläggning. Rubriken ”Risk för höga 

vattenstånd” behöver justeras eftersom avsnittet avser beskriva var vatten samlas vid 

ett skyfall. ”Höga vattenstånd” används för att beskriva vattennivåer i sjö eller hav. Vi 

saknar en beskrivning av översvämningsrisker kopplat till sjön Rottnen. I den fortsatta 

planeringen behöver även detta tas hänsyn till om ny bebyggelse lokaliseras till sjönära 
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lägen, exempelvis den föreslagna utvecklingen söderut i planområdet. Länsstyrelsen 

saknar vidare en beskrivning av grönstruktur i planprogrammet. Enligt planprogrammet 

består en stor del av samhället av hårdgjord yta. Kommunen kan med fördel 

komplettera planprogrammet med ett resonemang kring hur grönstrukturen ska 

utvecklas i området samt beskriva om det finns gröna ytor som är särskilt värda att 

bevara. 

Växt- och djurliv  

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen om att den rödlistade arten sandödlan 

finns i det utpekade verksamhetsområdet samt kring banvallen i Hovmantorp. 

Artskyddsbestämmelserna gäller och det är därför viktigt att hantera artskyddet tidigt.  

Trafik och kommunikation  

Länsstyrelsen instämmer med Trafikverkets yttrande om att avsnittet om tillgänglighet 

kan breddas. Den bristande tillgänglighet som finns mellan centrum och sydöstra 

Hovmantorp kan beröras.  

Enligt Trafikverket bör kartmaterial förtydligas och föreslagna alternativ motiveras och 

sammanställas på ett tydligare sätt. Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets yttrande.  

Social robusthet  

Tillgänglighet och användbarhet Enligt planprogrammet planeras en gång- och 

cykeltunnel under väg 25. Länsstyrelsen undrar om det går att hitta en annan lösning för 

att möjliggöra en säker passage över vägen? En gångtunnel kan vara en trafiksäker 

lösning men om den inte upplevs trygg är risken stor att den inte används så som 

planerat. Detta gäller särskilt kvinnor då kvinnor i större utsträckning än män upplever 

otrygghet i det offentliga rummet. Länsstyrelsen saknar ett resonemang kring hur 

trygghetsaspekten ska tillgodoses genom till exempel belysning, utformning och 

gestaltning. I Boverkets rapport Plats för trygghet – Inspiration för stadsutveckling (2010) 

finns en vägledning om vad man ska tänka på vid utformning av gång- och cykeltunnlar. 

Barnperspektiv  

Barnkonventionen blev svensk lag år 2020.  

Länsstyrelsen vill uppmärksamma om att det är av stor vikt att i ett tidigt skede ta upp 

barnperspektivet i planeringen för att säkerställa en attraktiv, stimulerande och trygg 

boende- och livsmiljö.  

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen lyfter hur barn och unga påverkas av 

planförslaget där bland annat trafiksäkerhet nämns.  

Vatten, avlopp och dagvattenhantering  

Beskrivningen av sjöns status och miljökvalitetsnormer behöver justeras då flera 

uppgifter inte överensstämmer med den information som finns i VISS. I planen kan det 
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utläsas att Rottnen inte uppnår god ekologisk status på grund av morfologiska 

förändringar och kontinuitetsförändringar. Det stämmer att konnektiviteten är 

otillfredsställande, men det morfologiska tillståndet är klassat som högt och den främsta 

anledningen till att sjön ej uppnår god ekologisk status är på grund av förhöjda värden 

av koppar.  

Söder om det nya planerade verksamhetsområdet finns en grundvattenförekomst. 

Under rubriken Dagvatten står det att grundvattenförekomsten inte kommer påverkas 

under förutsättning att dagvattnet renas. Det behöver förtydligas om även denna utgör 

en recipient för området. Länsstyrelsen vill upplysa om att en del av planområdet även 

ligger inom den inre skyddszonen för ytvattentäkten. 

Vi vill även upplysa om att dagvattenanläggningar kan vara anmälningspliktiga och ska 

anmälas till kommunens lokala miljökontor. Det är viktigt att reningen är tillräcklig samt 

att ansvarig person för skötsel av dammar utses.  

Bemötande 

Kommunens ställningstagande är att planprogrammet utgör ett fullgott helhetsgrepp där 

platsens förutsättningar redovisas tillsammans med framtida planer och olika alternativ. 

Kommunen redovisar en utveckling av bostäder söder om järnvägen och en utveckling av 

verksamheter öster om befintligt verksamhetsområde i angränsning till RV 25.  

Kommunen kompletterar med vilka områden som är planlagda. Alla detaljplaner har ännu 

inte vunnit laga kraft eller har byggts ut. 

Planprogrammet justeras med en tydligare koppling till översiktsplanen. 

Planprogrammet kompletteras med uppgifter om riksintressen.  

Planprogrammet kompletteras med information om LIS-områden.  

Rubriken ”Risk för höga vattenstånd” justeras till ”Höga vattenstånd”. 

Beskrivningen av sjön Rottnens status och miljökvalitetsnormer justeras så att den 

överensstämmer med den information som finns i VISS. 

Text angående grundvattenförekomsten förtydligas. 

Text angående upplysning om att dagvattenanläggningar kan vara anmälningspliktiga 

kompletteras. 

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att det krävs en tydligare motivering för att strandskyddet 

ska kunna upphävas för en cykelparkering. Kommunen förtydligar med att anledningen till 

att strandskyddet behöver upphävas är för att det inte går att cykla över bron och därmed 

behöver en cykelparkering anordnas. På så vis underläggas kollektivt resande och utgör ett 

allmänt intresse enligt Miljöbalken.  
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2. Region Kronoberg 

Region Kronoberg ser positivt på ambitionen med ett helhetsgrepp över utvecklingen i 

östra Hovmantorp men vill framföra några synpunkter med fokus på förbättrad 

tillgänglighet och cykel i orten. 

Synpunkter 

Region Kronoberg ser positivt på planförslaget som skapar förutsättningar för att binda 

ihop planerade bostadsområden till en mer sammanhållen ortstruktur och utveckla 

Hovmantorp genom fler bostäder. Planprogrammet utgör därmed en god utgångspunkt 

inför kommande planering. Hovmantorp har goda förutsättningar att utvecklas som 

bostadsort med bra kollektivtrafikförbindelse, framförallt med tåg.  

Region Kronoberg anser att transportsystemet, inklusive kollektivtrafiken, är en central 

samhällsfunktion som bidrar till en ökad tillgänglighet och utveckling i regionen och är 

därför en viktig utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Tillgängligheten 

till- och från kollektivtrafiken är ett viktigt utvecklingsområde för att öka 

kollektivtrafikens tillgänglighet och användbarhet vilket i sin tur kan leda till att fler 

människor väljer att resa kollektivt för sina arbets- och fritidsresor.  

En resa inleds alltid med en annan kortare eller längre resa till en hållplats. I många fall 

sker dessa anslutningsresor till fots eller med cykel, men i vissa fall även med bil. 

Kompletterande transportmedel är därför viktiga för kollektivtrafiken och dess 

utveckling. Utifrån ”hela resan-perspektivet” är det viktigt att underlätta för kombinerade 

resor med gång, cykel, bil och kollektivtrafik. Att erbjuda resenärerna attraktiva och 

smidiga helhetslösningar är en nyckel till att få fler att använda kollektivtrafiken.  

Region Kronoberg saknar en tydlighet i hur bostadsområdena i södra delen av 

planområdet skall kunna nås på ett bra sätt med cykel. Avståndet till det framtida 

bostadsområdet är relativt långt och region Kronoberg ser i dagsläget ingen möjlighet 

till att trafikera sträckan med buss. Därför måste cykelmöjligheterna vara mycket goda 

för att kunna nå stationen, service och handel, vilket i huvudsak ligger norr om 

järnvägen. Därför vore det önskvärt om Lessebo kommun på ett än tydligare sätt lyfter 

fram ortens cykelvägar. Kanske kan man till och med satsa på en supercykelväg till och 

från det framtida området? 

Vidare innehåller de planerade nya passagerna över järnvägen inga bra lösningar för 

cykeltrafiken. Samtliga förslag på passager möjliggör för cykeltrafik, men förslagen kan 

komma att försämra möjligheten för cyklister att nå station och övrig service som ligger 

norr om järnvägen.  

De föreslagna gångbroarna över järnvägen i anslutning till stationen möjliggör att 

station kan nås från båda sidor järnvägen. Region Kronoberg ser dock en stor brist i att 

dessa anslutningar inte är anpassade för cykeltrafik. Möjlighet att via cykel nå 

livsmedelsbutiken samt annan handel och service från östra Hovmantorp försämras 

med längre avstånd och mer tidsåtgång som följd, jämfört med idag. Gångbron över 
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järnvägen kommer sannolikt mest att användas av personer som ska till och från 

stationen och i liten utsträckning av de som besöker centrum med cykel för att 

exempelvis handla. Risken blir då att fler väljer bort cykeln till förmån för bilen.  

Region Kronoberg ser gärna att förutsättningarna för en gång- och cykeltunnel i centralt 

läge utreds vidare. Det hade också varit intressant att belysa konsekvenserna av att låta 

dagens järnvägsövergång stängas för biltrafik men fortsatt vara öppen för gång- och 

cykeltrafik. Då hade dagens goda förbindelser med cykel mellan sydöstra Hovmantorp 

och centrum kunnat bibehållas samtidigt som en ny förbindelse över järnvägen för 

biltrafik i östra Hovmantorp hade minskat olägenheterna som dagens bomfällningar 

innebär. Förbindelsen innebär en ökad framkomlighet för blåljusfordon. 

De föreslagna gångbroarna möjliggör visserligen för gående att nå stationen. Dock 

innebär samtliga broar över järnvägen en mycket hög trappa. Region Kronoberg känner 

till svårigheten med att bygga cykelbro över järnvägen, men ser dock att möjligheten 

utreds på nytt och med en fördjupad konsekvensanalys. Alternativ till cykelbro över 

järnvägen kan också vara en belyst cykeltunnel under järnvägen. En cykeltunnel som 

också kan användas av gående. 

Bemötande 

Region Kronoberg skriver i sitt yttrande att det saknas en tydlighet i hur bostadsområden i 

den södra delen av planområdet skall kunna nås på ett bra sätt med cykel. Kommunen anser 

att detta tydligt redovisas på sid 24 samt sid 32 i planprogrammet. Region Kronoberg anger 

att avståndet till det framtida bostadsområdet är relativt långt och region Kronoberg ser i 

dagsläget ingen möjlighet till att trafikera sträckan med buss. Kommunens bedömning är att 

avståndet på ca 2 km mellan bostadsområdet i söder och centrum är förhållandevis kort och 

inom ett godtagbart avstånd för både gång och cykel. 

I yttrandet anges att det vore önskvärt att kommunen lyfter fram ortens cykelvägar på ett 

tydligare sätt samt att det eventuellt vore lämpligt att satsa på en s.k. supercykelväg till och 

från det framtida området. Kommunens bedömning är att redovisning av cykelvägar görs på 

ett tydligt sätt på sidan 22 med hänsyn till planprogrammets syfte. Kommunen ser positivt på 

satsning av s.k. supercykelvägar men ser inte behovet av det i ett samhälle av den storlek och 

småskalighet som Hovmantorp innehar idag. 

Kommunen ser mycket positivt på en gång- och cykeltunnel men har fått information från 

Trafikverket att det är för svårt att genomföra rent tekniskt med de förutsättningar som finns 

på platsen. Bland annat finns en svårighet med grundvattennivån. 

Region Kronoberg efterlyser en fördjupad konsekvensanalys för att undersöka möjligheten för 

en cykelbro över järnvägen. Kommunen ser inte att det i dagsläget är aktuellt p.g.a. platsens 

förutsättningar.  

I yttrandet anges möjlighet att ha kvar den befintliga övergången för gång- och cykeltrafik. 

Problemet som uppstår idag är att bommarna behöver vara nere under hela den tid då tåget 

står inne på stationen. Eftersom detta kan dröja har det uppstått en situation där gång- och 
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cykeltrafik smiter emellan och korsar järnvägsspåren även när bommarna är nere. I dialog 

med Trafikverket har det konstaterats att det är direkt olämpligt att ha kvar övergången 

enbart för gång- och cykeltrafik. 

 

3. Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande till kommunstyrelsen: 

Samhällsbyggnadsnämnden tycker att alternativet öster om glasbruket med anslutning 

till Kullagatan bör prövas på samma sätt som alternativet norr om glasbruket. Nämnden 

anser att de två alternativen är de mest lämpliga för en planskild korsning i östra 

Hovmantorp. Nämnden tycker dessutom att det är positivt att båda alternativen har en 

anslutning till Centralgatan. Nämnden anser även att det är viktigt att det blir en 

passagemöjlighet vid stationen men att Trafikverket bör titta på alternativa passager och 

utformningar som passar in i samhällets småskalighet. 

  

Bemötande 

Vid det fortsatta arbetet så kommer kommunen att studera utformningen av broarna. 

 

4. Statens geotekniska institut 

Statens geotekniska institut (SGI) har från Lessebo kommun erhållit rubricerat 

planprogram med begäran om yttrande. SGI: s yttrande avser geotekniska 

säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till 

översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, så som hantering av radon, 

ingår således inte.  

Syftet med planprogrammet är att ta ett helhetsgrepp över östra Hovmanstorps 

utveckling. Planprogrammet ska förmedla kommunens vision för områdets karaktär och 

framtida utveckling. Planprogrammet ska även redovisa utvecklingsförslag för 

infrastruktur och bostads- och verksamhetsområden.  

Underlag:  

1. Undersökning om betydande miljöpåverkan  

2. Planprogram östra Hovmantorp 220620  

SGI:s synpunkter  

Det framgår ur handlingen att planprogrammet är vägledande och ska ge mål och 

utgångspunkter inför kommande detaljplanering. Det finns en övergripande beskrivning 

av planområdets geologiska förutsättningar under rubriken Mark och vegetation (sidan 

10, Planprogram). Geotekniska säkerhetsfrågor har inte beskrivits. SGI rekommenderar 

därför kommunen att komplettera planbeskrivningen med ett avsnitt som beskriver 
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geotekniska förhållanden samt hur dessa frågor ska hanteras i kommande detaljplaner 

och bygglovsärenden. 

Under rubriken Risk för höga vattenstånd (sidan 14, Planprogram) redovisas områden 

inom planprogrammet som riskerar att översvämmas vid höga flöden. Kommunen 

anger att det krävs åtgärder för tillkommande bebyggelse/anläggningar inom 

översvämningshotade områden. SGI vill uppmärksamma kommunen på att 

översvämningsskydd (exempelvis skyddsvallar, höjda marknivåer och dagvatten-

dammar) kan innebära att stabiliteten försämras. Planprogrammet bör därför 

kompletteras med en upplysning om att geotekniska säkerhetsfrågor alltid ska beaktas i 

samband med planering och genomförande av skyddsåtgärder för översvämning. 

Bemötande 

Planprogrammet kompletteras med ett avsnitt som beskriver geotekniska förhållanden samt 

hur dessa frågor ska hanteras i kommande detaljplaner och bygglovsärenden. 

Planprogrammet kompletteras även med en upplysning om att geotekniska säkerhetsfrågor 

alltid ska beaktas i samband med planering och genomförande av skyddsåtgärder för 

översvämning. 

 

5. Trafikverket 

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. Syftet med 

planprogrammet är att ta ett helhetsgrepp över östra Hovmantorps utveckling. 

Kommunens avsikt är att förmedla sin vision och sina intentioner för områdets framtida 

utveckling. Planprogrammet skall även redovisa förslag på placering av ny planskild 

korsning mellan väg 834 och Kust-till kustbanan samt presentera utvecklingsförslag för 

bland annat befintliga och framtida bostads- och verksamhetsområden. 

Bakgrund  

Bakgrunden till att Trafikverket såg ett behov av ett övergripande kommunalt 

planprogram är den pågående planeringen för en planskild korsning med Kust- till 

kustbanan som är ett namngivet objekt i den regionala planen för 

transportinfrastrukturen (länstransportplan). I den har Trafikverket fått uppdraget att 

åtgärda befintlig korsning i plan i centrala Hovmantorp. Planprogrammet bör innehålla 

en formulering om att det är Region Kronoberg som har pekat ut åtgärden som 

prioriterat och namngivet objekt i länstransportplanen. I planeringsarbetet har 

komplexiteten i att lösa identifierad brist blivit allt tydligare, där olika förutsättningar 

begränsar Trafikverkets möjligheter att hitta utrymme för en framtida vägsträckning av 

väg 834.  

Övergripande synpunkter 

Dokumentet är överlag tydligt strukturerat, överskådligt och lättförståeligt. Trafikverket 

anser dock att tydligheten gentemot allmänheten och andra berörda parter skulle 

kunna förstärkas genom en enklare matris eller liknande som sammanfattar och 
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värderar de utredda alternativen och som förklarar varför vissa alternativ har valts bort. 

Trafikverket kan bistå i framtagandet av en sådan beskrivning som förslagsvis följer 

Trafikverkets sätt att jämföra åtgärdsförslag i åtgärdsvalsstudier.  

Riksintressen  

I dokumentet anges endast totalförsvarets intressen. Även riksintressen för 

kommunikationer är berörda, nämligen Kust- till kustbanan och väg 25 samt MSA-ytor 

för flygplatserna Växjö och Ronneby. 

Planförslag  

Planprogrammet ska beskriva intentioner kopplat till Hovmantorps utveckling och behov 

av trafikinfrastruktur. Utredningen om planskildheten befinner sig fortfarande i tidigt 

skede och därför anser Trafikverket att det blir missvisande att det står i dokumentet att 

kommunen fastställer valt alternativ med en järnvägsbro mellan Storgatan och 

Centralgatan. Planprogrammet är ett visionsdokument och ej bindande och bör därmed 

inte innehålla den typen av kategoriska ställningstaganden avseende placering. Det bör 

också förtydligas att den nya järnvägsbron ska möjliggöra för att oskyddade trafikanter 

kan passera den på ett trafiksäkert sätt.  

I planprogrammet ingår ej det i översiktsplanen utpekade verksamhetsområdet norr om 

väg 25 som sedan tidigare har funnits med i resonemang om GC-tunnelns placering. Det 

bör finnas en kort skrivning om vad detta innebär kopplat till kommunens framtida 

markanvändning.  

Den planerade GC-vägen norr om väg 25 som ska knyta ihop Hovmantorp och Lessebo 

borde illustreras både i avsnittet om utredda alternativ och i planförslaget. Det är den 

kopplingen och funktionen som planskild GC-tunnel under väg 25 ska möjliggöra. 

I avsnittet sociala frågor definieras tillgänglighet enbart som möjlighet för personer med 

funktionshinder att förflytta sig på samma villkor. Tillgänglighet skulle kunna beskrivas 

ur ett bredare perspektiv och för olika grupper samt aspekter som säkerhet, trygghet, 

jämställdhet, användbarhet för alla grupper i samhället ingår i en vidare bemärkelse. 

Konsekvenser  

Trafikverket vill vara tydligt med att risken för fotgängare som vill gena över järnvägen 

ifall plankorsningen stängs och en ny bro hamnar i ett läge längre ifrån stationen 

kommer att minimeras genom kompletterande stängselåtgärder som i princip ska 

omöjliggöra för olovlig och trafikfarlig passage över järnvägen.  

Hovmantorp har en potential sitt strategiskt gynnsamma läge med täta 

kollektivtrafikförbindelser utmed Kust-till kustbanan. Det bör finnas ett resonemang i 

både inledningen och konsekvensbeskrivningen om den regionala nyttan som 

föreslagna åtgärder ska åstadkomma. Järnvägen beskrivs endast som barriär, inte som 

möjliggörare för lokal och regional utveckling. 
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Bemötande 

Trafikverket anger att ”Planprogrammet bör innehålla en formulering om att det är Region 

Kronoberg som har pekat ut åtgärden som prioriterat och namngivet objekt i 

länstransportplanen”. Planprogrammet kompletteras med denna uppgift. 

 

Planprogrammet kompletteras med en enklare matris eller liknande som sammanfattar och 

värderar de utredda alternativen och som förklarar varför vissa alternativ har valts bort.  

 

Trafikverket anger att ”Utredningen om planskildheten befinner sig fortfarande i tidigt skede 

och därför anser Trafikverket att det blir missvisande att det står i dokumentet att kommunen 

fastställer valt alternativ med en järnvägsbro mellan Storgatan och Centralgatan. 

Planprogrammet är ett visionsdokument och ej bindande och bör därmed inte innehålla den 

typen av kategoriska ställningstaganden avseende placering.” Planprogrammet justeras 

angående ordvalet från ”fastställer” till ”förordar” eller liknande.  

 

Planprogrammet förtydligas i inledningen på sid 25 angående att den nya järnvägsbron ska 

möjliggöra för att oskyddade trafikanter kan passera den på ett trafiksäkert sätt. 

Följande bildtext på sid 25 läggs till: ”Den planskilda gång- och cykeltunneln under väg 25 

samt planerad gång- och cykelväg ska knyta ihop Hovmantorp och Lessebo”.  

 

Trafikverket anger att ”I avsnittet sociala frågor definieras tillgänglighet enbart som möjlighet 

för personer med funktionshinder att förflytta sig på samma villkor. Tillgänglighet skulle 

kunna beskrivas ur ett bredare perspektiv och för olika grupper samt aspekter som säkerhet, 

trygghet, jämställdhet, användbarhet för alla grupper i samhället ingår i en vidare 

bemärkelse.” Planprogrammet kompletteras angående tillgänglighet ur ett bredare 

perspektiv.   

Trafikverket anser att det bör finnas ett resonemang i både inledningen och 

konsekvensbeskrivningen om den regionala nyttan som föreslagna åtgärder ska 

åstadkomma. Järnvägen beskrivs endast som barriär, inte som möjliggörare för lokal och 

regional utveckling. Planprogrammet justeras i frågan om den regionala nyttan samt barriär.  

 

6. Skogsstyrelsen 

Inom planerat verksamhetsområde finns inga av Skogsstyrelsens formellt skyddade 

områden eller nyckelbiotoper.  

Men exploatering av skogsmark medför oftast att naturvärden knutna till skog påverkas 

negativt och i många fall helt spolieras.  

Enligt presenterat underlag finns bland annat ett flertal ädellövträd inom planområdet. 

Skogsstyrelsen vill uppmärksamma er på att iaktta försiktighet när åtgärder som 
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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.  

Vi vill informera om att till exempel ekar och framför allt äldre ekar har stor betydelse 

för den biologiska mångfalden och är livsmiljö för ett stort antal organismer. Bara i 

Sverige beräknas 1500 arter vara mer eller mindre beroende av eken. Det gäller 

exempelvis för skalbaggar, vedsvampar, lavar och fåglar varav flertalet av dessa är 

rödlistade.  

Eken har "rik bark", dvs högt pH och god vattenhållande förmåga som gör att många 

arter, till exempel lavar, gynnas. Även barkens skrovlighet ger en miljö som många arter 

gillar. Eken uppnår hög ålder och grov dimension. Detta skapar många nischer för olika 

arter i tid och rum, och dessutom har olika arter med dålig spridningsförmåga lång tid 

på sig att etableras.  

Ekens "mulm" dvs nedbrutet och halvnedbrutet material inne i gamla träd har speciella 

närings- fuktighets- och ljusförhållanden som många hotade arter är beroende av. Men 

även andra gamla lövträdarter uppvisar ofta hög biodiversitet.  

Och även träd som i nuläget inte är speciellt gamla kan bli det på sikt vilket gör det 

värdefullt och viktigt att spara dem.  

Där är arter som ger frukt och bär (så kallade ”bärande” arter) som rönn, en, oxel, 

hagtorn, olvon, slån, bok, ek, nypon, hassel, apel och körsbär av extra stor betydelse. De 

flesta av dessa är också vad som brukar kallas för ”blommande”, alltså arter som är 

betydelsefulla som pollen- och nektarkällor.  

Där vill Skogsstyrelsen speciellt uppmärksamma betydelsen av trädslaget sälg som är 

oerhört viktig för den biologiska mångfalden. Sälgen betraktas ofta som sly, skräpbuskar 

utan värde som röjs bort. Få vet att blommande sälgar i skogsbryn och åkerkanter – eller 

också stadsmiljöer - behövs för att vi ska få bär och frukt i trädgården.  

De gulludna blommorna med pollen och nektar är den enda mat som finns tidigt på 

våren. Sälgen är livsnödvändig för många yrvakna insekter. Utan pollen frän sälgens 

hanblommor finns ingen mat som den övervintrande humledrottningen kan föda upp 

den första kullen larver på våren. Många bin, vilda och tama och dag - och nattfjärilar 

besöker också sälgens blommor. Vissa vildbin dör om de inte hittar en blommande sälg. 

Även flyttfåglar som anländer tidigt, som svarthättor och många sångare kan faktiskt 

suga nektar ur sälgblommorna. Att spara eller plantera en sälg gynnar den biologiska 

mångfalden. Detta är viktigt att tänka på.  

Vi har inga ytterligare synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon 

ytterligare information att tillföra som har bäring på detta.  

Vi ansvarar för frågor om skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets skogar 

sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska målen nås. Vi är tillsynsmyndighet, enligt 
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skogsvårdslagen och delar av miljöbalken gällande skogliga åtgärder på skogsmark 

(mark som lyder under SVL.). Vidare ingår bland våra uppgifter att medverka i frågor om 

samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med naturresurser 

Bemötande 

Kommunen noterar synpunkterna. 

 

7. SGU 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tagit emot en planremiss enligt rubricerat 

ärende i tillhörande epost. Som ett led i SGUs arbete med att effektivisera myndighetens 

remiss-hantering avger SGU generellt sett inte yttranden i denna typ av ärenden. SGU 

avstår därför från att yttra sig och hänvisar till nedanstående allmänna riktlinjer. För att 

uppfylla plan- och bygglagens intentioner om en hållbar mark- och vattenanvändning 

bör planen behandla nedanstående frågor.  

SGU har en checklista gällande kommunala planer som är till hjälp för att hitta till 

relevant information på vår hemsida.  

https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/kommunal-planering/ 

Risker  

Marklutning, jordart, jorddjup och bergart samt grundvattennivå kan ha betydelse för 

riskbild vid samhällsplanering och därmed påverka såväl lämplig markanvändning som 

grundläggning och därmed erforderliga geotekniska lösningar och resulterande bygg-

kostnader. Strandnära byggnation, tex. i LISområden, kan medföra specifika risker. I 

strandnära läge bör risk för översvämning och ev. ras och skred beaktas. Det förtydligas 

i PBL att det inom kommunal planering skall framgå ”kommunens syn på risken för 

skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som 

är klimat-relaterade, samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra” (PBL 3 kap. 5 

§).  

SGU har utfört relevanta karteringar och analyser som är tillgängliga i kartvisarna 

"Förutsättningar för skred i finkornig jordart", "Jordskred och raviner" samt "Stränders 

jordart och eroderbarhet". https://apps.sgu.se/kartvisare/ Dessa data tillhandahålls även 

genom andra myndigheters karttjänster.  

MSB Kartportal: https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/ SGI  

Kartvisare Ras, skred, Erosion: http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/ 

För att kunna följa Boverkets uppdaterade riktlinjer om kommunal planering i 

översvämningskänsliga områden (2018) bör en analys av höga vattenflöden för berörda 

avrinningsområden och hur de kan påverka befintliga och planerade strandnära 

byggnader samt tillhörande infrastruktur utföras. Myndigheten för samhällskydd och 

beredskap (MSB) utför kartering och beräkning av översvämningsrisk som visas i 

Portalen för översvämningshot. https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/ 
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Att betänka är att beräkning av översvämningsrisk ännu inte har utförts rikstäckande 

och att det därför kan finnas ytterligare riskområden inom kommunens övriga 

avrinningsområden. Därtill bör kommunal planering ta hänsyn till samlad påverkan från 

tex. skyfallskartering i kombination med risk för höga flöden och översvämning.  

SGU har även utvecklat användarstöd för flera områden, bland annat hur geologiska 

frågor kan påverka kommunal planering.  

https://www.sgu.se/anvandarstod-for-geologiska-fragor/  

SGU har tagit fram en checklista för vilken information vi anser bör redovisas i en MKB 

gällande påverkan på grundvattenförekomst: 

https://www.sgu.se/grundvatten/vattenforvaltning/checklista-paverkan-

grundvattenforekomst/  

Riksintressen för värdefulla ämnen och material  

Bestämmelserna om riksintressen finns i miljöbalken. I kommunal planering skall 

aktuella riksintressen redovisas tillsammans med en beskrivning av hur kommunen 

avser att tillgodose de utpekade riksintressena.  

SGU är den myndighet som pekar ut fyndigheter som innehåller värdefulla ämnen eller 

material som riksintressen. I samhällsplanering skall förekomst av Riksintressen för 

värdefulla ämnen eller material, liksom andra typer av riksintressen redovisas, lämpligen 

på karta. Redogörelsen skall innehålla en beskrivning av dessa, samt hur kommunen 

avser att tillgodose de utpekade riksintressena.  

Läs mer om Riksintressen på Boverkets webbplats.  

Läs mer om Riksintressen i Miljöbalken (svensk författningssamling)  

Mineralresurser, gruv- och täktverksamhet  

En översiktsplan bör innehålla en beskrivning och redovisning i karta av pågående gruv- 

och täktverksamhet (malmer, krossberg, naturgrus, sand, industrimineral och torv) samt 

eventuella undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner inom kommunen. Om 

relevant bör ett resonemang om hur samhället ska planeras för att möjliggöra ett 

hållbart nyttjande av dessa mineralresurser föras.  

Relevanta SGU kartvisare är ”Malm och mineral”, ”Mineralrättigheter”, ”Torv” och 

”Ballast”.  

https://apps.sgu.se/kartvisare  

 

 

MKN  

22

https://www.sgu.se/anvandarstod-for-geologiska-fragor/
https://www.sgu.se/grundvatten/vattenforvaltning/checklista-paverkan-grundvattenforekomst/
https://www.sgu.se/grundvatten/vattenforvaltning/checklista-paverkan-grundvattenforekomst/
https://apps.sgu.se/kartvisare


17(25) 

 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt instrument för att skydda grund- och 

ytvattenförekomster och se till att god (grund-)vattenstatus uppnås eller upprätthålls. 

Statusklassificering görs i slutet av varje förvaltningscykel för att ta reda på om 

vattendirektivets målsättning om god grundvattenstatus har uppnåtts. 

I samhällsplanering ska det framgå hur kommunen avser att följa att gällande 

miljökvalitetsnormer (MKN) för de grund- och ytvattenförekomster som berörs av 

planen – till exempel vid bebyggelse eller annan exploatering. Hur mark- och 

vattenanvändningen ser ut har stor betydelse för möjligheterna att upprätthålla eller 

förbättra statusen hos yt- och grundvatten. Kommunerna har därför en viktig roll som 

genomförare av vattenförvaltningens måluppfyllelse.  

Läs mer om SGUs föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för 

grundvatten på SGUs Användarstöd för geologiska frågor  

Läs mer om Miljökvalitetsnormer i Plan- och bygglagen (Svensk författningssamling)  

Ladda ned Boverkets orientering för handläggare Miljökvalitetsnormer i fysisk planering  

Materialförsörjning 

SGU anser att krossat berg eller morän ska användas istället för naturgrus vid 

byggnation. Kännedom om regional och lokal bergkvalitet, framförhållning vid 

tillståndsgivning för täktverksamhet och utvisande av lämpliga områden för 

täktverksamhet inom kommunal planering är viktiga komponenter i materialförsörjning. 

Lokal tillgång på lämpligt bergmaterial kan minska klimatpåverkan.  

Materialförsörjningen av ballast och masshantering (d.v.s. all typ av hantering av jordar, 

berg och schaktmassor) i en storstad är ett tydligt och betydande exempel på ett av 

samhällets försörjningssystem som måste fungera, men som vi idag tar för givet och 

ofta nedprioriterar till fördel för byggande av nya bostadsområden, vägar mm. Men 

materialförsörjningsfrågan är i sig ävenså aktuell för övriga delar av landet. Aktuell 

diskussion om hållbarhet och cirkulär ekonomi aktualiserar frågan om och hur 

samhället använder rätt naturresurser och att det sker på ett resurseffektivt sätt. Hur 

frågan hanteras påverkar inte minst uppsatta klimat- och miljömål och kan skapa 

betydande klimat- och samhällsvinster.  

Materialförsörjning är en del av fysisk planering  

Materialförsörjningsplanering påverkas av varierande geologiska förutsättningar, 

befolkningsfördelning, regionens struktur och -materialbehov. På kommunal, regional- 

och länsnivå uppdateras översiktlig planering med jämna intervall. Vid framtagande av 

dessa översiktsplaner bör frågor som berör materialförsörjning tas upp. 

Materialförsörjning är ofta regional till sin natur och det kan därför vara naturligt att 

behandla den som en mellankommunal fråga i översiktsplaneringen. Då 

tillståndsgivning för täktverksamhet är tidsbunden bör även framtida försörjningsläge 
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beaktas och vid behov lämplig mark utpekas. Frågan är komplex och berör många olika 

områden, som tex. samhällsplanering, täkter, miljö och grundvatten.  

Länsstyrelsen levererar underlag som används i kommunal översiktsplanering. Då 

materialförsörjning bör ses i ett regionalt- eller länsperspektiv är det naturligt att 

materialförsörjningsplaner tas fram på läns- eller regionnivå. Sveriges län har 

grusförsörjningsplaner, dock är de genomgående av äldre datum, har ofta snävt fokus 

och behov och terminologi kan ha ändrats sedan de togs fram. 

Materialförsörjningsfrågan inbegriper masshantering, men ser även på återvinning, 

framtida tillgång och efterfrågan och beaktar också nyproduktion av jungfruliga 

material. Hur påverkar detta tex. markanvändning, Sveriges miljömål, 

miljökvalitetsnormer mm. ur kommunalt, men också regionalt perspektiv. Dessa frågor 

sammanfattas lämpligen i en materialförsörjningsplan, som liksom kommunala 

översiktsplaner revideras med jämna mellanrum för att hålla den aktuell.  

Materialförsörjningsplan  

Syftet med en materialförsörjningsplan är att planera för möjligheterna att långsiktigt ha 

tillgång till byggnadsmaterial i form av krossat berg, grus och sand, s.k. ballastmaterial, 

för att utveckla infrastruktur och bostadsbyggande. Bergmaterial är tungt att 

transportera och långa fraktvägar kan orsaka stora utsläpp. En materialförsörjningsplan 

bör därför utvisa områden lämpliga för framtida materialförsörjning, där utpekade 

områden dels skall kunna möta framtida efterfrågan, dels möjliggöra så kort 

transportsträcka till användare som möjligt.  

För cirkulära flöden med tex. hantering av entreprenadberg och återvinning av jord- och 

bergmassor krävs lämpliga, strategiskt placerade upplagsplatser. 

Materialförsörjningsplanen behövs också för att se till att de nödvändiga täkterna 

placeras i ett sådant läge att erforderlig produktkvalitet erhålls, samtidigt som 

brytningen, men även transporterna förorsakar minsta möjliga skada för miljön och inte 

påverkar tex. grundvattenförekomster. Genom att planera för en hållbar 

materialförsörjning kan de kvarvarande naturgrusavlagringarna sparas för naturskydd 

och framtida dricksvattenförsörjning. En materialförsörjningsplan är således ett viktigt 

strategiskt styrmedel för att se till att samhällets försörjning av ballastmaterial kan 

tillgodoses på ett hållbart och resurseffektivt sätt (SGU 2015).  

Lagrum för materialförsörjning enligt Miljöbalken, miljömålen och plan- och bygglagen 

 Enligt miljöbalken (MB 9 kap. 6f §) får en täkt i naturgrus inte komma till stånd om:  

- det med hänsyn till det avsedda användningsområdet är tekniskt möjligt och 

ekonomiskt rimligt att använda annat material,  

- naturgrusförekomsten är betydelsefull för nuvarande eller framtida 

dricksvattenförsörjning och täkten kan medföra en försämrad vattenförsörjning 

eller  

- naturgrusförekomsten utgör en värdefull natur- och kulturmiljö.  
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Inom miljömålet Grundvatten av god kvalitet ingår bevarandet av 

naturgrusavlagringarna som en av sex preciseringar formulerat på följande sätt: 

”Naturgrusavlagringar av stor betydelse för dricksvattenförsörjning, energilagring, natur- 

och kulturlandskapet är fortsatt bevarade.” 

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/grundvatten-av-god-kvalitet/  

Lämplig placering av täkter och terminaler för bergmaterial sker i första hand i 

förhållande till berggrundens givna förutsättningar att kunna leverera rätt produkt-

kvalitet. Täktplacering och materialbehov (kvalitet och mängd) påverkar fler av Sveriges 

Miljömål, tex. Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Säker strålmiljö. Det är därför viktigt 

att avstånd mellan täkt eller terminal och avsättningsområde hålls så kort som möjligt 

för tunga transporter.  

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/begransad-klimatpaverkan/ 

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/ 

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/giftfri-miljo/ 

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/saker-stralmiljo/ 

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/grundvatten-av-god-kvalitet/ 

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/god-bebyggd-miljo/  

I plan- och bygglagen (PBL) står att det av en översiktsplan ska framgå ”hur kommunen i 

den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med 

relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar 

utveckling inom kommunen” (PBL 3 kap. 5 §). Det förtydligas att det av översiktsplanen 

skall framgå ”kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa 

av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade, samt på hur sådana 

risker kan minska eller upphöra” (PBL 3 kap. 5 §).  

Enligt miljöbalken 3 kap. 7 § ska mark- och vattenområden som innehåller värdefulla 

ämnen och material så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 

utvinningen av dem. Enligt PBL 3 kap. 4 § skall det i översiktsplanen framgå hur 

kommunen anser att ev. riksintressen ska tillgodoses.  

 

Bemötande 

Kommunen noterar synpunkterna. 

 

8. EON 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 

ärende och har följande synpunkter.  

Inom området har E.ON befintligt elnätet som består av bland annat markförlagda låg- 

och mellanspänningskablar, kabelskåp och transformatorstationer samt 

lågspänningsluftledningar och regionnätsledning.  
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Markkablar  

Kablarnas lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. Kabelvisning beställs 

kostnadsfritt i fält 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 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.  

Luftledningar  

Kraftledningar enligt ovan är underkastade Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, 

ELSÄK-FS 2008:1 samt 2010:1. En luftledning för lågspänning får enligt 6 kap. 5 § ELSÄK-

FS 2008:1 vara framdragen över eller invid byggnad under förutsättning att den endast 

med särskilda hjälpmedel kan nås från fönster, balkonger eller tak, (2,5 meter).  

För att säkerställa att lågspänningsluftledningar uppfyller starkströmsföreskrifternas 

krav på minsta avstånd mellan yttre fasledare och närmsta byggnadsdel så anser E.ON 

att närmsta byggnadsdel från 2,5 meter kV ledningarna ska vara minst 2,5 meter.  

Markhöjden får ej förändras under eller invid ovannämnda ledningar.  

Regionnätsledning 

Kraftledningarna enligt ovan omfattas av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, 

ELSÄK-FS 2008:1, samt ELSÄK-FS 2010:1. Starkströmsföreskrifterna reglerar bland annat 

höjd över mark, avstånd från ledning till byggnad, brännbart upplag och 

parkeringsplatser. För att kunna bibehålla ledningarna måste ovannämnda föreskrifter 

följas. Det får inte göras avkall på el, person eller driftssäkerhet.  

Markhöjden får ej förändras under eller invid ovannämnda ledningar. Vägar eller 

uppförande av nya vägar får ej ske strax invid eller under ledningarna utan att E.ON 

kontaktas för bedömning. 

6 kap. 5 § starkströmsföreskrifterna reglerar minsta tillåtna horisontella avstånd mellan 

kraftledning och närmsta byggnadsdel på en byggnad. För en ledning på 50 kV gäller ett 

minsta horisontellt avstånd på 10 meter från yttersta fasledare på kraftledningen till 

närmsta byggnadsdel. 

Enligt starkströmsföreskrifterna 6 kap. 10 § ska friledning vara framdragen på 

betryggande avstånd från upplag med brännbart material och område med 

explosionsrisk. Minsta horisontella avstånd mellan ledningens yttersta faslina och 

riskområde med brandfarlig vara (klassat område) skall vara 30 meter. Motsvarande 

avstånd till explosiv vara är 30 meter.  

Om stängsel ska monteras vill vi erinra om risken för spänningssättning av staket eller 

stängsel som sätts upp i närheten av kraftledningar. Instruktion finns enligt EBR, IN055. 

26

http://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar


21(25) 

 

Kontakta E.ON inför uppförande av stängsel i närheten av ledningarna för att få 

uppgifter om vilka särskilda skyddsåtgärder som eventuellt erfordras.  

Transformatorstationer  

Minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation i byggnad och brännbar 

byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter. Transformatorstationer ska placeras så 

att de rimligtvis inte skadas av vägfordon, samt att tillräckligt utrymme för normal drift 

och underhåll ska säkerställas.  

Allmänt  

En ombyggnad för en ny stadsdel kommer att kräva en utbyggnad av elnätet såsom 

ledningar och transformatorstationer m.m. Eventuellt kan det även innebära att 

ledningar behöver flyttas. Dessa frågor kommer att behandlas i framtida 

detaljplanering. Det är önskvärt att kommande utbyggnad planeras i samråd mellan 

ledningsägaren och exploatören för en så bra lösning som möjligt ska uppnås. E.ON 

önskar därför att bli kontaktade på ett tidigt stadium i detaljplaneringen.  

Vi ber att få återkomma med utförligare svar och vid behov förslag på placering E- u- och 

l-områden i samband med att detaljplan upprättas för området. I det fall detaljplan inte 

upprättas för ett område där våra anläggningar berörs förutsätter E.ON att vi i samband 

med prövning av bygglov samt fastighetsbildning får möjlighet att yttra oss.  

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller 

ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av 

genomförandebeskrivningen. 

Bemötande 

Kommunen noterar synpunkterna. 

 

9. Företaget Ljuders 

Om alternativ 2 eller 3 för järnvägsbro blir verklighet är det av yttersta vikt att vi får en 

ersättningslokal till den nyrenoverade produktions- och lagerlokal som försvinner pga. 

den nya sträckningen. Ersättningslokalen behöver vara storleksmässigt lika befintlig 

lokal och i anslutning till vår nuvarande huvudbyggnad. En lösning som i så fall skulle 

kunna fungera är att nuvarande huvudbyggnad byggs ut.  

Man måste även ta hänsyn till trafik (in- och utfart) av främst lastbilar. Idag sker infart av 

lastbilar ofta från Järnvägsgatan, bilar kommer österifrån och svänger upp på en mindre 

väg som tillhör oss. Denna väg ser ut att försvinna vilket gör att den måste ersättas med 

ny infart alternativt skapa en helt ny lösning. Ska infart fortsättningsvis ske från 

Järnvägsgatan och det blir en återvändsgata på den gatan pga. bron så måste bilarna 

kanske komma västerifrån.  

Det är främst lastbil med släp som använder infart från Järnvägsgatan. Infart sker idag 

också från Centralgatan. Hur denna utfart kommer att påverkas av den nya sträckningen 
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och en möjlig större trafik på Centralgatan är svårt att bedöma men bör beaktas. Vår 

tomt lutar en aning uppåt mot Centralgatan så bilar startar i motlut ut på Centralgatan. 

Bemötande 

Kommunen anser att en fortsatt dialog gällande en ny järnvägsbro är nödvändig för arbetet 

med val av placering. Kommunen noterar synpunkterna angående ersättningslokal alternativt 

utbyggnad av huvudbyggnad. Kommunen noterar även logistiska synpunkter och ser positivt 

på en fortsatt dialog med företaget. 

 

10. Fastighetsägare till Sandvik 7 

Har lite synpunkter och funderingar angående planprogrammet för östra Hovmantorp.  

Jag äger tomten SANDVIK 7 i Hovmantorp som i dagsläget är klassad som industrimark. Om 

man ska ändra i planen vore de då inte lämpligt att ändra denna tomt till bostadstomt. Så 

det kan byggas två villor där istället för en industri inne i samhället med lastbilstrafik på 

Sandviksgatan då tomten har infart från den gatan.  

Cykelväg längs med Järnvägsgatan på industriområdet känns inte bra med så mycket 

tungtrafik ,truckar och traktorer med släp som kör på industriområdet. Järnvägsgatan är blir 

ganska smal förbi LG Produktion, Tio teknik, K-Produkter och Jespersens motor. Många 

parkerar bil och båttrailer längs med Järnvägsgatan när dom ska till Jesperssens och har vi 

då en lastbil med släp som ställer längs med Järnvägsgatan hos oss på LG Produktion så är 

det svårt att ta sig förbi i dagsläget för trafik som ska längre ner på gatan.  

Gång och cykeltunneln tycker jag borde ligga vi östra utfarten till väg25 då det är många som 

går (springer) över väg 25 varje dag när dom är ute och går och rastar hundar och går 

”Rottnrå rundan”. 

 

Bemötande 

Angående synpunkt om ändring från industrimark till bostadstomt är det en fråga som får 

utredas vidare i ett eventuellt detaljplanearbete. En cykelväg genom industriområdet behöver 

studeras vidare för en trafiksäker lösning. Förslaget är inte fastslaget. Kommunen noterar 

även synpunkterna angående passage av väg 25. 

 

11. Fastighetsägare till Kvisten 7  

För det första, är järnvägsövergången ett problem idag? Vi upplever att problemen med 

långa trafikköer har mer eller mindre försvunnit/är löst. 

Hur stor del blir kommunens kostnad? 

Vi bor på Centralgatan 2 och har bott här sedan 1976. Trafiken har ju av olika skäl ökat 

under årens lopp. Men vi är inte positiva till att all trafik från östra delen av Hovmantorp 

ska komma på den här gatan. Ni skriver i konsekvensanalysen att ”området kommer att 

bli något mer trafikerat”. Hur tänker ni där? Ni planerar ju att fler bostäder ska byggas 
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på flera områden ex. mot Ormeshaga och neråt Morkullevägen. Naturligtvis kommer 

trafiken att öka här på Centralgatan. Skola/fritids, förskolor, affär m.m., kommer att 

trafikera Centralgatan. 

Utgår från att ni redan gjort bullernivå mätningar och värden på luftkvaliteten i aktuella 

områden dvs nuvarande trafik Storgatan/Centralgatan idag. Ljudnivån blir mer konstant 

och ingen njutning att koppla av utomhus längre! 

Någon form av farthinder behövs! 

Hur blir säkerheten för barnen som bor i det här området? Fler och fler barnfamiljer 

flyttar hit och det är ju positivt. Men mer trafik på Centralgatan gör det svårare att gå 

över gatan. Gäller även oss som är äldre! 

Gångbron vid stationen ser proffsig ut. Handikappanpassad förstås? 

Cykelväg till Lessebo blir nog bra. 

Bemötande 

Kommunen noterar synpunkterna. Problemet med bommarna är att dom behöver vara nere 

under hela den tid då tåget står inne på stationen. Tyvärr har det uppstått situationer då 

gång- och cykeltrafikanter smiter emellan bommarna vilket anses mycket trafikfarligt och 

behöver stävjas.  

 

Kostnaden är med som ett projekt i Region Kronobergs länstransportplan.  

 

Angående synpunkten om en ökning av trafik längs med Centralgatan, farthinder samt 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder, får detta studeras vidare vid fastställande för placering av 

järnvägsbron. Ett planprogram är enbart ett visionsdokument som översiktligt studerat olika 

alternativ gällande järnvägsövergångar. 

 

Kommunen förordar starkt en handikappanpassad gångbro. 

 

12. Fastighetsägare till Kvisten 2 

Jag har läst Planprogrammet för östra Hovmantorp och blir klart oroad av hur trafikerad 

Centralgatan kommer att bli. Det är redan idag mycket trafik med alldeles för hög 

hastighet och mycket tung trafik. Jag vill föreslå att man gör något åt hastigheten och 

med detta får lite lägre buller, vägbulor eller avsmalnande parti för att sänka 

hastigheten! 

 

Bemötande 

Kommunen noterar synpunkterna. En ökning av trafik längs med Centralgatan, farthinder 

samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder studeras vidare i arbetet. Ett planprogram är enbart 
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ett visionsdokument som översiktligt studerat olika alternativ gällande järnvägsövergångar 

samt redovisat förutsättningarna. 

 

13. Fastighetsägare till Lyckan 18 

Vårt inlägg gäller Storgatan/väg 834; sträckan från korsningen Vikingagatan/Storgatan 

fram till p-platsen vid motionsspåret.  

Vi bor på Norrhemsgatan 11. Vår tomt Lyckan 18 och större delen av trädgården ligger 

längs Storgatan/väg 834.  

Vi flyttade hit sommaren 2017 och upplever att det sedan dess varit en kraftig ökning av 

trafiken, hastigheten och störningar i form av buller på Storgatan utanför vår tomt. 

Bland annat har ett nytt område byggts Oxnabben (Jordtunga vägen).  

2021 gjordes vägsträckan om med ny beläggning och ny cykelväg. Vi fick höra att vägen 

skulle göras smalare och att det skulle dämpa hastigheten. Tyvärr har inte åtgärderna 

haft önskad effekt utan snarare tvärtom. Hastigheten på vägen har ökat kraftigt, även 

trafikintensiteten och framförallt trafikbullret. Vi upplever trafikbullret mycket störande! 

Både när vi vistas i trädgården och när vi är inomhus. Hastigheterna på vägen är oftast 

mellan 70-90 km/h trots 40-skyltning. Det är både personbilar, skåpbilar, husbilar, stora 

lastbilar och MC som trafikerar vägen i dessa höga hastigheter, vilket medför mycket 

hög bullernivå. Vägsträckans utformning inbjuder till höga hastigheter. Sträckan är lång 

och rak och helt utan några fartdämpande anordningar.  

Trafiken och trafikbullret kommer att öka kraftigt pga den planerade nybyggnation med 

åretrunt bebyggelse i området.  

Vi begär att Trafikverket och Kommunen enligt Miljökvalitetsnormen gör en mätning av 

buller, hastighet och trafikintensiteten på ovan nämnda sträcka Storgatan/väg 834 från 

korsning Vikingagatan/Storgatan till p-platsen vid motionsspåret. 

Korsningen Vikingagatan – Storgatan:  

När vi ska ta oss från hemmet använder vi ovanstående korsning. Det är redan nu 

förenat med mycket stor risk att en olycka kan hända. Hastigheten på Storgatan är hög 

och sikten mycket dålig! Speciellt från järnvägshållet mot idrottsplatsen. Trafiken här 

kommer att öka markant under byggtiden och sedan med det nya boendeområdet. 

Korsningen måste göras mycket mer trafiksäker och Hastigheterna måste minska! 

 

Bemötande 

Kommunen noterar synpunkterna och ber vederbörande att ta kontakt med kommunen 

respektive Trafikverket angående trafikmätningar.  
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14. Fastighetsägare vid Sandviksgatan, 11 personer 

Enligt kommunens förslag ska järnvägsövergången vid Storgatan stängas och dela upp 

nuvarande samhälle i två delar. Den nya vägen planeras eventuellt gå öster om 

glasbruket mellan befintliga fastigheter på Sandviksgatan och glasbruket, alternativ 2 

(gult). Detta kommer att innebära en ökad trafik, ökad ljudnivå för fastighetsägarna på 

Sandviksgatan från två sidor då vi hamnar mellan en järnväg och en stor trafikerad väg. 

Är detta mer trafiksäkert för barn som bor här? Vad händer med värdena på våra 

fastigheter som med nuvarande förslag kommer finnas mellan järnvägen och den nya 

planerade vägen?  

Vår uppfattning, utan kunskap, är att marken är förorenad där vägen planeras byggas 

och borde medföra omfattande saneringskostnader.  

Om vägen dras via nedre delen av Kullagatan och därefter bakom glasbruket uppfattar 

vi att inte detta berör lika många fastigheter, alternativ 3 (rött). Nedre delen av 

Kullagatans ena sida är glasbrukstomt med en stor parkering och på andra sidan om 

vägen finns garage som tillhör hyreshusen där bakom. Vår uppfattning är att inte lika 

många berörs av detta alternativ.  

När järnvägsövergången stängs ska de som ska ta sig ner mot samhället gåendes eller 

med cykel ta sig ner mot gångvägen och därefter upp för en trappa och över en bro och 

över till andra sidan. Enkelt? Nej, knappast. Vill vi ha det så? Hur ska handikappade och 

äldre ta sig ner till samhället efter ombyggnaden? Hiss krävs, men det blir inte lika 

enkelt. Samhället delas i två delar om bef övergång vid Storgatan stängs. Andra 

alternativet är att ta sig ner mot samhället genom den nya vägen som blir betydligt 

längre för de som bor närmare järnvägsövergången och ner mot sjön. 

Bemötande 

Kommunen noterar synpunkterna och tar med sig det i det fortsatta arbetet. 

Planprogrammet justeras gällande ordval av fastställande av planförslag för att lämna det 

mer öppet mot andra förslag, såsom angöring vid Kullagatan. Kommunen är medveten om 

saneringskostnader vid det gamla glasbruket. Kostnader kommer att utredas vidare i det 

fortsatta arbetet.  

 

Gällande järnvägsöverbro vid stationen så är det inte tekniskt möjligt att anlägga en bro som 

det går att cykla på. Detta beror på platsens förutsättningar med marknivåskillnader, 

befintliga vägar samt Rottnens avgränsning. Kommunen är medveten om omvägen för 

cykeltrafikanter men anser samtidigt att förändringar och åtgärder med att stänga den 

befintliga järnvägsövergången är nödvändig av flera olika skäl. 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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1. BAKGRUND

Hovmantorp

Rottnen

Översiktskarta

Inledning
Hovmantorp är vackert beläget vid sjön Rott-
nen med attraktivt boende inom gång- och 
cykelavstånd från centrum. God kollektivtra-
fikförbindelse finns till Växjö. Hovmantorp 
är ett mindre samhälle som utvecklas och 
växer.

Järnvägen är till stor nytta i den regionala 
nyttan och möjliggör för en lokal och regio-
nal utveckling. För att kunna fortsätta att ut-
veckla samhället med ökade trafikrörelser, 
finns det ett behov av att uppföra trafiksäkra 
järnvägspassager. Planskilda passager inne-
bär att barriäreffekten minskas samtidigt som 
trafiksäkerheten ökar. 

Region Kronoberg har pekat ut behovet om 
planskild korsning i Hovmantorp. Åtgärden 
är prioriterad i länstransportplanen. Tra-
fikverket har fått i uppdrag att bygga två järn-
vägsövergångar i Hovmantorp samhälle och 
därmed stänga befintlig järnvägsövergång-
vid Storgatan. Trafikverket planerar även att 
bygga en gång- och cykeltunnel under väg 
25. Detta planprogram har upprättats för att 

utreda förutsättningarna för val av placering 
samt utreda förändringar till följd av de nya 
järnvägsövergångarna. 

De järnvägsövergångar som planeras i Hov-
mantorp samhälle är följande:
- planskild korsning (bro) som ska ersätta 
...befintlig järnvägsövergång vid Storgatan
- gångbro vid stationsområdet

En gång- och cykeltunnel under väg 25 pla-
neras i den östra delen av Hovmantorp för att 
förbättra anknytningen till Lessebo samhälle.

Planprogrammet klarlägger kommunens pla-
ner på framtida utveckling av den östra de-
len av samhället gällande bostadsutveckling, 
handel- och industriverksamhet samt gång- 
och cykelstråk.

Planprogrammet är ett visionsdokument som 
ska ge mål och utgångspunkter inför kom-
mande planering. 
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Process
Planprogrammet har gjorts tillgängligt för 
allmänheten och skickats ut på samråd till 
berörda sakägare. Inkomna synpunkter har 
sammanfattats i en samrådsredogörelse och 
planprogrammet har justerats. Planprogram-
met antas av Kommunfullmäktige.

Ett planprogram kan leda till att det blir ak-
tuellt med framtagande av en eller ett flera 
detaljplaner. I det fortsatta arbetet kommer 
Trafikverket att ta fram en vägplan med till-
hörande utredningar.

Syfte
Syftet med planprogrammet är att ta ett hel-
hetsgrepp över östra Hovmantorps utveck-
ling. Avsikten är att programmet ska för-
medla kommunens vision och intentioner för 
områdets övergripande karaktär och framtida 
utveckling. Planprogrammet skall även re-
dovisa förslag på placering av ny planskild 
korsning mellan väg 834 och järnvägen samt 
presentera utvecklingsförslag för befintliga 
och framtida bostads- och verksamhetsom-
råden. 

Uppdrag
Trafikverket har i samarbete med Lessebo 
kommun och Region Kronoberg tagit fram 

en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för den östra de-
len av Hovmantorp med fokus på trafiksäker-
het och framkomlighet för de vägtrafikanter 
som ska korsa Kust- till kustbanan. Kom-
munen och Trafikverket undersöker möjlig-
heterna att anlägga en trafiksäker och fram-
komlig planskild korsning. Under arbetet 
med åtgärdsvalsstudien har Trafikverket in-
kommit med uppgifter om att de begär att ett 
planprogram tas fram för att visa en hållbar 
strategi för hur områdesutveckling kan ske 
över tid. Målet med planprogrammet är att ge 
ett underlag och vägledning för Trafikverkets 
framtida beslut och prioriteringar. 

Det aktuella programområdet utgör cirka 190 
hektar mark och ligger i den östra delen av 
Hovmantorp. Det tänkta området sträcker sig 
ungefär från Riksväg 25/Centralgatan och vi-
dare söderut ned till och med Kolarevägen ut 
mot Ormeshaga. 

Markägare
Lessebo kommun och enskilda privatperso-
ner äger större delen av marken inom pro-
gramområdet. Trafikverket äger järnvägen, 
järnvägsområdet och är väghållare för Riks-
väg 25, Storgatan samt Centralgatan.

Järnvägsgatan

Centralgatan

Storgatan

Kullagatan

25

834

Nordöstra delen av Hovmantorp
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Planområdets utbredning
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2. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplanering
Lessebo kommuns översiktsplan antogs 2018. Kartan nedan visar aktuell 
markanvändning och pekar ut framtida utvecklingsområden för bostäder, 
verksamheter och industrier i Hovmantorp. Inom planområdet finns det 
planer på framtida bostäder samt verksamheter/industrier. Efter att över-
siktsplanen togs fram har kommunen bebyggt en del bostadsområden och 
nya områden har pekats ut, framförallt i den södra delen av planområdet.
Ett större område inom den södra delen av planområdet är utpekat som 
LIS-område; landsbygdsutveckling i strandnära läge.

befintliga bostäder

framtida bostäder

grönområde

befintlig skola

befintlig detaljhandel

befintliga verksamheter/industri

framtida verksamheter/industri

gång och cykel

Innehållsförteckning
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BEFINTLIG MARKANVÄNDNING
Planområdet innehåller en variation av plat-
ser med skiftande karaktärer, kvalitéer och 
utmaningar. 

Programområdet består i norr främst av små-
skaliga industri- och lagerlokaler i skilda 
storlekar från cirka 3000 kvm upp till 58 000 
kvm som ägs av ett flertal olika fastighetsä-
gare. Flera av fastigheterna inom industri-
området inrymmer olika slags verksamheter 
och företag inom samma fastighet. Dessutom 
kan en verksamhet inrymma flera funktioner, 
exempelvis tillverkering, butik och kontor. 
Söder om järnvägen, längs Storgatan finns en 
nedlagd industri; Sandviks glasbruk. Rädd-
ningstjänst och ambulans utgår från den nor-
ra delen av industriområdet.

Hovmantorps järnvägsstation och busstorget 
ligger centralt i tätorten och därifrån går det 
tåg mot Växjö och Kalmar/Karlskrona samt-
buss mot Växjö och Lessebo. 

I centrala Hovmantorp, norr om järnvägen, 
har det byggts nya hyreslägenheter. Bostäder 
finns även utspridda både nordväst och söder 
om järnvägsspåret. Här finns både bostads-
villor och flerbostadshus. Det största bostads-
projektet i området är Udden, med cirka 60 
bostäder i form av flerbostadshus och parhus. 
Udden ligger i den östra delen av Hovman-
torp precis intill sjön Rottnen, söder om järn-
vägen. Det byggs en ny fristående förskola 
för 100 platser vid Kullagatan i den sydöstra 
delen av Hovmantorp. Vidare söderut mot 
Ormeshaga finns ett fritidshusområde. Inom 
området finns cirka 33 fritidshus med tillhö-
rande komplementbyggnader.

I programområdets sydöstra del finns ett stort 
skogsområde av stort värde för friluftslivet, 
som inrymmer ett kommunalt motionsspår 
”Hovmantorps elljusspår”. Motionsspåret är 

cirka 3 km långt och nyttjas för promenader 
och löpning. Enligt programförslaget kom-
mer spåret att finnas kvar i sin helhet.

I de södra delarna av programområdet ligger 
Hovmantorps idrottsplats. Här finns tre stora 
fotbollsplaner och en mindre grusplan söder 
om dessa. På idrottsplatsen finns klubbhus, 
omklädningsrum och förrådsbyggnader. 

Nordväst om idrottsplatsen ligger småbåts-
hamnen ”Oxnabben”. Vid Udden finns ytter-
ligare en småbåtshamn ”Sågviken”.

3. FÖRUTSÄTTNINGAR

Innehållsförteckning
Bostäder

Industri

Friluftsområde/Idrott

Folkets hus

Förskola

Stationsområde

Matvarubutik

Sandviksglasbruk

Småbåtshamn

Udden

Kartan visar olika funktioner inom planområdet

38



Sida 8

Planprogram
Östra Hovmantorp

Befintlig järnvägsövergång vid Storgatan

Stationsområdet
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Brandstation

Sandviks glasbruk
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Mark och vegetation
Programområdet är delvis hårt exploaterat 
och marken i den norra delen är till största 
del hårdgjord genom bebyggelse och om-
kringliggande asfaltsytor för gatumark, par-
kering, angöring och upplag. Obebyggda de-
lar utgörs av skogsmark. Vegetationen består 
av tall- och granskog med inslag av lövträd. 
Det finns enstaka ädellövträd i skogsområ-
den. Inom de centrala delarna utgörs vegeta-
tionen till största delen av barrträd. Delar av 
skogen är att betrakta som sly medan andra 
delar är uppvuxen hög skog. På vissa ställen 
finns berg i dagen eller berg täckt med ett tunt 
jordlager. Geologin utgörs huvudsakligen av 
fastmark och hällmark. Jordarna består till 
större delen av morän med inslag av isälvs-
sediment. Det förekommer våtmarker och 
sumpskog främst i öster. Skogsmark finns i 
sydöst. I stora delar av området gör markens 
ytjämnhet, markfukt och vegetationens gles-
het att det är relativt enkelt att ta sig fram i 
naturen. Befintliga gångstråk slingrar sig 
fram genom skogsmarken och genom områ-
det finns även flera mindre diken, vilka bidrar 
till en omväxlande karaktär och områdets 
värde som rekreationsområde.

Undersökningsområdet ligger ej inom 
område med förhöjd risk för markradon.

Geotekniska förutsättningar
Marken inom planområdet domineras av 
morän, med ställvisa inslag av berg i da-
gen och isälvsmaterial. Moränen inne-
håller ställvis mycket ytliga block. 
Generellt utgör morän goda förutsätt-
ningar för byggnation. Morän kän-
netecknas av att tjällyftningen under 
tjälningsprocessen i regel är obetydlig, 
infiltrationskapaciteten är medelhög 
inom områden med morän och hög inom 
områden med isälvsmaterial. Sättnings- 
och stabilitetsförhållanden karaktärise-
ras generellt som goda. Inom området 
kan siltmorän förekomma som blir flyt-

benägen vid bearbetning i vattenmättat 
tillstånd.

Enligt SGI:s skredriskarta bör aktsam-
het vidtas gentemot skred vid strandnära 
bebyggelse intill Rottnen vid enstaka 
vikar. I övrigt bedöms förutsättningarna 
gentemot skred som goda. Längs med 
Rottnens strandkant bedöms eroderbar-
heten som låg.

Vid anläggningsarbeten och schaktning 
ansvarar kontrakterad entreprenör för 
att tillfredställande säkerhet mot skred 
och ras erhålls i byggskedet. Schaktan-
svarig ska kontinuerligt ta ställning till 
schaktslänters stabilitet på plats och an-
passa dessa efter rådande förhållanden.
Byggnader kan normalt grundläggas 
med ytlig grundläggning med en platta 
på mark eller något djupare grundlägg-
ning på sulor eller separata plattor efter 
markberedning. Grundläggningsmetod 
måste dock alltid beaktas för respektive 
byggnad som avses uppföras.

Sprängningsarbeten kräver särskild akt-
samhet. Arbetsmiljöverket har särskilda 
regler för spräng- och bergarbeten som 
ska följas. Vid sprängning inom vat-
tenskyddsområde ska särskilt riskerna 
beaktas avseende näringsläckage vilket 
kan påverka vattenkvaliteten.

Strandskydd
Strandskyddet syftar enligt Miljöbalken till 
att långsiktigt trygga förutsättningarna för al-
lemansrättslig tillgång till strandområden och 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet 
på land och i vatten. I väster avgränsas pro-
gramområdet av sjön Rottnen. Rottnen om-
fattas av strandskyddsbestämmelserna. Sjön 
har ett utökat strandskydd på 200 meter från 
strandlinjen. I stora delar av programområdet 
är strandskyddet för närvarande upphävt. I 
takt med att nya detaljplaner tas fram kom-
mer kommunen att pröva om strandskyddet 
ska gälla inom programområdet.
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Riksintressen
Hela programområdet omfattas av riksin-
tresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB. 
Det gäller område med särskilt behov av 
hinderfrihet, ett lågflygningsområde med på-
verkansområde. Planförslaget innefattar inga 
höga objekt som kan påverka flygsäkerheten.

Inom planområdet finns även Kust till kust-
banan, Riksväg 25 samt MSA-ytor för Växjö 
och Ronneby som är av riksintresse för kom-
munikation. 

Kulturmiljö/fornlämningar
Värdefulla kulturmiljöer och fornlämnings-
områden finns utspritt i planområdet vilket 

Utdrag ur Riksantikvarieämbetets Fornsök med fornlämningar i området

kräver en uppmärksamhet vid planering, 
grävningsarbeten och byggnation. Det finns 
många fasta fornlämningar och övriga kul-
turhistoriska lämningar i området. De fasta 
fornlämningarna utgörs av kemisk industri 
(tjärda/tjärgrop) samt område med skogs-
brukslämningar. Alla fornlämningar; såväl 
kända som okända, är skyddade enligt kul-
turmiljölagen. Skulle det i samband med ex-
ploatering eller andra markarbeten påträffas 
fornlämningar eller misstänkta fornlämning-
ar ska arbetet avbrytas och anmälan göras till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län. I samband 
med detaljplaneläggning kan arkeologiska 
undersökningar bli aktuella.
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MILJÖFRÅGOR

Undersökning om betydande miljöpåverkan
För att ta reda på om ett planprogram ska genomgå en strategisk miljöbedömning, ska en undersökning 
om planförslaget kan antas medföra en betydande miljöpåverkan genomföras. Kommunen har gjort en 
sådan undersökning och gjort bedömningen att planprogrammets genomförande inte kan antas medföra 
en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 3 § miljöbalken. Därför har ingen miljökon-
sekvensbeskrivning upprättats.

Järnvägsområdet i förgrunden och sjön Rottnen samt området Udden i bakgrunden

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och myndigheter planerar och plan-
lägger, bedriver tillsyn och ger tillstånd till att driva anläggningar. För att skydda 
människors hälsa eller miljön får regeringen föreskriva om miljökvalitetsnormer. 
Normerna ska inte reglera vad som är tillåtet att släppa ut utan ska istället ange den 
miljökvalitet som ska finnas. Kommunerna är skyldiga att säkerställa att normen 
uppfylls. Det innebär också att planering och planläggning måste göras på ett sådant 
sätt att möjligheten till att uppfylla normen underlättas. De normer som tagits fram 
hittills är för buller, luft och vattenkvalitet. Planprogrammet bedöms inte innebära 
någon försämring av luftkvaliteten, inte heller bedöms kvalitén på grundvattenföre-
komster försämras.
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Miljökvalitetsnormer för vatten
Med utgång från Förordningen om för-
valtning av kvaliteten på vattenmiljön 
(SFS 2004:660) (utgår från EU:s s k 
vattendirektiv) har Vattenmyndigheten 
beslutat om miljökvalitetsnormer, för-
valtningsplaner och åtgärdsprogram för 
i princip samtliga vattenförekomster. 
Planområdet berör två vattenförekom-
ster där sådana miljökvalitetsnormer ut-
färdats:

• Rottnen (Ytvatten) SE629022-146127
• Dädesjöåsen (Grundvatten) 
SE629468-146123

Det förväntas att samtliga verksamheter 
och samhällssektorer i förhållande till 
sina respektive belastningar medverkar 
till att god status bibehålls eller uppnås. 
Detta ska beaktas i samband med fram-
tagande av planprogram och detaljpla-
ner. En exploatering förutsätter att den 
inte bryter mot det s k icke försämrings-
kravet inom aktuella vattenförekomster 
och försvårar att god status kan uppnås 
och bibehållas.

Rottnen
Rottnen är en sjö med en area på 32 km2 
med naturlig tillkomst. Den hör till Ron-
nebyåns tillrinningsområde. Rottnen är 
en vattentäkt. Nedan redovisas aktuell 
bedömning av sjöns miljökvalitetsnor-
mer (förvaltningscykel 3 2017-2021, 
Vatteninformation i Sverige VISS). 

Rottnen har bedömts ha en måttlig eko-
logisk status och uppnår inte god kemis-
ka status. Vattenförekomsten ska uppnå 
god ekologisk status och god kemisk 
ytvattenstatus 2027 (undantag finns för 
ämnena bromerad difenyleter och kvick-
silver). Åtgärder kan inte initieras, utan 
vattenförekomsten omfattas istället av 
operativ övervakning. Vattenförekom-

sten får en tidsfrist till 2027 med skälet 
att det inte är tekniskt möjligt pga. kun-
skapsbrist. 

Den sammanvägda ekologiska statusen 
för vattenförekomsten är måttlig (med 
tillförlitlighet 1) på grund av särskilt 
förorenade ämnen på grund av förhöjda 
värden av koppar. Konnektiviteten är 
otillfredsställande, men det morfologis-
ka tillståndet är klassat som högt. 

Den kemiska statusen uppnår ej god 
status med avseende på kadmium, bly, 
kvicksilver och bromerad difenyleter. 
Data från samordnade recipientkontrol-
len, SRK 6 Ronnebyån Ugnanäs, visar 
på blyhalter över gränsvärdet (tillförlit-
ligheten bedöms till klass 1 då medel-
värdet är baserat på 1 provtagning un-
der bedömt år). Värdena för bromerade 
difenyletrar och kvicksilver överskrids i 
alla Sveriges ytvattenförekomster vilket 
beror på omfattande atmosfärisk deposi-
tion. 

Dädesjöåsen
Dädesjöåsen är ett grundvattenmaga-
sin (Sand- och grusförekomst) av akvi-
ferstypen Porakvifer. Dess kemiska och 
kvantitativa status är god. Dädesjöåsen 
är en vattentäkt och omfattas av vatten-
skydd.

Vattenskyddsområde
Rottnen och Dädesjöåsen är vattentäk-
ter. Skyddsföreskrifter finns beslutade 
1997 (07FS 1997:41). Revidering på-
går. Vattenskyddsområdet omfattar även 
Hacksjön. Det delas i dessa föreskrifter 
in i fyra delar, inre och yttre för Rottnen 
respektive Hacksjön. 

Planområdet ligger helt inom sekundär 
skyddszon för vattenskyddsområde och 
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delvis inom primär skyddszon. Detta 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/till-
stånd 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 före-
skrifter följs och vattenkvalitén bibehålls. Detta medför att stor hänsyn måste tas i 
samband med projektering av VA inom programområdet. Åtgärder som behöver gö-
ras 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.

Karta över vattenskyddsområde med inritat planområde.
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Dädesjöåsen har goda eller mycket goda 
uttagsmöjligheter i storleksordningen 
1-5 l/s (ca 80-400 m3/d) i bästa delen 
av grundvattenmagasinet. Det sker infil-
tration av vatten från Rottnen. Den geo-
metriska noggrannheten på magasinets 
avgränsning är översiktlig. Den är base-
rad på regionala hydrogeologiska kartor 
eller annat översiktligt material. Nedan 
visas dess tillrinningsområde (utdrag 
från länsstyrelsen 2023-01-12). 

I och med att planprogramområdet lig-
ger utanför grundvattenförekomstens 
tillrinningsområde bedöms risken för 
negativ påverkan på grundvattentäktens 
kvalitet vara liten. Om fler hårdgjorda 
ytor tillskapas kommer avrinningen från 
området att öka och grundvattenbildning 
minska. Därför ska infiltration av rent 
dagvatten alltid övervägas.

Vattenkvalitet
Vattenförekomst inom området utgörs 
av grundvatten. Planprogrammets ge-
nomförande bedöms inte medföra sådan 
påverkan på grundvattnet att miljökvali-
tetsnormerna inte kan hållas.

Dagvatten
Hovmantorp omfattas av kommunalt 
verksamhetsområde för spillvatten, men 
i nuläget finns inget definierat för dag-
vatten. Kommunala dagvattenledningar 
finns i tätorten.  Verksamhetsområde är 
ett av kommunfullmäktige fastställt geo-
grafiskt definierat område, inom vilket 
kommunen är huvudman för vatten- och/
eller avloppsförsörjning. Inom verksam-
hetsområdet gäller kommunal VA-taxa. 
Utanför verksamhetsområdet ansvarar 
fastighetsägaren själv för vattenför-
sörjning och avlopp. Vid ny exploate-
ring görs en behovsbedömning och om 
det föreligger behov av en allmän dag-
vattenhantering ska området omfattas av 

kommunalt verksamhetsområde för dag-
vatten. 

Dagvattenfrågan kommer behöva un-
dersökas närmre i det fortsatta arbetet. 
Planförslaget innebär inte någon vä-
sentligt större andel hårdgjord yta än 
tidigare. Lokal rening av dagvatten bör 
göras i form av exempelvis växtbäddar, 
diken eller dammar innan utsläpp till 
recipient. Lessebo kommuns dagvatten-
handbok ska följas. 

Dagvatten betraktas i vissa fall som 
avloppsvatten enligt miljöbalken, vil-
ket bland annat innebär anmälnings-
plikt vid nyanläggning eller ändring av 
en dagvattenanläggning. Detta kan till 
exempel vara anläggningar för omhän-
dertagande av dagvatten, avskiljning av 
föroreningar eller utjämning av flöde. 
Dessutom ska anläggningar för omhän-
dertagande av det dagvatten som enligt 
Lessebo kommuns dagvattenhandbok 
kräver rening anmälas till bygg- och 
miljöenheten. Det är viktigt att reningen 
är tillräcklig samt att ansvarig person 
för skötsel av dammar utses.

Spillvatten
Planområdet ansluts till det kommunala 
spillvattenledningssystemet som renas 
i avloppsreningsverk, vilket innebär 
att påverkan på grund- och ytvatten av 
spillvatten lokalt blir obefintlig.
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Höga vattenstånd
Enligt översvämningskartering för Hovmantorp riskerar delar av planområdet att översvämmas 
vid höga flöden. I de områdena krävs åtgärder för att tillkommande bebyggelse/anläggning inte 
ska ligga för lågt. Kartan nedan visar lågpunkter inom planområdet och är ett utdrag ur ”Scalgo 
Live”.

Utdrag ur ”Scalgo live” - översvämningskartering
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Innehållsförteckning

1

2

3

4

E

KM

MKM

Mycket stor risk

Stor risk

Måttlig risk

Liten risk

Ej riskklassade

Känslig Markanvändning

Mindre Känslig Markanvändning

Kartan visar markföroreningar inom den norra delen av planområdet

Förorenad mark
När Naturvårdsverkets generella rikt-
värden för markföroreningar tas fram 
är den förväntade markanvändningen av 
stor vikt, eftersom markanvändningen 
påverkar hur människor kan exponeras 
för föroreningar samt vilka krav som 
ställs på skydd av markmiljön. För be-
räkning av Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för mark ingår två olika ty-
per av markanvändning, så kallade giv-
na scenarier: känslig markanvändning 
(KM) och mindre känslig markanvänd-
ning (MKM).

• KM - där markkvaliteten inte begrän-
sar val av markanvändning. Alla grupper 
av människor (barn, vuxna, äldre) kan 
vistas permanent inom området under en 
livstid. De flesta markekosystem samt 
grundvatten och ytvatten skyddas.

• MKM - där markkvaliteten begränsar 
val av markanvändning till t.ex. kontor, 
industrier eller vägar. De exponerade 
grupperna antas vara personer som vis-
tas i området under sin yrkesverksamma 
tid samt barn och äldre som vistas i om-
rådet tillfälligt. Markkvaliteten ger för-
utsättningar för markfunktioner som är 

av betydelse vid mindre känslig mark-
användning, till exempel kan vegetation 
etableras och djur tillfälligt vistas i om-
rådet. I området har 2 potentiella föro-
renade områden pekats ut av Länsstyrel-
sen. Utöver detta finns det på flera håll 
inom planområdet delar som är klassade 
som misstänkt eller konstaterat förore-
nade, men i samtliga fall har de fått risk-
klass 3 (måttlig risk) eller riskklass 4 
(liten risk) i länsstyrelsens databas över 
förorenade områden. Med tanke på om-
rådets historia och de verksamheter som 
har funnits genom åren finns det risk 
för att det finns markföroreningar som 
idag är okända. Det är inte ovanligt att 
industriområden tillförts föroreningar 
genom utfyllnad med externa massor. I 
framtida planeringsskeden är det viktigt 
att frågan om förorenad mark hanteras 
så att det säkerställs att marken i om-
rådet kan användas för mer blandade 
ändamål i linje med framtidsbilden för 
området. Det kommer därför sannolikt 
att bli nödvändigt att undersöka mark-
förhållandena närmare före detaljplane-
ring eller bygglovshantering.
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Buller
Miljökvalitetsnormen för omgivnings-
buller är en slags målsättningsnorm. 
Miljökvalitetsnormen för omgivnings-
buller omfattar ljud från större vägar, 
järnvägar och flygplatser. Kommuner 
och Trafikverket är skyldiga att kart-
lägga buller. Från och med den 2 janu-
ari 2015 har lagändringar införts i PBL 
och MB gällande omgivningsbuller ut-
omhus. Det ställs nya krav på redovis-
ning av bullervärden vid planläggning. 
Från och med 1 juni 2015 trädde förord-
ningen (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggande i kraft. Förordningen 
innehåller bestämmelser om riktvärden 
för utomhusbuller för spårtrafik, vägar 
och flygplatser vid bo - stadsbyggnader. 
Förordningen anger också vilka kom-
pensationsåtgärder som bör vidtas vid 
förhöjda bullervärden. Programområdet 
är påverkat av buller dels från väg- och 
järnvägstrafik och dels från vissa av de 
verksamheter som finns i området. Den 
nya planskilda korsningen innebär också 
att bullerpåverkan flyttas österut, längre 
bort från befintliga bostäder och när-
mare verksamhetsområdet. Vid framtida 
planläggning kan bullerutredningar be-
höva göras för områden som ligger vid 
trafikerade vägar och spårtrafik.

Luftföroreningar
Luftkvalitetsförordningen (2010:477) 
anger normer för ämnena kvävedioxid/
kväveoxid, svaveldioxid, bly, partiklar 
(PM10 och PM2,5), bensin, kolmonox-
id, ozon, arsenik, kadmium, nickel och 
bens(a)pyren i utomhusluft. Planför-
slaget beräknas medföra ökad biltrafik. 
Ökningen bedöms dock inte vara så stor 
att luftkvaliteten påverkas negativt. Det 
bedöms därför inte heller finnas någon 
risk för att miljökvalitetsnormerna ska 
överskridas till följd av förslaget.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
El, tele och opto
Teknisk infrastruktur är utbyggt i pro-
gramområdet när det gäller el, tele, fi-
ber och fjärrvärme och är huvudsakligen 
förlagda i gatorna.

Vatten och avlopp
Området ligger inom det kommunala 
verksamhetsområdet för vatten, spillvat-
ten och dagvatten. Allmänna ledningar 
för vatten och avlopp är utbyggda i gatu-
området. Planerad ny bebyggelse inom 
området förutsätts anslutas till kommu-
nalt VA-system. I det fortsatta planar-
betet ska hänsyn tas till befintliga led-
ningar i området. Vid behov ska mark 
avsättas som tillgängligt för allmänna 
underjordiska ledningar.

Avfall och värme
Hushållsavfall tas omhand kommunalt 
genom SSAM. Återvinningsstation finns 
i Hovmantorp. Allt annat avfall tas om-
hand av deponi i Lessebo. Ambitionen 
för planerad bebyggelse är att det bör 
ges möjlighet för anslutning till fjärr-
värmenätet. I kommande detaljplaner 
bör utrymmen reserveras för detta.

FRIYTOR
Lek och rekreation
Inom planområdet finns inga anordna-
de lekplatser med undantag för försko-
lans lekplats. Inom området finns dock 
mycket goda möjligheter till rekreation 
och fritidsaktiviteter med tätortsnära 
skog och motionsslingor. Området är 
lättillgängligt för omkringliggande be-
byggelse genom små stigar som binder 
samman bostadsenklaverna. Inom cen-
trala Hovmantorp finns det flera sträck-
or med strandpromenad längs Rottnen.

49



Sida 19

Planprogram
Östra Hovmantorp

BEBYGGELSE
Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns i dagsläget flera 
olika typer av bebyggelse. Bebyggelsen 
i den norra delen utgörs av industrier, 
handel och andra verksamheter. Bygg-
naderna inom verksamhetsområdet är 
bland annat större industribyggnader, 
företrädelsevis utförda i ljusa plåtfasa-
der med mindre inslag av glas och trä. 
Byggnadernas höjd motsvarar ungefär 
höjden på ett tvåvåningshus. Taken är 
svarta och har generellt en relativt låg 
takvinkel.

Bostadsbebyggelsen i den västra och 
södra delen domineras av bostäder i en 
till två våningar med inredda vindar. Fa-
sadmaterial och typ av hus är mycket 
varierande, främst beroende av att bygg-
naderna är från olika tidsepoker. Trä-
panel är det mest förekommande fasad-
materialet, men det finns även inslag av 
bland annat tegel och puts. Bebyggelsen 
är relativt småskalig och den vanligaste 
tomtstorleken är ca 1000 kvadratme-
ter. Bostadstomterna har karaktären av 
anlagda villaträdgårdar med gräsmat-
tor, träd, buskar och rabatter. I området 
finns även fritidshusbebyggelse och ny-

are flerbostadshus både hyres- och bo-
stadsrätter som blandar upp karaktären. 
Bebyggelsen närmast järnvägsstationen 
utgörs till största del av kommersiella 
handelslokaler av olika slag.

SOCIALA FRÅGOR
Tillgänglighet
Samhället ska utformas så att människor 
i olika grupper med aspekter gällande 
säkerhet, trygghet, jämställdhet och an-
vändbarhet ska kunna vara delaktiga på 
lika villkor. Alla har samma rätt gällan-
de tillgänglighet till gator, torg, kollek-
tivtrafik, byggnader och andra fysiska 
miljöer. Det ska gå att förflytta sig sä-
kert och självständigt, hitta dit man ska 
och förstå när man är framme. Mark som 
tas i anspråk för ny bebyggelse ska, om 
det inte är obefogat med hänsyn till ter-
rängen och förhållanden i övrigt, ordnas 
så den kan användas av personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsför-
måga. Samtliga bebyggda ytor som ut-
omhusmiljöer, ska anpassas för att upp-
fylla gällande lagar och regler rörande 
tillgänglighet.

Bild från Kullagatan i riktning mot Storgatan. 
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GATOR OCH TRAFIK
Gatunät
Huvudvägnätet inom planområdet består 
av Centralgatan och Storgatan samt Väg 
834. Dessa utgör matargator till bostads-
bebyggelsen i de norra och södra delarna. 
Storgatan går idag som en huvudgata rakt 
genom samhället och korsar järnvägen i en 
signalreglerad korsning med helbommar. 
Plankorsningen nyttjas av såväl motortra-
fikanter som cyklister och fotgängare. Övriga 
gator i planområdet är bland annat Kullagatan, 
Vikingagatan, Sandviksgatan, Järnvägsgatan, 
Fabriksgatan och Strandgatan. Från dessa vä-
gar går det mindre gator ut till bostadsbebyg-
gelsen, av vilka de flesta är återvändsgator 
eller så knyts de samman av mindre partier 
av grusvägar. Riksväg 25 ligger i direkt an-
slutning norr om planområdet. Väghållare för 
denna väg är Trafikverket. Inom Hovmantorps 
tätort finns ett utbyggt gång- och cykelvägnät 
och i dagsläget följer gång- och  cykelnätet i 
stort sett de större vägarnas gatunät.

Kollektivtrafik
Pendlingsmöjligheterna med kollektiv-
trafik är goda i Hovmantorp. Persontågen 
för Kust till Kust-banan (Göteborg - Kal-
mar) och Öresundstågen (Köpenhamn - 
Kalmar) stannar vid Hovmantorp station. 
Länstrafiken Kronobergs busslinjer 218 
och 219 har bussavgångar från järnvägs-
stationen både öster- och västerut.

Parkering
Inom området finns det idag parkerings-
platser för allmänheten/besökare samt 
delvis reserverade parkeringsplatser för 
personal och annan verksamhet. Par-
kering sker även längs med gatorna på 
både anvisade och icke anvisade platser. 
Utöver dem har enskilda privata fastig-
hetsägare egna parkeringar. Fler cykel-
parkeringar bör tillskapas i området. Par-
keringsfrågan hanteras i bygglovsskedet.

Järnvägsgatan

Centralgatan
Storgatan

Kullagatan

Vikingagatan

Sandviksgatan
Strandgatan

Fabriksgatan

25

834
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SERVICE
Offentlig och kommersiell service
Tillgängligheten till offentlig och kommersiell service är mycket god och finns mes-
tadels inom rimligt gångavstånd. Inne i Hovmantorp, norr om järnvägen, finns bland 
annat skola för låg- och mellanstadium, förskolor, bibliotek, Folkets hus, livsmed-
elsbutiker, restaurang, bankomat, tandvård, frisörsalong, bensinmack, bilverkstad, 
en second hand-butik och en trädgårdshandel. I Hovmantorp finns även en sporthall, 
bowlinghall, boulecentrum och padelbanor.

Dagens offentliga rum i området består främst av hårdgjorda ytor såsom parkering 
och anslutande vägar till området.

Bilder från stationsområdet samt service vid Storgatan
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Flöden

Väg 25

Huvudstråk biltrafik

Järnväg

Gång- och cykelstråk

25

Tågtrafik
Järnvägen är idag en stor barriär i samhället. En 
planskild korsning innebär att rörelsemönstret 
i samhället kommer att ändras.

Gång och cykel
Gång- och cykelstråk redovisas i rött. Söder 
om stationsområdet finns det en strandprome-
nad som mynnar ut i separerade gång- och cy-
kelvägar längs med gatunätet i samhället.

834

Flödeskartan nedan visar det befintliga rörelse-
mönstret för fordon, tågtrafik samt gång- och 
cykel.

Vägtrafik
Från riksväg 25 finns det två infarter till Hov-
mantorp. Den östra infarten leder in i planom-
rådet. Söderut löper väg 834 genom Ormes-
haga och möter upp väg 831 på väg söderut 
mot Linneryd i Tingsryds kommun.

Innehållsförteckning
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Kartan nedan visar föreslagna förändringar 
av  markanvändningen.

Inom den östra delen av Hovmantorp pekas 
ett flertal utvecklingsområden ut för bostads-
ändamål. Kommunen är markägare till dessa 
fastigheter. Inom ett flertal av dessa områden 
pågår planläggning för bostäder.

uppdatering 
fritidshusområde

framtida
bostäder

framtida
bostäder

ny förskola
framtida
bostäder

framtida
bostäder

I den nordöstra delen av Hovmantorp finns 
idag ett verksamhetsområde. Befintliga de-
taljplaner behöver uppdateras för att möjlig-
göra en utveckling av verksamheterna.

Öster om befintligt verksamhetsområde utpe-
kas ett område som en förlängning av verk-
samhetsområdet.  

4. FRAMTIDA MARKANVÄNDNING

uppdatering
verksamhetsområde

nya bostäder

framtida
bostäder
(den södra delen av 
området är ej planlagt). 

framtida
verksamhets-
område 
(ej planlagt)
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Utredda alternativ för gång- och cykeltrafik
För att knyta samman Hovmantorp med Lessebo, planeras en gång- och cykeltunnel under väg 
25. Kartan nedan redovisar två olika alternativa placeringar. Det västra alternativet är centralt 
placerad men innebär att en längre gång- och cykelväg behöver anläggas norr om riksväg 25. 
För det östra alternativet redovisas tre alternativa dragningar av cykelvägar mellan gång- och 
cykeltunneln samt de centrala delarna av Hovmantorp. Den nya gång- och cykeltunneln under 
riksväg 25 ger möjlighet att länka samman ett cykelstråk mellan Lessebo och Hovmantorp. 
Från tunneln finns tre möjliga alternativa sträckningar in till Hovmantorp centrum.

Alternativ A (rött) leder parallellt med riksväg 25 från tunneln och fram till Centralgatan. Om 
skogen tas ned mellan vägen och gc-vägen ges ett intryck av trygghet då gång- och cykelvägen 
inte ligger ensligt. Detta alterntiv är mycket trafiksäkert men innebär en stor investeringskostnad.

Alternativ B (blått) leder från gång- och cykeltunneln genom indstriområdet på Järnvägsgatan. 
Ett industriområde har generellt mycket trafik kopplat till verksamheten. För att göra detta 
alterntiv trafiksäkert krävs en väl avskild gång- och cykelväg samt bra belysning längs med 
Järnvägsgatan.

Alternativ C (gult) leder från gång- och cykeltunneln söderut och sedan parallellt med järnvä-
gen. Detta alterntiv är ett mycket trafiksäkert alternativ men innebär en stor investeringskostnad 
samt kan upplevas som ensligt då det ligger väl avskilt från verksamheter och fordonstrafik.   

Sydöstra Hovmantorp
I den sydöstra delen av Hovmantorp ligger 
ett fritidshusområde som håller på att utveck-
las för åretruntboende. 

Kommunen har tagit fram detaljplaner som 
möjliggör ett större utvecklingsområde för 
bostäder. Idag finns det en gång- och cykel-
bana parallellt med Storgatan fram till par-
keringsplatsen vid elljusspåret. I samband 
med att detta området utvecklas behöver 
gång- och cykelstråket  längs med väg 834 
förlängas för att knytas samman med centrala 
Hovmantorp.

utvecklingsområde 
bostäder

834

utveckling gc-stråk
utveckling bostäder

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning
ny gc-väg alternativ A
ny gc-väg alternativ B
ny gc-väg alternativ C
alternativa placeringar 
av gc-tunnel
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25

Kartan visar befintliga gång- och cykelstråk tillsammans med utredda alternativ.
Den planskilda gång- och cykeltunneln under väg 25 samt planerad gång- och cy-
kelväg ska knyta ihop Hovmantorp och Lessebo. 

väg 25

järnväg

befintligt gc-stråk

ny gc-väg alternativ A

ny gc-väg alternativ B

ny gc-väg alternativ C

utveckling gc-väg söderut

alternativa placeringar gc-bro

placering av gc-tunnel

Innehållsförteckning
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Utredda alternativ för järnvägsbro
Kartorna visar olika förslag på placeringar för 
planskilda korsningar som har utretts. Den nya 
järnvägsbron ska möjliggöra för att oskyddade 
trafikanter kan passera den på ett trafiksäkert 
sätt.

Alternativ 1 (orange) visar ett alternativ vid 
befintligt läge. Här har både möjlighet för en 
bro och en tunnel utretts. Både ett broalterntiv 
och en tunnel kräver en bredare vägbana än 
vad befintlig väg utgör. Höjdskillnader samt 
befintliga bostadsfastigheter innebär att detta 
alterntiv blir för svårt att genomföra.

Alternativ 2 (gult) visar en bro mellan Stor-
gatan och Centralgatan. Dragningen innebär 
att befintlig brandstation behöver flyttas. På 
fastigheten Metallen 8 finns en lagerbyggnad 
som behöver flyttas. Kommunen för diskus-
sioner med fastighetsägaren. Bron planeras 
innefatta en gång- och cykelbana. Om gång- 
och cykelstråket leds genom industriområdet 
(och vidare till den nya tunneln under väg 25) 
så finns det ett behov av en på- och avfart vid 
Järnvägsgatan för gång- och cykeltrafik. Den-
na dragning kräver en vändplan i anslutning 
till korsningspunkten för Järnvägsgatan/järn-
vägsbron.

Eventuella svårigheter med anslutning norr 
om glasbruket kan innebära att ny järnvägs-
bro ansluts från Kullagatan. Alternativ 3 (rött) 
visar en bro mellan Kullagatan och Centralga-
tan. Denna dragning innebär också att befintlig 
brandstation behöver flyttas. Även lagerbygg-
naden på fastigheten Metallen 8 skulle behöva 
flyttas. Kommunen för diskussioner med fast-
ighetsägaren. Bron planeras innefatta en gång- 
och cykelbana. Om gång- och cykelstråket 
leds genom industriområdet (och vidare till 
den nya tunneln under väg 25) så finns det ett 
behov av en på- och avfart vid Järnvägsgatan 
för gång- och cykeltrafik. Denna dragning 
kräver en vändplan i anslutning till korsnings-
punkten för Järnvägsgatan/järnvägsbron.

Metallen 8

S
to

rg
at

an

Metallen 8

Centralgatan

Kullagatan

Fabriksgatan

brandstation

Järnvägsgatan

Centralgatan

Centralgatan

brandstation

Storgatan
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Alternativ 4 (ljusblått) visar en järnvägsbro 
mellan Storgatan och Järnvägsgatan. Även 
detta alternativ innebär att befintlig brandsta-
tion behöver flyttas. Avståndet mellan järn-
vägen och Järnvägsgatan blir för kort för att 
klara lutningen. Den nya bron skulle behöva 
svänga av österut mot Järnvägsgatan vilket 
innebär att bron skulle skära av hörnet på 
fastigheten öster om brandstationen (Stickan 
4). Denna dragning kräver en vändplan i an-
slutning till korsningspunkten för Järnvägs-
gatan/järnvägsbron. På fastigheten Stickan 
4 finns en relativt nybyggd verksamhet som 
inte kan flytta.  

Alternativ 5 (mörkblått) visar ett alternativ 
mellan Kullagatan och Järnvägsgatan. Lik-
som för ovan nämnt alternativ blir avståndet 
mellan järnvägen och Järnvägsgatan för kort 
för att klara lutningen. Den nya bron skulle 
behöva svänga av österut mot Järnvägsgatan 
vilket innebär att bron skulle skära av hör-
net på fastigheten öster om brandstationen 
(Stickan 4). Denna dragning kräver en vänd-
plan i anslutning till korsningspunkten för 
Järnvägsgatan/järnvägsbron. På fastigheten 
Stickan 4 finns en relativt nybyggd verksam-
het som inte kan flytta.   

Alternativ 6 (ljusgrönt) visar ett alternativ 
mellan Kullagatan och Centralgatan via Fa-
briksgatan. Den södra delen av Fabriksgatan 
har visat sig vara för trång för att kunna ge-
nomföras. 

Fabriksgatan

Järnvägsgatan

Kullagatan

Järnvägsgatan

Kullagatan

Järnvägsgatan

Stickan 4

brandstation

brandstation

Centralgatan

Fabriksgatan
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Järnvägsgatan

Centralgatan

Alternativ 7 (mörkgrönt) nedan visar ett alternativ mellan Storgatan (via Magasingatan) och 
Järnvägsgatan. Detta alternativ har förkastats då det är för långt och därmed för kostsamt att 
genomföra.

järnväg

befintlig strandpromenad

återvändsgata

gångbro alternativ väst

gångbro alternativ öst

cykelparkering

Innehållsförteckning

Rottnen

tågstation

S
to

rg
at

an Magasingatan

Utredda alternativ för gångbro
Ny järnvägsbro planeras i anslutning till tåg-
stationen. Den nya bron kopplar samman 
centrum med strandpromenaden. Söder om 
järnvägen planeras en belyst och kameraö-
vervakad cykelparkering placeras. Kartan till 
höger visar två alternativa placeringar, en 
väster om tågstationen och en öster om sta-
tionen. För det västra alternativet (orange) 
hamnar cykelparkeringen en bit bort från det 
stora rörelsestråket och kan kvällstid upple-
vas som öde. Detta alternativet kräver god 
belysning. Det östra alternativet (blått) ham-
nar mitt i rörelsestråket vid stationsområdet. 
Cykelparkeringen söder om järnvägen place-
ras med överblick från parkeringen och kan 
därmed upplevas som en tryggare plats. 

Sjön Rottnen omfattas av ett utökat strand-
skydd som behöver upphävas i samband med 
anläggande av gångbron och cykelparke-
ringen. Enligt kommunens bedömning bör 
strandskyddet upphävas eftersom det är ett 
stort allmänt intresse att uppmuntra till kol-
lektivt resande. Cykelparkering krävs då det 
inte kommer att vara möjligt att cykla på 
bron. 
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Bilden nedan visar en illustration på en gångbro med trappor och ramper. Det korta avståndet 
mellan sjön Rottnet och Storgatan, gör det inte möjligt att bygga en bro med den lutning som 
krävs för att kunna cykla av och på bron. Istället planeras en gångbro med ramper. 

Illustration på ny gångbro vid stationsområdet. 

Trafikverket har meddelat att ambitionen är att skapa en så funktionell gångbro som möjligt. 
En hiss är önskvärd för att möjliggöra passage för alla oskyddade trafikanter. Kommunen, Tra-
fikverket och Region Kronoberg har en fortsatt dialog om utformning, funktion samt finansie-
ring av gångbron.

Illustration på ny gångbro vid stationsområdet med hiss.
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Jämförelse av olika alternativ
Kommunen har tagit fram en tabell som sammanfattar en utvärdering av de framtagna alternati-
ven. För att jämföra alternativen markeras aspekten enligt i en färgskala enligt nedan:

Jämförelse minst fördelaktigt mindre fördelaktigt fördelaktigt mest fördelaktigt

Aspekt Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4
Bro eller tunnel vid Centralgatan - Centralgatan - Järnvägsgatan -

befintligt läge Storgatan Kullagatan Storgatan

Trafiksäkerhet
Minskad barriäreffekt
Gena gång- och cykelförbindelser
Framkomlighet motortrafik
Hållbara persontransporter med
god tillgänglighet till kollektivtrafik
Ytanspråk
Förorenad mark
Möjlighet till genomförande ang.
kostnad, teknik samt påverkan Nej Ja Ja Nej

Jämförelse minst fördelaktigt mindre fördelaktigt fördelaktigt mest fördelaktigt

Aspekt Alternativ 5 Alternativ 6 Alternativ 7 Planskild gång-
Järnvägsgatan - Fabriksgatan - Magasingatan - och cykelpassage
Kullagatan Kullagatan Storgatan

Trafiksäkerhet
Minskad barriäreffekt
Gena gång- och cykelförbindelser
Framkomlighet motortrafik
Hållbara persontransporter med
god tillgänglighet till kollektivtrafik
Ytanspråk
Förorenad mark
Möjlighet till genomförande ang.
kostnad, teknik samt påverkan Nej Nej Nej Ja

Jämförelse minst fördelaktigt mindre fördelaktigt fördelaktigt mest fördelaktigt

Aspekt Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4
Bro eller tunnel vid Centralgatan - Centralgatan - Järnvägsgatan -

befintligt läge Storgatan Kullagatan Storgatan

Trafiksäkerhet
Minskad barriäreffekt
Gena gång- och cykelförbindelser
Framkomlighet motortrafik
Hållbara persontransporter med
god tillgänglighet till kollektivtrafik
Ytanspråk
Förorenad mark
Möjlighet till genomförande ang.
kostnad, teknik samt påverkan Nej Ja Ja Nej
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Verksamhetsområde
Kartan nedan visar Hovmantorps verksamhetsområde. Idag består området främst av industri-
verksamheter. I samband med detta planprogram tar kommunen ställning till att främja både 
industriverksamhet och handelsverksamhet i området. 

I den nordöstra delen av planprogramsområdet utpekas ett område för utveckling av verksam-
heter. Fastigheten har en privat fastighetsägare. Kommunen för en dialog med fastighetsägaren 
angående framtida planläggning av området.

Flygfoto verksamhetsområde

Verksamhetsområde

Bilderna visar befintliga industrier i området

Utvecklingsområde
verksamheter
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5. PLANFÖRSLAG

planskild korsning - järnvägsbro

ny gc-väg

förlängning av gc-stråk

järnvägsbro gång

gc-tunnel

Innehållsförteckning
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Planförslag
Kartan på föregående sida visar kommunens 
ställningstagande gällande de olika alternati-
va placeringar och dragningar som redovisats 
i planprogrammet. 

Järnvägsbro
Kommunen förordar att det alternativ som 
är mest lämpligt är en järnvägsbro mellan 
Storgatan och Centralgatan. Detta innebär 
att kommunen behöver hitta en ny placering 
för brandstationen. På fastigheten Metallen 8 
behöver en förrådsbyggnad flyttas. Befintlig 
järnvägsövergång stängs igen och Storgatan 
blir en återvändsgata.

Gång- och cykelbro
En gång- och cykelbro planeras intill rese-
centrum i Hovmantorp. Kommunen anser att 
det alternativet som är mest lämpligt är det 
som ligger intill stationen för att nå resecen-
trum från både östra och västra Hovmantorp.

Gång- och cykeltunnel under väg 25
Kommunen har i samband med planpro-
grammet utrett två alternativ. I samarbete 
med Trafikverket har kommunen fastslagit 
att det alternativ som är bäst att genomföra är 
det östra alternativet. 

Utveckling av gång- och cykelväg
En gång- och cykelväg behöver utvecklas 
mellan centrum och gång- och cykeltunneln 
under väg 25. Kommunen förordar en paral-
lell gång- och cykelväg längs med Järnvägs-
gatan.

I samband med utveckling av ett större bo-
stadsområde i den sydöstra delen av Hov-
mantorp, behöver området knytas an till 
Hovmantorp centrum genom en parallell 
gång- och cykelväg längs med Storgatan.

Illustration föreslagen järnvägsbro

Järnvägsgatan

Centralgatan
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6. KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Tillgängligheten mellan den norra och 
de södra delarna ökar med ytterligare ett 
vägval som kan vara mer gent i många 
avseenden. De olika alternativ som före-
slås kommer att ge en bättre säkerhet för 
trafikanter eftersom järnvägen blir sepa-
rerad med gata samt gång- och cykelväg. 
Förändringarna innebär främst en lokal 
positiv påverkan för bilister, fotgängare 
och cyklister. De nya järnvägsövergång-
arna innebär även ett positivt bidrag för 
barn och unga då gång- och cykelbron 
ger förbättrade förutsättningar genom 
säkrare passage av järnvägen. Det är 
viktigt att fortsätta arbeta med att mins-
ka barriärerna (både sociala och fysiska) 
i syfte att binda ihop området med intil-
liggande områden, samt målpunkter.

De negativa konsekvenserna av pro-
gramförslaget är att området kommer att 
bli något mer trafikerat. Bullernivåerna 
och luftkvalitén kan komma att påverkas 
något, men bedöms inte medföra några 
negativa konsekvenser för de boende i 
området. Risken finns också att om bron 
hamnar för långt ifrån centrum så vill 
fotgängare gena över järnvägen.

Mindre markintrång kommer bli nöd-
vändiga i några av de befintliga byggna-
der och fastigheter som identifierats. De 
negativa effekterna av projektets sam-
lade markintrång bedöms dock som små 
i förhållande till det allmänna intresse 
som anläggandet av planskild korsning 
innebär.

Planprogrammet omfattar ett stort om-
råde där olika delområden innebär oli-
ka förutsättningar och utmaningar vid 
nya detaljplaner och i förlängningen 
ny byggnation. Planprogrammet visar 

på ett antal platser som kan studeras 
vidare för förtätning. Om Hovmantorp 
kompletteras med fler bostäder ges fler 
människor möjligheten att bosätta sig i 
Hovmantorp. Fler invånare betyder ökat 
underlag för handel och andra verksam-
heter och föreningar, vilket i sin tur ökar 
Hovmantorps attraktivitet. Bostäderna 
upplåts genom olika boendeformer och 
kompletterar det befintliga beståndet. 
Detta bidrar till mångfald och ökade val-
möjligheter att bosätta sig i kommunen. 
Boende kommer att ha cykelavstånd till 
serviceutbud av både kommersiell och 
kommunal service, vilket underlättar det 
dagliga livet.

Då det finns fornlämningar i området är 
det viktigt att arkeologiska undersök-
ningar genomförs innan detaljplanerna 
antas. 

Potentiellt förorenad mark pekas ut på 
flera platser inom planprogrammet. Vid 
eventuellt planarbete krävs att förore-
ningsituationen klarläggs.
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7. FORTSATT ARBETE

Planprogrammet är en tidig studie och ska användas som ett visionsdokument. Tra-
fikverket ansvarar för det fortsatta arbetet, på uppdrag av Region Kronoberg. I det 
fortsatta arbetet ansvarar Trafikverket för att ta fram djupare utredningar gällande 
svårigheter/möjligheter, kostnader, marksanering m.m.  

I det fortsatta arbetet kommer Trafikverket att ta fram en vägplan. Denna plan kom-
mer att göras tillgänglig för samråd med möjlighet att inkomma med synpunkter. 
Efter revideringar görs vägplanen tillgänglig igen med möjlighet att inkomma med 
ytterligare synpunkter. När vägplanen antagits finns möjlighet att överklaga planen 
innan den slutligen fastställs. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 19 Dnr 2022/455-1.4.3 
 

Byggnation av nytt vattenverk i Skruv 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  
1. godkänna en investeringsbudget på 35 miljoner kronor och bevilja 

igångsättningstillstånd. 
2. Utöka investeringsbudget för 2024 med 10 miljoner kronor 

utifrån antagen plan. 
 
Ärendebeskrivning 
Upphandlingen som publicerades av nytt vattenverket i Skruv 22-03-
03 var uppdelad i tre delar BE (bygg), ME (maskin) och EE (el). För 
anbudsområde EE inkom inget anbud.  
 
Upphandlingen av nytt vattenverk i Skruv och delarna BE och ME 
avbröts 20 april.  
 
En ny upphandling publicerades 22-10-31 med sista anbudsdag 22-
12-08. Denna gång är det en generalentreprenad  
 
Inkomna entreprenadanbud ger en totalbudget på 35 miljoner 
kronor. Redan beslutad budget är 25 miljoner kronor. Använda medel 
tom 30/11 -22 är 3,2 miljoner kronor. 
 
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-12-19 § 137 
Ritningar daterade 2022-02-04 
Tjänsteskrivelse 2022-12-07 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-10 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 7 Dnr 2022/455-1.4.3 
 

Byggnation av nytt vattenverk i Skruv 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en 
investeringsbudget på 35 miljoner kronor och bevilja 
igångsättningstillstånd. 
 
Ärendebeskrivning 
Upphandlingen som publicerades av nytt vattenverket i Skruv 22-03-
03 var uppdelad i tre delar BE (bygg), ME (maskin) och EE (el). För 
anbudsområde EE inkom inget anbud.  
 
Upphandlingen av nytt vattenverk i Skruv och delarna BE och ME 
avbröts 20 april.  
 
En ny upphandling publicerades 22-10-31 med sista anbudsdag 22-
12-08. Denna gång är det en generalentreprenad  
 
Inkomna entreprenadanbud ger en totalbudget på 35 miljoner 
kronor. Redan beslutad budget är 25 miljoner kronor. Använda medel 
tom 30/11 är 3,2 miljoner kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-12-19 § 137 
Ritningar daterade 2022-02-04 
Tjänsteskrivelse 2022-12-07 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-12-19 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 137 Dnr 2020/178-4.14.1 
 

Byggnation av nytt vattenverk i Skruv 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att rekommendera 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna en 
investeringsbudget på 35 miljoner kronor och bevilja 
igångsättningstillstånd. 

 
Ärendebeskrivning 
Upphandlingen som publicerades av nytt vattenverket i Skruv 22-03-
03 var uppdelad i tre delar BE (bygg), ME (maskin) och EE (el). För 
anbudsområde EE inkom inget anbud.  
 
Upphandlingen av nytt vattenverk i Skruv och delarna BE och ME 
avbröts 20 april.  
 
En ny upphandling publicerades 22-10-31 med sista anbudsdag 22-
12-08. Denna gång är det en generalentreprenad  
 
Inkomna entreprenadanbud ger en totalbudget på 35 miljoner 
kronor. Använda medel tom 30/11 är 3,2 miljoner kronor. 
 
Bakgrund 
Bedömningen är att det inte är rimligt att uppfylla gällande lagkrav 
genom mindre renoveringsåtgärder och begränsande maskinella 
ombyggnader i den befintliga anläggningen, varför en nybyggnation 
bör ske. 
 
Nuvarande produktion vid 13:e proteinimport medför inga problem i 
vattenleveransen från vattenverket, men skulle de öka produktionen 
har vi inte möjlighet att leverera den mängd de behöver. 
 
Konsekvenser 
I och med nybyggnaden väljer vi att ha kvar 
dricksvattenförsörjningen genom lokalt vattenverk. 
 
Beslutsunderlag 
Ritningar daterade 2022-02-04 
Tjänsteskrivelse 2022-12-07 
SBNAU beslut 2022-12-12 § 110 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Samhällsbyggnadsnämnden 

2022-12-07 

 

 

 
 

 

 

Byggnation av nytt vattenverk i Skruv 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att rekommendera 
kommunstyrelsen att godkänna en investeringsbudget på  
35 miljoner kronor och bevilja igångsättningstillstånd. 
 
Ärendebeskrivning 
Upphandlingen som publicerades av nytt vattenverket i Skruv 22-
03-03 var uppdelad i tre delar BE (bygg), ME (maskin) och EE (el). 
För anbudsområde EE inkom inget anbud. Upphandlingen av nytt 
vattenverk i Skruv och delarna BE och ME avbröts 20 april.  

En ny upphandling publicerades 22-10-31 med sista anbudsdag 
22-12-08. Denna gång är det en generalentreprenad  

Inkomna entreprenadanbud ger en totalbudget på 35 miljoner 
kronor. Använda medel tom 30/11 är 3,2 miljoner kronor. 

 
Bakgrund 
Bedömningen är att det inte är rimligt att uppfylla gällande lagkrav 
genom mindre renoveringsåtgärder och begränsande maskinella 
ombyggnader i den befintliga anläggningen, varför en 
nybyggnation bör ske. 
Nuvarande produktion vid 13:e proteinimport medför inga 
problem i vattenleveransen från vattenverket, men skulle de öka 
produktionen har vi inte möjlighet att leverera den mängd de 
behöver. 
 
Konsekvenser 
I och med nybyggnaden väljer vi att ha kvar 
dricksvattenförsörjningen genom lokalt vattenverk. 
 
Beslutsunderlag 
Ritningar daterade 2022-02-04 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 
Katarina Karlsson Palm 
Enhetschef VA,  Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2023-02-14 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 38 Dnr 2023/38-1.3.1 
 

Måltidspolicy för Lessebo kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
föreslagen måltidspolicy (version daterad 2023-02-07). Policyn 
ersätter tidigare kostpolicy antagen 2015-10-26. 
 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommuns kostpolicy är antagen 2015. Styrdokument bör ses 
över löpande, och i detta arbete föreslås en revidering av policyn. Den 
nya policyn föreslås döpas om, vara betydligt kortare och mindre 
detaljerad. Policyn kompletteras istället av riktlinjer och rutiner inom 
de områden där detta behövs, och som enklare kan förändras vid 
behov. Likaså finns inte heller detaljerade målsättningar, då sådana 
sätts i andra styrdokument såsom exempelvis budget och 
verksamhetsplaner eller klimatstrategiskt program.  
 
Under arbetsutskottets sammanträde gjordes förändringar i förslaget 
till policy, den nya versionen ligger nu för beslut. 
 
Måltidschef Charlotta Helin redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till måltidspolicy, efter KSAU, 2023-02-07 
Förslag till måltidspolicy, tjänstemannaförslag 2023-02-01 
Kostpolicy antagen 2015-10-26 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2023-02-07 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 16 Dnr 2023/38-1.3.1 
 

Måltidspolicy för Lessebo kommun 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
föreslagen måltidspolicy med tillägg av Angelica Karlsson (C) 
yrkanden. Policyn ersätter tidigare kostpolicy antagen 2015-10-26. 
 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommuns kostpolicy är antagen 2015. Styrdokument bör ses 
över löpande, och i detta arbete föreslås en revidering av policyn. Den 
nya policyn föreslås döpas om, vara betydligt kortare och mindre 
detaljerad. Policyn kompletteras istället av riktlinjer och rutiner inom 
de områden där detta behövs, och som enklare kan förändras vid 
behov. Likaså finns inte heller detaljerade målsättningar, då sådana 
sätts i andra styrdokument såsom exempelvis budget och 
verksamhetsplaner eller klimatstrategiskt program.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till måltidspolicy 
Kostpolicy antagen 2015-10-26 
 
Yrkanden 
Angelica Karlsson (C) yrkar på förändring under ”Miljösmart” Vi 
verkar för att i möjligaste mån använda svenska livsmedel och för 
att producenter…….” 
 
Angelica Karlsson (C) yrkar på förändring under ”God”: ”I skolan 
serveras dagligen två olika maträtter, en vegetarisk och en med 
kött/fisk/fågel.” 
 
Marcus Dackling (M) och Thomas Löfgren (SD) yrkar bifall till 
Angelicas Karlssons (C) yrkanden. 
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Måltidspolicy för Lessebo kommun 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
föreslagen måltidspolicy. Policyn ersätter tidigare kostpolicy 
antagen 2015-10-26. 
 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommuns kostpolicy är antagen 2015. Styrdokument bör 
ses över löpande, och i detta arbete föreslås en revidering av 
policyn. Den nya policyn föreslås döpas om till måltidspolicy, vara 
betydligt kortare och mindre detaljerad. Policyn kompletteras 
istället av riktlinjer och rutiner inom de områden där detta behövs, 
och som enklare kan förändras vid behov. Likaså finns inte heller 
detaljerade målsättningar, då sådana sätts i andra styrdokument 
såsom exempelvis budget och verksamhetsplaner eller 
klimatstrategiskt program.  

 
Beslutsunderlag 
Förslag till måltidspolicy 
Kostpolicy antagen 2015-10-26 
 

Beslutet skickas till 
Måltidschef 
 

 

 
 
Charlotta Helin 
Måltidschef  
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Inledning 
Mat är ett av livets glädjeämnen som ska vara en höjdpunkt på dagen. I Lessebo kommun har 
vi ett stort engagemang för samtliga måltider som tillhandahålls av kommunen inom 
barnomsorg, skola och äldreomsorg.  

Syfte 
Syftet med denna måltidspolicy är att tydliggöra Lessebo kommuns intentioner vad gäller 
tillagning och servering av måltider. Policyn ger en grund för hög kvalitet och enhetlighet.  

Vision 
Lessebo kommun ska erbjuda barn, elever och äldre goda, vällagade och näringsrika måltider 
som tillagas och serveras av kompetent och serviceinriktad personal. Maten ska tillagas så 
nära matgästen som möjligt, med hållbara livsmedel av så god kvalitet som möjligt. 
Måltiderna ska bidra till matglädje och medverka till en god folkhälsa. 

Vårt arbetssätt 
Livsmedelsverkets måltidsmodell ger ett helhetsperspektiv på bra måltider och består av sex 
olika pusselbitar. Alla dessa pusselbitar är viktiga för att de offentliga måltiderna ska skapa 
matglädje och bidra till en hållbar utveckling.   
 

 
 
Lessebo kommun ska utgå från modellen och arbeta på följande sätt: 
 

 
Miljösmart 

➢ Vi gör aktiva och miljösmarta inköp för att bidra till en hållbar framtid.  
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➢ Råvaruinköpen ska vara säsongsbetonade, och hänsyn ska tas till etiska aspekter och 
kvalitet. 
 

➢ Vi verkar för att i möjligaste mån använda svenska livsmedel och för att producenter i 
närområdet ska kunna leverera livsmedel i större utsträckning. 
 

➢ Matsvinnet ska minskas. 
 
 

God  

➢ Maten ska vara varierad och flera alternativ ska erbjudas där så är möjligt. I skolan 
serveras dagligen två olika maträtter, en vegetarisk och en med kött/fisk/fågel. 

➢ Maten ska tillagas så nära matgästen och serveringstillfället som möjligt. 

➢ Maten ska läggas upp på ett sätt som gör att den ser lockande ut och väcker gästens 
aptit. 

 

Näringsriktig   

➢ Näringsvärdet ska följa Livsmedelsverkets rekommendationer. Näringsrik mat 
förebygger undernäring inom äldreomsorgen, medan näringsrik mat i förskola och 
skola är en förutsättning för att barnen ska växa, utvecklas och orka med dagen i 
förskolan eller skolan. 

 

Trivsam   

➢ Måltidsmiljön ska var trivsam och ge tillfälle för social gemenskap och samtal. 

➢ Det ska finnas tillräckligt med tid avsatt för måltiderna.  

➢ Restaurangerna ska ha bra belysning och bra ljudmiljö. 
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Säker  
 

➢ All mat som serveras ska vara säker för matgästen och information om innehåll ska 
vara tydlig för gästen.  
 

➢ Personalen ska ha kompetens inom livsmedelssäkerhet, gällande lagar och 
föreskrifter. Det ska finnas rutiner för hur risker ska hanteras. 
 

➢ Det ska finnas tydliga riktlinjer och rutiner för att säkerställa att personer med behov 
av specialkost får en anpassad kost.  

 
Integrerad   

➢ Matgästen ska ges möjlighet att vara delaktig i måltidsverksamheten, t.ex. genom 
matråd. 

➢ Samverkan ska ske med barnomsorg-, skol- och äldreomsorgspersonal för att 
måltiden ska upplevas som en integrerad del av övrig verksamhet. Detta är särskilt 
viktigt vid pedagogiska måltider. 

 

Genomförande 

Måltidsverksamheten har ansvar för samtliga måltider inom kommunens barnomsorg, skola 
och äldreomsorg och ska i denna verksamhet följa policyn. Policyn kompletteras vid behov av 
riktlinjer och rutiner som antas av kommunstyrelsen respektive verksamhetschef. Arbetssätt 
ska regelbundet följas upp och utvärderas.  
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1. Inledning
Maten är ett av livets glädjeämnen, en höjdpunkt på dagen. 

Lessebo kommun har en samordnad måltidsverksamhet för barn, ungdomar, äldre och för 
omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Kostpolicyn säkerställer och skapar förutsättningar för bra matvanor, säkra råvaror och en 
god måltidsmiljö.

2. Syfte
Maten och måltiden är dagligen en viktig del i våra liv som njutning, källa till glädje, som 
mötesplats och kulturbärare. Våra matvanor grundläggs redan i unga år och ska sedan främja 
god folkhälsa och ge förutsättningar för ett gott liv. Måltiden ska ge näring, stimulans, tid för 
avkoppling och trevlig samvaro.

Måltidsupplevelsen påverkas till stor del dessutom av individuella förväntningar varför även 
barnens, elevernas och äldres möjlighet till dialog, inflytande och påverkan kring måltiden är 
viktig.

För att kommunens måltidsverksamhet ska ha en enhetlig kvalitet har nedanstående 
styrdokument utarbetats för att användas inom all kök-/serveringsverksamhet inom 
kommunens samtliga nämnder. Detta styrdokument gäller all måltidsverksamhet såväl vid 
förskola, skola som vid äldre- och omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt vid 
cafeteria verksamhet. 

3. Vision
Kommunens vision för måltidsverksamheten är:

 Att varje gäst får en helhetsupplevelse och energiinjektion som i en lugn och trivsam 
miljö medverkar till god folkhälsa.

 Att verka för att alla ska vara nöjda.

 Sträva efter att varor som köps in ska vara rättvisemärkta och närproducerade.

 Sträva efter klimatsmart förhållningsätt när det gäller inköp och matsedels planering.

4. Kommunens övergripande policy/riktlinjer är:
 Maten och måltidsmiljön är viktig då måltiderna skapar förutsättningar för ett 

välbefinnande. Förutom näring ger måltiden också en plats för sociala kontakter och 
något man ska se fram emot under dagen.

 Alla matgäster ska känna sig trygga i att maten som serveras i Lessebo kommun är 
god, näringsrik, säkra behovsanpassade specialkost och mikrobiologiskt säker 
hantering och tillagning.

 Samtliga gäster ska känna sig välkomna vid måltidsserveringen. 

 Information/statistik kring maten och måltiden ska ges regelbundet.
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5. Inriktningsmål/områden
Maten och dess näringsinnehåll.

Skola och förskola

 Lunchmåltiden ska i förskola och skola tillgodose 25-35 % av dagsbehovet i energi och 
näringsämnen enligt gällande näringsrekommendationer från SLV, Statens 
livsmedelsverk.

 Lunchmåltiden bör schemaläggas och serveras vid samma tidpunkt varje dag. Genom 
kontinuitet och regelbundenhet regleras aptiten på ett bra sätt.

 Om frukost serveras ska denna tillgodose 20-25 % av dagsbehovet i energi och 
näringsämnen enligt gällande näringsrekommendationer. Även mellanmålen (1-2 per 
dag) ska vara näringsriktigt planerade och insatta i en helhet över dagen.

 Barn med heldagsplacering ska erbjudas frukost, lunch och mellanmål, dessa måltider 
ska täcka 65-75 % av barnens dagsbehov i energi och näringsämnen. 

 Enligt SLV ska frukost och mellanmål inom förskola, skola omfatta servering av 
smörgås med pålägg, mjölk eller mjölkprodukt, flingor/gryn samt frukt. Söta 
produkter serveras inte inom skola-förskola.

 Barn och elever ska ha tillgång till dricksvatten under dagen – inte bara på toaletten.

 Vid förekomst av caféverksamheter ska det medvetet strävas efter en kontinuerlig 
utveckling utifrån ett näringsriktigt perspektiv.

 I grundskolornas lokaler får inte sortiment som godis, läsk etc. säljas.

 Förskolan ska ha riktlinjer för födelsedagar och annat firande för att säkerställa att 
firande inte påverkar det dagliga näringsbehovet hos barnen.

Äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning

 Måltiderna inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning ska serveras jämt fördelade över dagen, vid behov ska extra 
mellanmål serveras oavsett tid på dygnet.

 Nattfastan får inte överskrida 11 timmar.

 Helger och högtider ska uppmärksammas med extra festlig mat.

 Vid hantering av matdistribution är det viktigt med regelbundna leveranstider av 
maten, varm och kall mat ska hållas väl åtskilda samt leverans med rätt temperatur 
för respektive produkt. Personal som distribuerar maten ska ha fullgoda kunskaper i 
livsmedelshygien.

 De äldre ska ha god tillgång till dryck.

 Kostombud ska finnas på alla särskilda boenden samt inom hemtjänsten.

 Matrådsmöten ska genomföras tillsammans med kostenheten en gång per halvår.

 SLV:s rekommenderade måltidsordning enligt ”Mat och näring för sjuka inom vård 
och omsorg; tre huvudmåltider samt minst tre mellanmål ska följas. Totalt 
energibehov fördelat över dagen är ca 2 200 kcal eller 9 MJ.
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Specialkost

 Till målgrupper som av medicinska, religiösa eller etiska skäl inte kan äta av ordinarie 
mat ska fullgoda alternativ tillhandahållas och serveras. Medicinska (t.ex. allergier), 
etiska (t.ex. inte kött) eller religiösa (t.ex. vid val av köttslag som minus fläsk, halal, 
kosher etc.)

 Vi erbjuder endast måltider som innehåller livsmedelskomponenter förenliga med 
svensk djurhållning för slakt och beredning (inte halal eller kosher). Vid behov av 
ovanstående koster erbjuds istället vegetarisk mat.

 Personer som av medicinska skäl behöver en annan kost erhåller den efter individuell 
medicinsk bedömning och intyg av legitimerad läkare eller i vissa fall 
sjuksköterska/skolsköterska. 

Beställning av specialkost pga. kulturella, religiösa eller sociala skäl ska alltid 
hanteras av sjuksköterska/skolsköterska. Beställningarna sker alltid 
skriftligen. Intygen ska uppdateras kontinuerligt. 

 Allergiframkallande produkter såsom nötter, mandel, jordnötter och 
sesamfrön får inte förekomma i mat till skola/barnomsorg eller i de 
produktionskök som tillagar skol/ barnomsorgs mat.

 De 14 allergena ska om dessa finns i måltiden alltid anges: gluten, kräftdjur, ägg, fisk, 
jordnötter, sojabönor, mjölk, nötter och mandel, selleri, senap, sesamfrön, 
svaveldioxid och sulfit (används ofta som konserveringsmedel i torkad frukt, läsk, 
grönsaker samt öl och vin), lupin, blötdjur. 

Detta omfattar även eventuella caféverksamheter, förskolor, fritidshem och särskilda 
boenden som inte omfattas av kostenheten.

Gemensamma matsedlar och tillagning

 Maten ska till samtliga gästkategorier vara målgruppsanpassad, aptitlig och 
variationsrik.

 Dessert ska dagligen erbjudas inom äldre – Omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning.

 Menyn inom förskolan ska bestå av en huvudkomponent som kompletteras med 
potatis, ris, pasta eller gryn samt grönsaker/rotfrukter och bröd.

 Dryck och matfett ska serveras efter livsmedelsverkets aktuella kostråd.

 De gemensamma matsedlarna inom kommunen ska efterföljas av samtliga 
köksenheter. Vid matsedelsplanering ska dessa även omfatta och uppmärksamma de 
svenska mattraditionerna samt implementera in nya internationella maträtter.

 Maten ska sluttillagas så nära serveringstillfället som möjligt för att bäst bevara 
aptitlighet, smak, näringsinnehåll.

89



6 Kostpolicy | Lessebo kommun

6. Miljö och hållbar utveckling
Matråd och kostombudsträffar som kan stimulera engagemang för bra måltider och trevlig 
måltidsmiljö bör finnas på varje förskola, skola och äldreboende och inom omsorgen om 
personer med funktionsnedsättning.

Varje enhet skall själva anpassa rutiner för egenkontrollprogram. Detta omfattar även 
eventuella caféverksamheter, förskolor, fritidshem och särskilda boenden som inte omfattas 
av kostenheten.

Matgästerna ska få ett bra bemötande i en fräsch, trevlig och restauranglik måltidsmiljö. 
Måltiderna ska via matsedlar presenteras på ett professionellt och aptitligt sätt som främjar 
goda matvanor.

Maten och måltiden i såväl förskola och skola som inom äldreomsorgen och omsorgen om 
personer med funktionsnedsättning ska ses som en naturlig mötesplats.

Vid inköp av råvara till förskola och skola skall en aktiv dialog hållas med producenter 
gällande användning av livsmedel dvs. att livsmedlet producerats på ett godtagbart sätt – och 
att de människor som producerar arbetar och lever under acceptabla förhållanden. 
(Fairtrade)

7. Säkerhet
Samtliga köksenheter inom förskola, skola, äldreomsorg- och inom omsorgen om personer 
med funktionsnedsättning ska följa normer i gällande livsmedelslagstiftning (EG) nr 
178/2002 med förordning om livsmedelshygien i (EG) nr 852/2004 och utgå från framtagna 
mallar och dokument till egenkontrollprogram. Detta gäller även caféverksamheter och 
särskilda boenden.

Varje enhet ska själva anpassa rutiner för egenkontrollprogram. Detta omfattar även 
eventuella caféverksamheter och särskilda boenden.

Personer som hanterar livsmedel ska efter utlandsvistelse (vistelse utanför norden i mer än 
fem dagar) lämna faces prov. Detta gäller alla verksamheter.

Hallon och jordgubbar som inte kokats får inte serveras i någon verksamhet.(Hallon och 
jordgubbar ska kokas för att avdöda Norovirus och hepatit A). Färska jordgubbar 
(midsommartid) undantas kok kravet.

Personer som hanterar livsmedel ska minst en gång per år utbildas i livsmedelshygien, 
innehållandes livsmedelslag samt egenkontrollarbete utifrån HACCP (Hazard Analysis 
Critical Control Points).

8. Råvara och produkt
Vid upphandling och inköp av livsmedel och materiel bör tydliga kriterier definieras som 
klargör kvalitetsnivån och kraven kring den aktuella produkten. Så långt möjligt ska 
kommunens måltidsverksamheter arbeta för säsongsanpassade livsmedelsavtal och 
råvaruanvändning.

Vi använder oss vid upphandling av hållbarhetskriterier för bra miljö samt med krav på 
svensk djurskydds lagstiftning.

Ekologiska livsmedel ska år 2016 utgöra minst 30 % av den totala inköpsandelen livsmedel, i 
krontal. 
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9. Maten som pedagogiskt verktyg
Inom förskola, grundskola, äldreomsorgen och omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning ska måltiden vara en självklar del av den pedagogiska verksamheten. 
Personalen som deltar i pedagogiska måltider ska känna till rutinerna kring detta och veta 
vad det innebär. Varje förvaltning ansvarar för att sin personal har kännedom kring de 
pedagogiska rutinerna.

10.Profession och kompetens
All personal inom Lessebo kommuns kostenhet ska regelbundet genomgå passande 
utbildningar som motsvarar de ökade kraven och behoven av specialistkompetens. 

Lägsta krav vid nyrekrytering skall vara 3-årig hotell- och restaurang utbildning eller som 
verksamheten bedömer likvärdig inom livsmedelsområdet.

 

11.Kvalitetsuppföljning
 Måltidsverksamheten ska utvärderas kontinuerligt genom årlig statistik över antal 

ätande. Man ska även göra attitydundersökningar i form av lokal mat/kost råd. Dessa 
träffar ska dokumenteras och följas upp minst 2 gång/år.

 Kommunstyrelsens riktlinjer ska följas upp 2 gång/år i samråd med övriga nämnder 
och i samband med upprättandet av resultatinformationerna.

 Dokumentation från matråds- och kostrådsmöte med handlingsplan ska vara 
underlag i kvalitetsuppföljning.

 På varje förskola/skola och äldreboende ska finnas en kvalitetssäkring i form av 
dokumentation där det framgår vem som är ansvarig för att berörd personal får 
kunskap om t ex allergier, en handlingsplan som beskriver insatser vid en akut 
reaktion samt registrering av tillbudet. Incidentrapportering lämnas i samband med 
den årliga kvalitetsredovisningen.

 Uppföljning av livsmedelsupphandling och näringsberäkning av måltider ska ske 
kontinuerligt under året.

 Samtliga berörda köksenheters livsmedelshantering ska vara godkänd av 
kontrollmyndigheten (Miljö och Hälsa) och varje kök ska ha ett väl fungerande 
egenkontrollprogram med rutiner som säkerställer livsmedlens säkerhet och 
spårbarhet. Varje egenkontroll program ska också innehålla en riskanalys – HACCP. 
Intern revision på egenkontrollen sker 1 gång/år. SKL:s Handbok för säker mat inom 
vård, skola och omsorg med branschriktlinje för kök ska följas och användas.

 Det ska tydligt framgå i beslut och avtal om var produktion sker i ”egna” 
verksamheten, hos entreprenör eller i kombination av dessa.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2023-02-14 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 40 Dnr 2023/18-1.3.1 
 

Policy för uthyrning/utlåning av lokaler i 
Kulturhuset 51:an 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad policy för uthyrning och 
utlåning av lokaler i Kulturhuset 51:an enligt beslutsunderlag. Policyn 
ersätter tidigare policy antagen 2021-02-08. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa 
för uthyrning och utlåning av lokaler i Kulturhuset 51:an enligt 
beslutsunderlag. Taxan ersätter tidigare taxa antagen 2021-02-28. 
 
Ärendebeskrivning 
Efter ca 1 år av verksamhet i Kulturhuset 51:an konstateras att en viss 
revidering av policy samt taxor med tillägg av en vision för huset 
skulle skapa en större tydlighet kring huset funktion och de rutiner 
som finns.  
 
I huset finns bibliotek, Kulturskola och Fritidsgårdsverksamhet men 
också lokaler tillgängliga för uthyrning/utlåning. 
Under det första året har en policy samt taxor funnits, men det finns 
nu behov att göra vissa ändringar för att det ska bli tydligare att 
kommunicera utåt och för personalen att följa. 
  
Det är också av vikt att det finns en vision och policy för vilka typer av 
verksamhet som lokalerna hyrs ut till i och med att de ordinarie 
verksamheterna i huset riktar sig till barn och unga.  
 
Taxorna som är föreslagna i avsedd bilaga är baserade på nuvarande 
personalkostnader och har jämförts med likande verksamhet i annan 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsutskottets protokoll 2023-02-01 § 7 
Vision och policy för Kulturhuset 51:an i Lessebo 
Taxa – hyra av lokal i Kulturhuset 51:an i Lessebo 
Tjänsteskrivelse 2023-01-24 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kultur- och fritidschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kultur- och fritidsutskottet 
Sammanträdesdatum 

 2023-02-01 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 7 Dnr 2023/18 
 

Policy för uthyrning/utlåning av lokaler i 
Kulturhuset 51:an 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att:  
 
1. föreslå kommunstyrelsen att anta reviderad policy för uthyrning 

och utlåning av lokaler i Kulturhuset 51:an enligt beslutsunderlag. 
2. rekommendera kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

att anta taxa för uthyrning och utlåning av lokaler i Kulturhuset 
51:an enligt beslutsunderlag.  

 
Ärendebeskrivning 
Efter ca 1 år av verksamhet i Kulturhuset 51:an ser vi att en viss 
revidering av policy samt taxor med tillägg av en vision för huset 
skulle skapa en större tydlighet kring huset funktion och de rutiner 
som finns.  
 
Bakgrund 
I huset finns bibliotek, Kulturskola och Fritidsgårdsverksamhet men 
också lokaler tillgängliga för uthyrning/utlåning. 
Under det första året har en policy samt taxor funnits, men vi ser nu 
behov att göra vissa ändringar för att det ska bli tydligare att 
kommunicera utåt och för personalen att följa. 
  
Det är också av vikt att det finns en vision och policy för vilka typer av 
verksamhet som lokalerna hyrs ut till i och med att de ordinarie 
verksamheterna i huset riktar sig till barn och unga.  
 
Taxorna som är föreslagna i avsedd bilaga är baserade på nuvarande 
personalkostnader och har jämförts med likande verksamhet i annan 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Vision och policy för Kulturhuset 51:an i Lessebo 
Taxa – hyra av lokal i Kulturhuset 51:an i Lessebo 
Tjänsteskrivelse 2023-01-24 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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2023-01-03 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Policy för uthyrning/utlåning av lokaler i 
Kulturhuset 51:an 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta reviderad policy för 
uthyrning/utlåning av lokaler i Kulturhuset 51:an enligt bifogat 
dokument samt att bilagan med föreslagna taxor går vidare för 
beslut i kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Efter ca 1 år av verksamhet i Kulturhuset 51:an ser vi att en viss 
revidering av policy samt taxor med tillägg av en vision för huset 
skulle skapa en större tydlighet kring huset funktion och de rutiner 
som finns.  

 
 
Bakgrund 
I huset finns bibliotek, Kulturskola och Fritidsgårdsverksamhet 
men också lokaler tillgängliga för uthyrning/utlåning. 
Under det första året har en policy samt taxor funnits, men vi ser 
nu behov att göra vissa ändringar för att det ska bli tydligare att 
kommunicera utåt och för personalen att följa. 
  
Det är också av vikt att det finns en vision och policy för vilka typer 
av verksamhet som lokalerna hyrs ut till i och med att de ordinarie 
verksamheterna i huset riktar sig till barn och unga.  
 
Taxorna som är föreslagna i avsedd bilaga är baserade på 
nuvarande personalkostnader och har jämförts med likande 
verksamhet i annan kommun. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Vision och policy för Kulturhuset 51:an i Lessebo 
Taxa – hyra av lokal i Kulturhuset 51:an i Lessebo 
 

Beslutet skickas till 
Jenny Ramnér 
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Cecilia Ungerbäck Smith 
Jimmy Täck 
 

 

 
 
Cecilia Ungerbäck Smith 
Bibliotekschef Kommunledningsförvaltningen 
 
 
Bilagor 
Vision och policy för Kulturhuset 51:an i Lessebo 
Taxa – hyra av lokal i Kulturhuset 51:an i Lessebo 
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Taxa - hyra av lokal i 
Kulturhuset 51:an i 
Lessebo 
 

 

 

 

 

 

Dokumentets typ: Taxor och avgifter 

Datum för antagande:  

Beslut av:  
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97



 

  3 Taxor för hyra av lokaler i Kulturhuset 51:an i Lessebo 

 

Gul text = tillagd information i denna uppdaterade upplaga. 

Taxa - hyra av lokal i Kulturhuset 51:an i 
Lessebo 
 

Personal 
För extra personal utöver ordinarie personal samt vid tider då uthyrd lokal ej är bemannad 
enligt arbetsschema, tillkommer kostnad. 

Uthyrningsansvarig tjänsteperson beslutar om lämplig bemanning, under förutsättning att 
personal finns tillgänglig efter överenskommelse. 

Lokalkostnadsbidrag utgår ej för kostnader avseende extra personal. 

För entrébelagda arrangemang inom kultur och fritid utgår inte lokalkostnadsbidrag. 

Personal ingår utan kostnad för kortare introduktion och visning av lokalerna enligt 
överenskommelse. 

 

Avbokning 
Eventuell avbokning av förhyrda lokaler ska ske i god tid. Vid större arrangemang ska 
avbeställning ske senast 14 dagar före angivet uthyrningsdatum och vid övriga förhyrningar 
senast 4 dagar före angivet uthyrningsdatum. 

Bokade tider som ej nyttjas debiteras dubbel hyra. Lokalkostnadsbidrag utgår ej. 

Kommunen äger rätt att på lika villkor avboka förhyrda lokaler i samband med 
genomförande av större arrangemang och mässor m.m. 

Hyresgäster som vid flera tillfällen ej nyttjar bokad tid kan fråntas möjligheter till framtida 
förhyrningar. 

 

Betalningsvillkor 
Vi förbehåller oss rätten att stänga av för ytterligare uthyrning vid återkommande utebliven 
betalning. I de fall detta aktualiseras så ska beslut om avstängning fastställas av 
Kommunstyrelsen. 

Alla priser är inklusive moms. 

 

Kostnader 
För verksamhet som riktar sig till barn och unga utgår ingen kostnad för hyra. 

Internt 
Lokal vardag 4 h  vardag 8 h Dygn Helg 
Pelarsal 0 kr 0 kr *460kr/h  
Stora salen 0 kr 0 kr *460kr/h 
Vardagsrum 0 kr 0 kr *460kr/h  
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(*personalkostnader vid behov 460kr/h per påbörjad timme) 

 

Föreningar, endast bidragsberättigade i Lessebo kommun 
Lokal vardag 4 h vardag 8 h Dygn Helg 
Pelarsalen 500 kr 750 kr 1000 kr + *460 kr/h 
Stora salen 1000 kr 1500 kr 2000 kr + *460 kr/h 
Vardagsrum 250 kr 500 kr 750 kr + *460 kr/h 

(*personalkostnader vid behov 460kr/h per påbörjad timme) 

Andra former av icke-vinstdrivande organisationer verksamma i kommunen ska likställas 
med bidragsberättigade föreningar. 

 

Externt 
Lokal vardag 4 h vardag 8 h Dygn Helg  
Pelarsalen 1500 kr 3000 kr 5000 kr + *460kr/h 
Stora salen 3000 kr 6000 kr 8000 kr + *460kr/h 
Vardagsrum 1000 kr 2000 kr 3000 kr + *460kr/h 

(*personalkostnader vid behov 460kr/h per påbörjad timme) 

 

OBS! Tillgång till kök kan endast bokas tillsammans med stora salen. 

 

Personalkostnader 
 mån-fre 8-17                          övrig tid 
Ljudtekniker 725 kr/h 950 kr/h 
Kulturhuspersonal ingår under bemannande 

timmar* 
460 kr/h 

Fastighetsskötsel 310 kr/h 730 kr/h 
Lokalvård 290 kr/h 625 kr/h 

(*under förutsättning att personal finns tillgänglig efter överenskommelse) 

 

I bedömning av uthyrning/utlåning kan beslut lyftas till förvaltningschef. 

 

Stora salen 
Möjliga möbleringsalternativ: 

Grundmöblering av stora salen är tomt golv. 

Biosittning 120 personer (max 225) 

Sittning vid bord max 80 personer 

Tillgänglig teknik: 

Ljudanläggning för tal, headset och en handmikrofon 

Projektor 
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Hörslinga 

Stor duk för projicering 

Pelarsalen 
Möjliga möbleringsalternativ: 

Biosittning max 50 personer 

Sittning vid bord max 20 personer 

Tillgänglig teknik: 

Ljudanläggning för tal, headset och en handmikrofon 

Projektor 

Hörslinga 

Stor duk för projicering 

 

Vardagsrummet 
Grupprum max 10 personer 

Tv-skärm 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2023-02-14 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 41 Dnr 2023/17-1.3.1 
 

Biblioteksplan 2023-2025 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
Biblioteksplan för 2023–2025 enligt beslutsunderlag. 
Biblioteksplanen ersätter tidigare plan antagen 2017-11-20. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bibliotekslagen ska kommuner anta en biblioteksplan för sin 
verksamhet på biblioteksområdet.  
 
En ny biblioteksplan för 2023-2025 är framtagen och baserad på 
kommunens övergripande verksamhetsplan, utvecklingsstrategi samt 
bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet och vad det ska 
verka för enligt bibliotekslagen. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsutskottets protokoll 2023-02-01 § 8 
Tjänsteskrivelse 2023-01-13 
Förslag till biblioteksplan 2023-2025 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kultur- och fritidsutskottet 
Sammanträdesdatum 

 2023-02-01 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 8 Dnr 2023/17 
 

Biblioteksplan 2023–2025 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att rekommendera 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta 
Biblioteksplan för 2023–2025 enligt beslutsunderlag.  

 
Ärendebeskrivning 
Enligt bibliotekslagen ska kommuner anta en biblioteksplan för sin 
verksamhet på biblioteksområdet.  
 
En ny biblioteksplan för 2023–2025 är framtagen och baserad på 
kommunens övergripande verksamhetsplan, utvecklingsstrategi samt 
bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet och vad det ska 
verka för enligt bibliotekslagen. 
 
Bakgrund 
I den nya biblioteksplanen lyfts 6 prioriterade målområden för 
biblioteksverksamheten i Lessebo kommun. 
 

• Boende och livskvalité 
• Barn och ungas uppväxtvillkor 
• Näringsliv och arbetsmarknad 
• Hållbarhet 
• Prioriterade grupper 
• Samverkan 

 
Till varje målområden finns kopplade strategier samt en målbild för 
2025. 
 
Konsekvenser 
Konsekvenser för kommunen med Biblioteksplan 2023–2025 är att 
verksamheten kan arbeta med tydlig målbild. Planen ger också 
struktur och visar på utvecklingsmöjligheter kring bland annat 
kompetensutveckling, servicegrad och bemanning.   
 
Beslutsunderlag 
Biblioteksplan 2023–2025 
Tjänsteskrivelse 2023-01-24 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Biblioteksplan 2023-2025 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås besluta att Biblioteksplan 
2023-2025 går vidare till Kommunstyrelsen och sedan 
Kommunfullmäktige för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bibliotekslagen ska kommuner anta en biblioteksplan för sin 
verksamhet på biblioteksområdet.  
En ny biblioteksplan för 2023-2025 är framtagen och baserad på 
kommunens övergripande verksamhetsplan, utvecklingsstrategi 
samt bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet och vad 
det ska verka för enligt bibliotekslagen. 
 
Bakgrund 
I den nya biblioteksplanen lyfts 6 prioriterade målområden för 
biblioteksverksamheten i Lessebo kommun. 

• Boende och livskvalité 
• Barn och ungas uppväxtvillkor 
• Näringsliv och arbetsmarknad 
• Hållbarhet 
• Prioriterade grupper 
• Samverkan 

 
Till varje målområden finns kopplade strategier samt en målbild 
för 2025. 
 
 
Konsekvenser 
Konsekvenser för kommunen med Biblioteksplan 2023-2025 är att 
verksamheten kan arbeta med tydlig målbild. Planen ger också 
struktur och visar på utvecklingsmöjligheter kring bland annat 
kompetensutveckling, servicegrad och bemanning.   
 
Beslutsunderlag 
Biblioteksplan 2023-2025 
 

Beslutet skickas till 
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Christina Nyqvist 
Jenny Ramnér 
Cecilia Ungerbäck Smith 
 

 

 
 
Cecilia Ungerbäck Smith 
Bibliotekschef Kommunledningsförvaltningen 
 
 
Bilagor 
Biblioteksplan 2023-2025 
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Dokumentets typ: strategi 

Datum för antagande:  

Beslut av: Kommunfullmäktige  

Fotograf: Charlotta Book 
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Biblioteken och biblioteksplanen i sitt 

sammanhang 
 

Nationell nivå 
I bibliotekslagen finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet och vad det ska 

verka för. 

Utdrag ur Bibliotekslagen: 

Folkbibliotek 

6 §   Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara 

tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. 

Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av 

allsidighet och kvalitet. 

Enligt bibliotekslagen ska kommuner anta en biblioteksplan för sin verksamhet på 

biblioteksområdet. 

 

Regional nivå 
Det finns en biblioteksplan för Region Blekinge och Region Kronoberg 2022-2024 som 

identifierar följande övergripande perspektiv för sin verksamhet: 

• Hållbarhet 

• Tillgänglighet 

• Mångfald 

• Nationella minoriteter 

• Barn och unga 

• Digital transformation 
 

Visionen för den regionala biblioteksverksamheten är: 

Alla kommuner i Blekinge och Kronoberg ska ha en relevant och likvärdig 

biblioteksverksamhet med hög kvalitet som är tillgänglig för alla. Samtliga bibliotek i de två 

regionerna ska samverka generöst kring olika frågor, alla tillsammans och i mindre kluster. 

Den regionala biblioteksplanen pekar också på tydliga prioriteringar som 

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg (BiBK) ska arbeta med. 

På regional nivå finns det en regional kulturplan för Kronobergs län – Kulturplan Kronoberg 

2022-2024. 

I den nämns de kommunala folkbibliotekens uppdrag kring prioriterade grupper, barn och 

ungas läsning, det breda samhällsuppdraget till exempel som en viktig plats för 

medborgarservice, demokrati och möjligheter att delta i samhället. Även behovet av 

samverkan mellan folkbibliotek och personalens kompetensutveckling tas upp i denna plan. 
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Kommunal nivå 
I Lessebo kommun finns en Kultur- och fritidsplan. I den nämns biblioteksverksamheten 

övergripande med hänvisning till denna biblioteksplan för presentation av verksamheten och 

dess strategier. 

Lessebo kommuns övergripande verksamhetsplan med mål utgår från kommunens vision, 

Barnkonventionen och Agenda 2030. Dessa är även kopplade till kommunens olika 

strategidokument och den regionala utvecklingsstrategin (RUS). 

Korta fakta om biblioteksverksamheten i Lessebo kommun 
Kultur och fritid ansvarar för fyra bibliotek i orterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv 

samt ett digitalt bibliotek på webben. I Skruv och Hovmantorp är biblioteken meröppna, 

vilket betyder att de, som ett komplement, är tillgängliga för medborgare även utanför 

bemannade tider. 

Det digitala biblioteket avser bibliotekens hemsida, och de tjänster som erbjuds där. 

Lessebo bibliotek som är huvudbiblioteket står för administrativ service och är det 

arbetsställe som alla biblioteksanställda utgår ifrån. 

För närvarande finns det 4 bibliotekarier och 2 biblioteksassistenter anställda i 

biblioteksverksamheten. Totalt finns det 4,25 årsverken. Nyrekrytering till följd av 

pensionsavgångar sker genom att biblioteksassistenttjänster omvandlas till 

bibliotekarietjänster. 

När det kan vara av intresse för verksamheten görs projektansökningar som till exempel kan 

utöka personaltimmar för att möta behov i samhället, som kan vara av tillfällig natur eller för 

att möta mer långsiktiga utmaningar. 

Skolbiblioteken som regleras av skollagen ligger under barn- och utbildningsförvaltningen. I 

Lessebo kommun finns en separat politiskt antagen Skolbiblioteksplan. 

Biblioteksverksamhetens vision 

Biblioteken ska var en fri, trygg och öppen studie- och mötesplats för alla, 

där vi alla tillsammans skapar en utvecklande och meningsfull fritid och 

via litteraturens värld ökar förståelsen för vår omvärld och våra 

medmänniskor. 

Biblioteksverksamhetens övergripande målområden 
Följande övergripande målområden är identifierade för biblioteksverksamheten i Lessebo 

kommun: 

• Boende och livskvalité 

• Barn och ungas uppväxtvillkor 

• Näringsliv och arbetsmarknad 

• Hållbarhet 

• Prioriterade grupper 

• Samverkan 
 

Nedan följer en genomgång av målområden med tillhörande strategier. Verksamheten tar 

sedan varje år fram en verksamhetsplan med aktiviteter kopplade till strategierna. 
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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.  

Hela kommunkoncernen kan och ska bidra till att göra Lessebo kommun till en attraktiv 

plats att bo på. 

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. 

Biblioteksverksamhetens strategier för detta är att genom omvärldsbevakning, lyhördhet och 

ett positivt bemötande vara allas tillgängliga mötesplats som främjar: 

• Läsning och tillgång till litteratur 

• Litteraturens ställning 

• Intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning  

• Intresset för kulturell verksamhet 

• Kunskap om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande 

och delaktighet i kulturlivet samt öka den digitala mognaden hos våra invånare 

• Fri åsiktsbildning  

• Delaktighet och eget skapande 
 

Målbild 2025: bemannade folkbibliotek på alla 4 orter med goda förutsättningar 

för öppethållande, service och aktiviteter. 

 

Barn och ungas uppväxtvillkor 
I Lessebo kommuns utvecklingsstrategi lyfts ett bra skolresultat, goda levnadsvanor, aktiv 

fritid och samordningsmöjligheter, Kronobarnsmodellen, som särskilt betydelsefulla delar i 

möjligheten till en trygg uppväxtmiljö.  

Även bibliotekslagen lyfter barn och unga som en särskilt prioriterad målgrupp. 

Biblioteksverksamhetens strategier för barn och unga är att främja: 

• Språkutveckling och läsning 

• Tillgång till litteratur utifrån behov och förutsättningar 

• Tillgången till relevanta och önskade aktiviteter på fritiden 

• En trygg och stimulerade biblioteksmiljö 

• Tillsättandet av en barn- och ungdomsbibliotekarietjänst 

• Arbetet med Kronobarnsmodellen 

 

Målbild 2025: en barn- och ungdomsbibliotekarie är anställd och 

biblioteksverksamheten bidrar till att barn och unga har tillgång till en aktiv 

fritid. 

Skolbibliotek 
För kommunens skolbiblioteksverksamhet finns en separat övergripande skolbiblioteksplan 

samt lokala handlingsplaner på respektive skolenheter. Skolbiblioteksverksamheten tillhör 

Barn- och utbildningsförvaltningen. 
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Näringsliv och arbetsmarknad 
Lessebo kommun står i sin utvecklingsstrategi bakom den gemensamma kraftsamling 

gällande kompetensförsörjning 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. 

Biblioteksverksamheten ska enligt bibliotekslagen verka för det demokratiska samhällets 

utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

Strategier: 

• Främja det livslånga lärandet 

• Främja kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning 

och lärande 

• Erbjuda studieplatser samt tillgång till trådlöst nätverk, dator och 

utskriftsmöjligheter 

 

Målbild 2025: biblioteksverksamheten har ökat kunskapen hos invånarna om 

bibliotekens samtliga användningsområden och det utbud som erbjuds. 

 

Hållbarhet 
I kommunens utvecklingsstrategi lyfts olika aspekter på hållbarhet. Lessebo kommun har 

åtagit sig att minska energianvändningen, fossila utsläppen och bli en hållbar kommun.  

Biblioteksverksamheten ska främja: 

• Energibesparande och hållbarhetsåtgärder 

• Kunskapsförmedling om ett hållbart samhälle 
 

En av Lessebo kommuns styrkor är god trivsel på arbetsplatserna. För att bibehålla denna 

trivsel krävs fortsatt och långsiktigt hållbart arbete med såväl ledarskap som med 

medarbetarskap där alla tar ansvar för att göra arbetsplatsen attraktiv. En motiverad 

personal med rätt kompetens för den uppgift man har att utföra är en bra grund för en god 

hållbar kvalitet i verksamheten. 

Biblioteksverksamhetens strategier för hållbarhet på arbetsplatsen är att främja 

kompetensutveckling hos personalen gällande: 

• Läsfrämjande och litteraturkännedom 

• Bemötande 

• Kronobarnsmodellen 

• Digital kompetens 

• Marknadsföring för att nå fler och nya grupper 

• Medarbetarskapet i enlighet med Medarbetarpolicyn 
 

Målbild 2025: biblioteksverksamheten ger goda förutsättningar för 

kompetensutveckling och är en arbetsplats med god trivsel. 
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Prioriterade grupper 

Personer med funktionsvariationer 
Enligt bibliotekslagen 4 § är personer med funktionsvariationer en målgrupp som 

biblioteksverksamheten ska ägna särskild uppmärksamhet åt. 

Biblioteksverksamheten gör detta genom följande strategier: 

• Utifrån användarnas behov anpassa bibliotekens utbud av litteratur och hjälpmedel  

• Ha tillgänglighetsanpassade lokaler och webb 

• Erbjuda boken kommer-service till de som på grund av funktionsvariation inte kan ta 

sig till bibliotek 

 

Nationella minoriteter 
Enligt bibliotekslagen 5 § ska biblioteksverksamheten ägna särskild uppmärksamhet åt de 

nationella minoriteterna. 

Biblioteksverksamheten gör detta genom följande strategier: 

• Erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken 

• Uppmärksamma och tillhandahålla information om de nationella minoriteterna 

 

Personer med annat modersmål än svenska 

Enligt bibliotekslagen 5 § ska biblioteksverksamheten ägna särskild uppmärksamhet åt 

personer som har annat modersmål än svenska. 

Biblioteksverksamheten gör detta genom följande strategier: 

• Tillhandahålla ett utbud på andra språk som speglar kommuninnevånarnas 

efterfrågan 

• Ha ett medieutbud på lättläst svenska 

• Ha biblioteksinformation översatt till fler språk än svenska  
 

Målbild 2025: de prioriterade grupperna är synliggjorda i 

biblioteksverksamhetens årliga verksamhetsplan, gällande medieplan och 

prioriterade i de övergripande målområdena för biblioteksverksamheten:  

• Boende och livskvalité 

• Barn och ungas uppväxtvillkor 

• Näringsliv och arbetsmarknad 

• Hållbarhet 

• Samverkan 
 

 

Samverkan 

Samverkan med andra bibliotek 
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg (BiBK) ansvarar för de regionala 

biblioteksutvecklingsfrågorna. Den regionala biblioteksverksamheten styrs av 

Bibliotekslagen och de regionala kulturplanerna. Genom till exempel omvärldsbevakning, 
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information, rådgivning, samordning, kompetensutveckling och utvecklingsinsatser stödjer 

och stärker BiBK folkbiblioteken i Blekinge och Kronoberg.  

Sedan många år har folkbiblioteken i Blekinge och Kronoberg ett organiserat lånesamarbete. 

Lånesamarbetet gäller alla typer av media och bygger på ett generöst förhållningssätt. Detta 

samarbete gäller också folkbiblioteken i Kalmar län och 25 bibliotek binds samman i ett 

transportsystem. 

För att ytterligare stärka tillgången till media finns Sveriges depåbibliotek och lånecentral i 

Umeå, som bland annat tillhandahåller tjänster kring fjärrlån. 

De närliggande kommunerna Lessebo, Uppvidinge och Tingsryd (LUT) försöker i största 

möjliga mån hitta former för samverkan i så många frågor som möjligt för att främja 

utvecklingen av verksamheterna.  

Samverkan med övriga aktörer 

Kulturhuset 51:an i Lessebo 

Lessebo bibliotek är en del av det kommunalt ägda Kulturhuset 51:an. I huset finns även 

fritidsgård, kulturskola och möjlighet för andra aktörer att hyra lokaler. 

Visionen för huset är: 

Kulturhuset 51:an i Lessebo - en kreativ och levande mötesplats som 

skapar en aktiv, utvecklande och meningsfull fritid för kommunens alla 

invånare. 

En vision som samspelar med biblioteksverksamhetens strategier i denna biblioteksplan. 

Biblioteken samverkar även med övriga kommunala verksamheter till exempel kommunens 

förskolor, BVC, omsorg, skolor och krisberedskapsorganisation. 

Biblioteksverksamhetens strategier: 

• Verka för fortsatt och ökad samverkan mellan biblioteken i regionen  

• Verka för en samverkan mellan verksamheterna i Kulturhuset 51:an 

• Verka för fortsatt och ökad samverkan med andra kommunala verksamheter 

• Verka för fortsatt och ökad samverkan med andra aktörer i samhället 

• Vara en tillgänglig mötesplats som främjar samverkan 
 

Målbild 2025: biblioteksverksamhetens personal ges genom tid, teknik och 

kompetensutveckling goda möjligheter för samverkansarbete. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2023-02-14 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 35 Dnr 2022/391-1.4.1 
 

Internbudget för nämnderna 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera 
informationen till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med kommunens budgetprocess, ska samtliga nämnder och 
kommunstyrelsen återrapportera sina fastställda internbudgetar till 
kommunfullmäktige i februari varje år. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2023-02-07 § 13 
Beslut och internbudget för kommunstyrelsen 2023 
Beslut och internbudget för barn- och utbildningsnämnden 2023 
Beslut och internbudget för myndighetsnämnden 2023 
Beslut och internbudget för samhällsbyggnadsnämnden 2023 
Beslut och internbudget för socialnämnden 2023 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2023-02-07 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 13 Dnr 2022/391-1.4.1 
 

Internbudget för nämnderna 2023 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera 
informationen till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med kommunens budgetprocess, ska samtliga nämnder och 
kommunstyrelsen återrapportera sina fastställda internbudgetar till 
kommunfullmäktige i februari varje år. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut och internbudget för kommunstyrelsen 2023 
Beslut och internbudget för barn- och utbildningsnämnden 2023 
Beslut och internbudget för myndighetsnämnden 2023 
Beslut och internbudget för samhällsbyggnadsnämnden 2023 
Beslut och internbudget för socialnämnden 2023 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2023-02-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återrapportering av nämndernas 
internbudgetar 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till 
protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med kommunens budgetprocess, ska samtliga nämnder 
och kommunstyrelsen återrapportera sina fastställda 
internbudgetar till kommunfullmäktige i februari varje år. 

 
Beslutsunderlag 
Beslut och internbudget för kommunstyrelsen 2023 
Beslut och internbudget för barn- och utbildningsnämnden 2023 
Beslut och internbudget för myndighetsnämnden 2023 
Beslut och internbudget för samhällsbyggnadsnämnden 2023 
Beslut och internbudget för socialnämnden 2023 
 

 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2022-12-06 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 235 Dnr 2022/389-1.3.1 
 

Internbudget för kommunstyrelsen 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna internbudget 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Christina Nyquist redogör för förslag till internbudget 
utifrån den rambudget som kommunfullmäktige har beslutat. 
Förslaget är förhandlat enligt MBL 2022-12-01.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-11-22 § 219 
Internbudget för kommunstyrelsen 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Kommunfullmäktige 
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Internbudget 2023 

Kommunstyrelsen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentets typ: Internbudget 

Datum för antagande: 2022-xx-xx § x 

Beslut av: Kommunstyrelsen
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Ordföranden har ordet  

Omvärlden gör sig påmind även i våra internbudgetar, kommunstyrelsens är inget undantag. 

Vi står inför 2023 som är mer oviss än något annat år tidigare. De föregående åren har 

naturligtvis också varit besvärliga med oförutsedda händelser, 2020 kom pandemin väldigt 

plötsligt och 2022 utbröt det krig i vårt närområde. Skillnaden i år är att vi i förväg vet att vi 

inte har kontroll över våra kommande kostnader med tanke på inflationen, räntor och 

energipriser. Detta innebär att vi har fått göra neddragningar och besparingar i vissa av våra 

verksamheter för att kommunen som helhet ska nå ett positivt resultat 2023. 

Ett av uppdragen från fullmäktige är att söka tillgängliga statsbidrag vilket har blivit extra 

viktigt med tanke på att vi på förväg vet att våra statsbidrag kommer minska med regeringens 

antagna budget. En annan satsning är ortsutveckling i Skruv och Ljuder, detta är i linje med 

vår vision att bli fler invånare, att vi når 10 000 till 2025 som det står i strategin är i dagsläget 

inte realistiskt och vi har inget specifikt mål för invånarantal 2023 men målsättningen att vi 

ska öka ligger fast för att vi ska kunna upprätthålla service till alla våra invånare i framtiden. 

Internbudgeten för kommunstyrelsen är speciell då flera av våra verksamheten riktar sig till 

andra förvaltningarna eller gemensamma uppgifter men budgeten och ansvaret för 

följsamhet ligger hos kommunstyrelsen. Även räddningstjänstens budget finns här och vi får 

hoppas att 2022 års skogsbränder inte upprepas, är det inte vädret utan klimatet som 

förändrats måste vi räkna med ökade kostnader framöver.  

Vi har också ett uppdrag att öka sysselsättningen i vår kommun, arbetslöshetssiffrorna har 

hittills stadigt gått nedåt och vi har god förhoppning att det nya arbetssättet ska fortsatt ge 

resultat även i en kommande lågkonjunktur. Gemensamt med socialförvaltningen ska vi 

också organisera en förebyggande verksamhet för i första hand våra barn och unga. 

Lars Altgård  

 

Verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen innehåller internbudgetens inriktning på verksamheten och bygger på de 

uppdrag som kommer från kommunfullmäktige. I verksamhetsplanen finns beskrivande text 

under uppdragen som förtydligar vilka förväntningar som finns på verksamheten.  

 

Finansiella mål och ekonomiåtgärder 

Kommunfullmäktiges finansiella mål handlar om god ekonomisk hushållning. En 

grundförutsättning i internbudgeten är att hålla sig till tilldelad budgetram.  

Kommunfullmäktiges uppdrag: Sök tillgängliga statsbidrag att använda i verksamheten.  

• Verksamheterna ska söka relevanta statsbidrag. 

• Verksamheterna ska återrapportera i samband med delårs- och årsbokslut resultatet 

av kommunkoncernens sökta statsbidrag. 

 

Boende och livskvalité  

Inom området finns två mål som kommunfullmäktige följer upp och som uppdragen nedan 

ska bidra till:  

• Den upplevda tryggheten bland invånarna ska förbättras till index 1,85 (Polisens 
trygghetsmätning) 
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• Andelen invånare som upplever service som bra eller mycket bra ska uppgå till 70 % 
(Medborgarundersökningen, SCB)  

 

Kommunfullmäktiges uppdrag: Genomför minst två dokumenterade 

digitaliseringsaktiviteter som leder till effektivisering i verksamheten eller till ökad 

service.  

• Kontinuerligt införa nya digitala tjänster och arbetsmetoder. 

• Via biblioteksverksamheten öka den digitala mognaden hos våra invånare. 

Kommunfullmäktiges uppdrag: Engagera föreningar och grupper av medborgare i 

arbetet för ökad trygghet.  

• Engagera våra föreningar att vara vuxenvandrare. Vuxenvandrarna ska ha tydliga 
riktlinjer för uppdraget. 

• Kultur- och fritid ska ge stöd och utbildning till föreningar.  

Kommunfullmäktiges uppdrag: Tillse att de bidrag som går till samlingslokaler bidrar till 

ett ökat kulturutbud.  

• Ta fram tydliga och jämförbara bidragsregler och riktlinjer. 

 

Barn och ungas uppväxtvillkor  

Inom området finns två mål som kommunfullmäktige följer upp och som uppdragen nedan 

ska bidra till:  

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

(Statistik från Skolverket)  

• Andelen barn och unga som är fritidsaktiva ska öka till 20 000 deltagartillfällen 

(LOK-stödsstatistik från SISU)  

 

Kommunfullmäktiges uppdrag: Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.  

• Det brottsförebyggande arbetet ska ha ett speciellt fokus på barn och ungas trygghet. 

• Vidareutveckla trygga mötesplatser på fritidsgården och biblioteken. 

• Utveckla dialogen mellan ungdomar, politiker och tjänstepersoner. 

• Genomföra årliga trygghetsvandringar där barn och unga är involverade. 

• Lovaktiviteter för barn och unga. 

• Skapa ett rikare kulturliv i Lessebo kommun genom att organisera ett varierat utbud 
av kulturella aktiviteter, kulturupplevelser och scenkonst. 

• Ge barn och unga möjlighet att vara med och påverka Kulturhusets utformning och 
innehåll. 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag: Samtliga relevanta verksamheter ska arbeta efter de 

beslutade modeller och rutiner som finns inom Barnens bästa gäller! i Kronoberg.  

• Barnens Bästa i Kronobergs handlingsplan ska involveras i planen för kultur- och 
fritid samt bibliotekens verksamheter. 

Kommunfullmäktiges uppdrag: Utveckla samarbetet med föreningar kring barn- och 

ungas fritid.  

• Verka för att föreningarna anordnar prova-på aktiviteter. 
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Kommunfullmäktiges uppdrag: Ta fram strategier som bidrar till att fler barn och unga 

blir fritidsaktiva.  

• Koordinera en idrottsskola och prova-på verksamhet och koppla det till 

bidragssystemet. 

 

Näringsliv och arbetsmarknad  

Inom området finns två mål som kommunfullmäktige följer upp och som uppdragen nedan 

ska bidra till:  

• Service till företag ska öka till index 4,4 (Undersökning om företagsklimat, Svenskt 

Näringsliv)  

• Den totala arbetslösheten ska minska till 10,5 % (Arbetsförmedlingens 
månadsstatistik) 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag: Utveckla och förenkla de kontakter som sker med 

företag.  

• Utveckla kontaktcenter där en del är företagarperspektivet. Verksamheten ska 
kopplas till övriga förvaltningar.  

• Identifiera de kommunövergripande roller utöver näringslivschefen som är i kontakt 
med företagare i syfte att organisera en styrgrupp för att förbättra våra kontakter med 

företagare.  

• Företagsdialoger med företagare, politiker och tjänstepersoner. 

• Skapa relevanta dialoggrupper för företagare. 

Kommunfullmäktiges uppdrag: Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i 

verksamheten.  

• Prioritera och planera så att verksamheterna kan ta emot praktikanter.  

Kommunfullmäktiges uppdrag: Ta fram strategier för att bidra till arbetet med 

kompetensförsörjning inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin.  

• Ta fram en kompetensförsörjningsplan för kommunal verksamhet. 

Kommunfullmäktiges uppdrag: Genom dialog med kommunens företag kartlägga 

kompetensbehov.  

• Vid företagsbesök ska kompetensbehov vara en fokusfråga. 

• Kartlägga företagens kompetensbehov.  

• Näringslivs- och arbetsmarknadsavdelningen ska söka relevanta projektmedel för att 

stärka kompetensbehovet. 

Kommunfullmäktiges uppdrag: Aktivt arbeta med att matcha arbetslösa personer med 

det behov av kompetens som finns i företagen  

• Ökad samverkan mellan näringslivsavdelningen och arbetsmarknadsavdelningen.  

• I genomförandeplaner som finns i projektorganisationen ska kopplingen till 

näringslivet finnas med.  

• Näringslivs- och arbetsmarknadsavdelningen ska söka relevanta projektmedel för att 
stärka kompetensbehovet. 
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Kommunfullmäktiges uppdrag: Skapa en projektorganisation mellan 

arbetsmarknadsavdelningen, Vux och Lärcenter med ett gemensamt mål om att öka 

sysselsättningsgraden i Lessebo kommun.  

• Ge rätt förutsättningar för projektorganisationen att arbeta enligt den 

projektbeskrivning som gäller.  

 

Hållbarhet  

Inom området finns tre mål som kommunfullmäktige följer upp och som uppdragen nedan 

ska bidra till:  

• Energianvändningen i kommunens fastigheter ska minska med 1 % (Interna 
redovisningar)  

• Matsvinnet i Lessebo kommuns skolor ska minska med 2 % (Interna redovisningar) 

• Hållbart medarbetarindex HME ska uppgå till minst index 83 

(Medarbetarundersökning) 

Kommunfullmäktiges uppdrag: Genomföra energibesparande åtgärder i 

verksamheterna.  

• Återkommande dialog i kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp gällande 

energibesparande åtgärder, stora som små.  

Kommunfullmäktiges uppdrag: Minska matsvinnet i skolor.  

• Fortsatt arbete med matråd i måltidsverksamheten.  

• Mäta matsvinnet två gånger per år.  

Kommunfullmäktiges uppdrag: Utveckla medarbetarskapet i enlighet med 

Medarbetarpolicyn.  

• Fortsatt kommunövergripande arbete med tillitsbaserat ledarskap och organisation.  

• Samtliga chefer på kommunledningsförvaltningen ska “praktisera” inom någon 
annans verksamheterna än sin egen.   

Kommunfullmäktiges uppdrag: Arbeta aktivt med ledarskapsutveckling.  

• Fortsatt kommunövergripande arbete med tillitsbaserat ledarskap och organisation. 

• Fortsatt kommunövergripande arbete med chefsutvecklingsprogrammet. 

Kommunfullmäktiges uppdrag: Utarbeta plan för kompetensförsörjning på kort och 

lång sikt. 

• Kartlägga kommunens framtida kompetensbehovet på kort och lång sikt. 

• Kartlägga och kommunicera befintliga karriärvägar inom kommunen. 

 

Ortsutveckling för Skruv och Ljuder  

Kommunstyrelsens uppdrag: Arbetar för en utveckling av Skruv och Ljuder utifrån 

näringsliv, boendeattraktiviteten, föreningslivet och infrastrukturen.   

• Kartlägga näringslivets behov så att företagen ska kunna växa och att möjligheten för 
nyetableringar skapas.  

• Samverka med föreningslivet i syfte att stärka föreningslivet. 

• Verka för att tågstopp i Skruv ska bli verklighet. 

• Verka för att fler ödehus får ny ägare.  
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Budget 

Driftbudget (tkr) 

Verksamhet Prognos 2022 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Kommunfullmäktige 711 711 1 012 812 812 

Kommunstyrelsen 2 128 2 128 2 515 2 515 2 515 

Partistöd 488 488 482 482 482 

Revision 860 793 811 811 811 

Valnämnd 412 412 12 12 12 

Överförmyndare 963 1 090 1 000 1 000 1 000 

Summa 5 562 5 622 5 832 5 632 5 632 

      

Verksamhet Prognos 2022 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Styr- & ledning 2 165 2 165 1 991 2 003 2 003 

Kommunledningskontoret 22 328 25 560 26 646 26 390 25 990 

Näringsliv 2 017 2 302 2 538 2 547 2 547 

Bibliotek 4 795 4 795 5 021 5 038 5 038 

Kultur, Fritid & Turism 14 578 14 341 14 460 14 462 14 462 

Färdtjänst 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 

Arbetsmarknadsenheten 6 763 6 692 6 736 6 927 6 927 

Räddningstjänst 11 272 11 272 11 272 11 272 11 272 

Måltidsverksamhet -56 0 0 0 0 

Mark, beredskap mm 240 506 505 505 505 

Summa 65 797 69 328 70 864 70 839 70 439 

      

Totalt KS 71 359 74 950 76 696 76 471 76 071 

 

Kommentarer till driftbudgeten  

Justering för löneökning 2022 och 2023 är gjord på alla verksamheter samt justering av 

arbetsgivaravgifter, vilka ökar från 39,25% till 44,53%. Även justering av kapitalkostnader 

(avskrivningar och internränta) och internhyror har gjorts utifrån aktuella underlag. 

Kommunfullmäktige:  

Avser arvoden och omkostnader kopplade fullmäktige. 2023 avsätts 200 tkr extra till 

utbildning av nya politiker. 

Kommunstyrelsen:  

Avser arvoden och omkostnader kopplade till den politiska verksamheten i 

kommunstyrelsen. From 2023 utökas antalet kommunalråd med 0,4 årsarbetare, totalt finns 

det då 1,9 kommunalråd fördelat på 3 politiker. 

Partistöd:  

Utgår till samtliga representerade partier i fullmäktige. För mandatperioden 2023–2026 

minskar antalet partier i fullmäktige från 7 till 6 st. Grundbidraget per parti uppgår till 6 338 

kr och mandatstödet uppgår till 12 675 kr. 
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Revision:  

Kommunfullmäktige är revisorernas uppdragsgivare och har det yttersta ansvaret för att 

revisorerna tilldelas de resurser som behövs för att genomföra revisionsarbetet enligt 

kommunallagen och god revisionssed. 

Valnämnd:  

Valår avsätts 400 tkr extra för att täcka kostnaderna i samband med detta. 2024 är det EU-

val, dock saknas i nuläget budget för detta. 

Överförmyndare:  

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

Kostnaderna lägre än budget 2022 och ingen kommunicerad större ökning kommande år, 

budgeten justeras ner något. 

Styr och ledning:  

Här redovisas kommunchef samt centrala medlemsavgifter till bl.a. SKR. 2023 justeras 

arbetsgivaravgiften till 15,81%.  

Kommunledningskontoret:  

Har en central funktion inom kommunen. Enheten har ansvar för strategisk planering och 

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

kommunstyrelsen. Men även ansvarsområden som kommunikation, marknadsföring samt IT 

redovisas här. Extra budgetmedel för nedskrivningar avseende Evolution finns 2023 samt 

2024 för webb/intranät i samband med nyinvesteringar. 2023 finns även extra medel 

avseende specialistkompetens inom upphandling, marknadsföring samt ny grafisk profil. 

Näringsliv:  

Ska stimulera, stärka och stödja näringsliv, handel och besöksnäring och vara ett stöd för 

ökad tillväxt och nyetableringar inom näringslivet. Justering av budgetmedel avseende 

Glasriket AB. 

Bibliotek:  

Biblioteksverksamheterna är viktiga mötesplatser där fysiska och digitala böcker erbjuds men 

även ett stort antal andra medier och tjänster.  

Kultur, fritid och turism:  

Här redovisas fritidsanläggningar såsom sporthall, elljusspår, bad och idrottsplatser. Även 

campingar, fritidsgård och bidrag till föreningar redovisas här. Turistverksamheten hanteras 

av Destination Glasriket. 

Färdtjänst:  

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

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

funktionsvariation har väsentliga svårigheter att res med den allmänna kollektivtrafiken. 

Arbetsmarknadsenheten:  

Består av två delar. Arbetsmarknad där utgångspunkten är att fler invånare kommer i 

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

samhälle. Inom arbetsmarknad finns Intern service, Miljöverkstan, Byggåterbruk samt 

tygåterbruk. Även feriearbetare redovisas här. Under 2 månader 2023 är 

arbetsmarknadschefen tjänstledig vilket leder till lägre lönekostnader under året. 
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Räddningstjänst:  

Ska genom förebyggande arbete och skadeavhjälpande åtgärder skydda och rädda 

människor, egendom och miljö. På finansförvaltningen finns avsatt 200 tkr extra per år 

avseende uppräkningar utav löner. 

Måltidsverksamheten:  

Maten och måltidsmiljön ska skapa förutsättningar för ett välbefinnande. Förutom näring 

ska måltiden också vara en plats för sociala kontakter något man ska se fram under dagen.  

Mark, beredskap, mm.:  

Kommunen ska ha en markberedskap som möjliggör att målen om nybyggnad kan uppfyllas 

på kommunal mark för både kommunalt bolag och privata aktörer.  

 

Investeringsbudget (tkr) 

Verksamhet Prognos 2022 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Kommunledningskontoret 3 875 3 875 4 100 3 800 3 550 

Bibliotek 50 50 0 50 0 

Kultur, Fritid & Turism 815 815 200 200 200 

Måltidsverksamhet 419 400 200 200 200 

Mark, beredskap mm 2 000 2 000 2 000 5 000 5 000 

Totalt 7 159 7 140 6 500 9 250 8 950 

 

Kommentarer till investeringsbudgeten  

Kommunledningskontoret:  

Avser främst IT, såsom PC-utrustning. Budgetmedel för nytt ärendehanteringssystem avsätts 

2023 samt Ny webb/intranät som fördelas på 2023–2024  

Bibliotek:  

Inventarier vartannat år 

Kultur, fritid och turism:  

Utskottets disposition samt tillgänglighetsanpassning/mötesplatser 

Måltidsverksamhet:  

Köksutrustning/Inventarier 

Mark, beredskap, mm.:  

Exploateringsåtgärder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-11-23 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 145 Dnr 2022/73- 
 

Socialnämndens internbudget 2023 med 
verksamhetsplan 2024-2025 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer internbudget 2023 med verksamhetsplan 
2024-2025. 
 
Socialnämnden översänder fastställd budget 2023 med 
verksamhetsplan 2024-2025 till kommunfullmäktige.  
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har vid några tillfällen under hösten 2022 träffats för 
att diskutera socialnämndens budget. Inför mötena har 
socialförvaltningen tagit fram underlag exempelvis risk- och 
konsekvensanalysen, förbättringsåtgärder och kompletterande frågor.  
 
Fördelning av socialnämndens driftbudget:  

 
Beslutsunderlag 
Risk- och konsekvensanalys 2022-11-16 
Underlag politikerdag 2022-10-03 
Underlag politikerdag 2022-10-24 
Kompletterande frågor till socialförvaltningen 2022-11-26 
Mötesanteckningar budgetdag 2022-11-09 
Förslag internbudget 2022-11-16 
 
Yrkanden 
Joachim Danielsson (S) yrkar att socialnämnden fastställer 
internbudget 2023 med verksamhetsplan 2024-2025.  

 
Socialnämnden översänder fastställd budget 2023 med 
verksamhetsplan 2024-2025 till kommunfullmäktige.  

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Socialförvaltningen 

Verksamhet Prognos 2022 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Politisk vht och 
adm 8 124 8 823 9 121  9 169 9 169 

Äldreomsorg 84 225 78 815 81 267 81 815 81 815 
Hemsjukvård 
rehab 24 495 24 499 26 587  26 737 26 737 
Omsorg 
Funktionsnedsätt. 37 824 35 369 40 182  40 448 40 448 
Individ- och 
familjeomsorg 58 509 53 949 46 891 47 058 47 058 

Bostadsverksamhet 141 0 0 0 0 

Totalt 213 318 201 455 204 048 205 227  205 227 
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Dokumentets typ: Internbudget 

Datum för antagande: 2022-11-23 § 145 

Beslut av: Socialnämnden
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Ordföranden har ordet  

Socialnämnden och därigenom även socialförvaltningen står inför stora utmaningar. Det har 

under de senaste åren ackumulerats ett betydande underskott i relation till den budget som 

nämnden och förvaltningen har haft till sitt förfogande. Detta underskott är i stora delar 

beroende på ökade placeringskostnader men också en i jämförelse med riket kostsam 

äldreomsorg. Vad gäller placeringskostnader inom individ- och familjeomsorgen så har dessa 

en koppling till att Lessebo är en socioekonomiskt utsatt kommun i kombination med ett 

tidigare högt mottagande av flyktingar där integrationen inte har varit gynnsam. Detta har i 

sin förlängning inneburit att de statsbidrag som var kopplade till flyktingmottagande inte har 

stått i relation till de kostnader som detta har medfört sammantaget över tid. 

Vad gäller kostnaderna för den äldreomsorg som idag är markant högre i jämförelse med 

övriga kommuner i Sverige kan bero på att omställningen vad gäller antalet platser och den 

sammantagna verksamhetsdriften inom särskilt boende inte har hanterats i ett tidigare 

skede. Vilket har lett fram till att det under flera år har funnits en överkapacitet vad gäller 

platser och då fördelat på fyra olika särskilda boende. 

I samband med budget 2022 så fattade nämnden ett antal beslut som bland annat innebar att 

antalet platser inom särskilt boende minskade genom avveckling av det särskilda boende 

Berghälla samt framtagande av en förändrad placeringsstrategi vad gäller placeringar inom 

individ- och familjeomsorgen. Dessa åtgärder jämte andra bedömer undertecknad är 

väsentliga att fortsätta med samt utveckla för att minska underskottet i relation till budget. 

Det är väsentligt och viktigt att genomföra verksamhetsanalyser och besluta om hur 

grundorganisationerna inom samtliga verksamhetsdelar i förvaltningen skall planeras och 

beslutas. Detta i relation till att vi skall bedriva en rättssäker, kvalitativ och ändamålsenlig 

verksamhet i helhet och inom respektive verksamhetsområde. 

För socialnämnden bedöms det som väsentligt och viktigt att arbeta fram en långsiktig plan 

med tydliga mål. Vi behöver primärt arbeta fram en tydlig och konkret målsättning för hur 

den framtida äldreomsorgen inom Lessebo kommun skall se ut. Detta innebär konkret att vi 

skall ta fram en plan och ett tydligt mål för hur vår framtida äldreomsorg skall utformas för 

att möta alla åldrades behov och att spänna från tidiga insatser i det egna boende till insatser 

i särskilt boende. I detta så behöver vi organisera verksamheterna inom äldreomsorgen och 

omsorgen på ett ändamålsenligt sätt som också bygger på nyckeltalsbaserad 

resurstilldelning. 

Det är dessutom nödvändigt att utveckla arbetssätt och metoder inom individ- och 

familjeomsorgen för att i ett tidigare skede och mer proaktivt möta de människor som är i 

behov av stöd, hjälp och insatser. Detta skall göras genom att tillskapa arbetsmetoder, 

strategier samt kompetenser inom den egna organisationen. Lessebo kommuns socialtjänst 

skall utformas till att arbeta förebyggande, till att tidigt möta behov och att sträva efter att 

insatserna görs inom kommunens egna verksamhet. 

Fokus bör också ligga på att ta fram en konkret plan för effekterna och omställningen till 

Nära vård och omsorg. I detta är det väsentligt och viktigt att arbeta förutseende, det vill säga 

att konkretisera vad den fullt utvecklade Nära vården kommer att innebära för vår kommun 

och hur vi utifrån detta förbereder, organiserar och utvecklar hälso- och sjukvården inom 

kommunen. 

Trots att det finns ett betydande underskott som måste hanteras och leda till att det finns en 

budget i balans, så måste de åtgärder som beslutas och vidtas vila på en saklig och 

genomförbar grund som inte innebär en negativ påverkan på verksamhet, medarbetare och 

kommuninvånare. Det gör sammantaget att de beslut som tas framgent skall följas av en 

tydlig plan för genomförande som vilar på dialog med personal, brukare och 

intresseorganisationer. Undertecknad gör den samlade bedömningen att med de beslut som 
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togs inför budget 2022 och de beslut som den kommande internbudgeten samt 

verksamhetsplan för 2024 samt 2025, kommer att leda fram till att underskottet i relation till 

beslutade budget kommer att kunna hanteras. 

Vi får aldrig i den förändringsresa som nu är nödvändig att göra inom förvaltningen, tappa 

fokus på att vår verksamhet som i sitt syfte är till för att möta människor och de behov av 

stöd och insatser som finns, även säkerställa att vi bedriver och utformar verksamheten 

utifrån en hög grad av kvalité. Vi skall även bedriva en rättssäker verksamhet och i det 

säkerställa att beslut som fattas vilar på en saklig och formell rätt grund utifrån gällande 

lagstiftningar. 

Att aktivt arbeta med att kvalité i de insatser och den verksamhet som är socialnämndens 

uppdrag är också att se till att det uppdrag som socialnämnden bedrivs på ett för individen, 

personal och verksamhet, ändamåls enligt sätt. 

Vi ska ha som mål att vara en kvalitetsstyrd och målinriktad verksamhet i sin helhet. 

 

Joachim Danielsson 
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Verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen innehåller internbudgetens inriktning på verksamheten och bygger på de 

uppdrag som kommer från kommunfullmäktige. I verksamhetsplanen finns beskrivande text 

under uppdragen som förtydligar vilka förväntningar som finns på verksamheten.  

 

Finansiella mål och ekonomiåtgärder 

Kommunfullmäktiges finansiella mål handlar om god ekonomisk hushållning. En 

grundförutsättning i internbudgeten är att hålla sig till tilldelad budgetram.  

Kommunfullmäktiges uppdrag: Sök tillgängliga statsbidrag att använda i verksamheten.  

• Omvärldsbevakning och samverkan med övriga kommuner i Kronobergs län är en 

förutsättning för att uppdraget ska uppnås. Utlysning av statsbidrag på 

Socialstyrelsens och Kammarkollegiets hemsida bevakas kontinuerligt.  

• Beslut om statsbidrag fattas av socialförvaltningens ledningsgrupp och 
återrapporteras till socialnämnden som en del av den ekonomiska uppföljningen.  

 

Boende och livskvalité  

Inom området finns två mål som kommunfullmäktige följer upp och som uppdragen nedan 

ska bidra till:  

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

trygghetsmätning) 

• Andelen invånare som upplever service som bra eller mycket bra ska uppgå till 70 % 

(Medborgarundersökningen, SCB)  

 

Kommunfullmäktiges uppdrag: Genomför minst två dokumenterade 

digitaliseringsaktiviteter som leder till effektivisering i verksamheten eller till ökad 

service.  

• Socialförvaltningen ska säkerställa att implementerade digitaliseringsprojekt uppnår 
önskad effekt.  

• Arbetet med att utveckla externa och interna e-tjänster behöver fortsätta.  

 

Barn och ungas uppväxtvillkor  

Inom området finns två mål som kommunfullmäktige följer upp och som uppdragen nedan 

ska bidra till:  

• Andelen som går ut grundskolan och har behörighet till gymnasiet ska öka till 70 % 
(Statistik från Skolverket)  

• Andelen barn och unga som är fritidsaktiva ska öka till 20 000 deltagartillfällen 
(LOK-stödsstatistik från SISU)  

 

Kommunfullmäktiges uppdrag: Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.  

• Socialförvaltningen ska fortsätta arbeta utifrån Barnens bästa gäller! i Kronoberg. 
Just nu pågår arbetet tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen med att 

upprätta konkret samverkan mellan förvaltningarna.  
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Kommunfullmäktiges uppdrag: Samtliga relevanta verksamheter ska arbeta efter de 

beslutade modeller och rutiner som finns inom Barnens bästa gäller! i Kronoberg.  

• Socialförvaltningen ska fortsätta arbeta utifrån Barnens bästa gäller! i Kronoberg. 

Just nu pågår arbetet tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen med att 

upprätta konkret samverkan mellan förvaltningarna.  

Kommunfullmäktiges uppdrag: Organisera fältverksamhet. 

• Ungdomscoacher ska ingå i ett kommande stödteam inom individ- och 

familjeomsorgens verksamhetsområde. Organisering av fältverksamhet kommer ske i 

samverkan med kommunledningsförvaltningen. 

• Innan det fastställs hur en fältverksamhet ska organiseras, så ska en kartläggning 
göras för att urskilja behovet av fältverksamhet i Lessebo kommun.  

 

Kommunfullmäktiges uppdrag: Ta fram strategier som bidrar till att fler barn och unga 

blir fritidsaktiva.  

• I socialförvaltningens projekt med Rädda Barnen ingår satsningar med att fånga barn 

och ungdomar och erbjuda olika typer av fritidsaktiviteter. Projektet beräknas pågå 

till 2023-12-31.  
 

Näringsliv och arbetsmarknad  

Inom området finns två mål som kommunfullmäktige följer upp och som uppdragen nedan 

ska bidra till:  

• Service till företag ska öka till index 4,4 (Undersökning om företagsklimat, Svenskt 
Näringsliv)  

• Den totala arbetslösheten ska minska till 11,0 % (Arbetsförmedlingens 
månadsstatistik) 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag: Utveckla och förenkla de kontakter som sker med 

företag.  

• Socialförvaltningen ska fortsätta att utveckla sin samverkan som sker med företag. 

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning har kontakt med företag i utflyttad 

daglig verksamhet. Individ- och familjeomsorgen har samverkan med företag 

gällande ungdomstjänster. 

Kommunfullmäktiges uppdrag: Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i 

verksamheten.  

• Socialförvaltningen ska öka sin samverkan med övrig offentlig verksamhet och 
möjliggöra för sina verksamheter att ta emot praktikanter och 

arbetsmarknadsanställda.  

• Idag får verksamheterna erbjudande om att ta emot praktikanter och 
arbetsmarknadsanställda från verksamheter som arbetsförmedlingen, vård- och 

omsorgscollege och från olika utbildningar.  

Kommunfullmäktiges uppdrag: Ta fram strategier för att bidra till arbetet med 

kompetensförsörjning inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin.  

• Socialförvaltningen ska fortsatt öka sin samverkan inom Lessebo kommun.  

• Representanter från socialförvaltningen är med i SUVAS (samordning för unga som 

varken arbetar eller studerar).  
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Kommunfullmäktiges uppdrag: Skapa en projektorganisation mellan 

arbetsmarknadsavdelningen, Vux och Lärcenter med ett gemensamt mål om att öka 

sysselsättningsgraden i Lessebo kommun.  

• Socialförvaltningen ska öka sin samverkan med kommunledningsförvaltningen och 

barn- och utbildningsförvaltningen.  

• I projektet ”Arbetsmarknad och Utbildning” arbetar verksamheterna 

arbetsmarknadsavdelningen, vuxenheten inom individ- och familjeomsorgen och 

vuxenutbildning efter gemensam målsättning och styrning med gemensamma 

strukturer. Alla personer som är aktuella hos vuxenenheten för ekonomiskt bistånd 

eller vuxenutbildning på grund av arbetslöshet, undantagna de som är sjukskrivna 

eller i aktivt missbruk, ska skrivas in på arbetsmarknadsavdelningen. Varje deltagare 

ska ha en egen individkoordinator som kartlägger personens utbildnings- och 

yrkeserfarenhet. En plan upprättas för att individen ska uppnå självförsörjning.  

 

Hållbarhet  

Inom området finns tre mål som kommunfullmäktige följer upp och som uppdragen nedan 

ska bidra till:  

• Energianvändningen i kommunens fastigheter ska minska med 1 % (Interna 

redovisningar)  

• Matsvinnet i Lessebo kommuns skolor ska minska med 2 % (Interna redovisningar) 

• Hållbart medarbetarindex HME ska uppgå till minst index 83 

(Medarbetarundersökning) 

Kommunfullmäktiges uppdrag: Genomföra energibesparande åtgärder i 

verksamheterna.  

• Socialförvaltningen ska aktivt arbeta för att skapa ökad medvetenhet gällande 

energibesparande åtgärder bland alla medarbetare. Socialnämndens verksamheter 

använder inte många maskiner som är energikrävande men det är viktigt att alla 

medarbetare får ökad medvetenhet för att kunna genomföra energibesparande 

åtgärder.  

Kommunfullmäktiges uppdrag: Utveckla medarbetarskapet i enlighet med 

Medarbetarpolicyn.  

• Respektive chef har ett ansvar för att aktivt arbeta med Medarbetspolicyn med sina 

medarbetare. HR-avdelningen har tagit fram moduler som cheferna kan ta hjälp av.  

Kommunfullmäktiges uppdrag: Arbeta aktivt med ledarskapsutveckling.  

• Alla chefer inom socialförvaltningen deltar på HR-avdelningens chefsdagar där 

ledarskapsutveckling ingår.  

• Socialförvaltningens ledningsgrupp har behov av gemensam ledarskapsutveckling. 

Kommunfullmäktiges uppdrag: Utarbeta plan för kompetensförsörjning på kort och 

lång sikt. 

• Socialförvaltningens ledningsgrupp ska utarbeta en plan för kompetensförsörjning på 

kort och lång sikt för respektive verksamhetsområde. Kompetensförsörjningsplan på 

lång sikt ska återrapporteras till socialnämnden.  
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Socialförvaltningen 

Socialnämndens uppdrag: Påbörja projekt gällande Nära vård och omsorg som omfattar 

alla socialnämndens verksamhetsområden. 

• Idag saknas en skriftlig plan på omställningen och införandet av Nära vård och 

omsorg i Lessebo kommun. Det har tidigare funnits en arbetsgrupp för ändamålet 

men arbetet pausades när pandemin började. Arbetsgruppen behöver aktualiseras 

och representanter från hela socialförvaltningen behöver ingå i arbetsgruppen 

eftersom Nära vård och omsorg innefattar mer än bara hälso- och sjukvården. 

Socialnämndens uppdrag: Se över förvaltningsorganisation och ledningsstruktur för att 

skapa en ändamålsenlig organisation.  

• Socialchef ska säkerställa att förvaltningens olika chefsnivåer och nuvarande 
enhetsindelning är realistiska och ändamålsenliga kopplat till uppdraget. 

Individ- och familjeomsorgen 

Socialnämndens uppdrag: Arbeta med förebyggande och stödjande insatser inom 

individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde. 

• Individ- och familjeomsorgen planerar att införa ett stödteam som ersätter nuvarande 

öppenvård och som kan arbeta med förebyggande och stödjande insatser mot hela 

individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde. 

Socialnämndens uppdrag: Ökad servicenivå för invånarna i Lessebo kommun 

• Socialförvaltningen ska se över lösningar för att åter öppna individ- och 

familjeomsorgens reception för att uppnå ökad service till Lessebo kommuns 

invånare.   

Hälso- och sjukvård  

Socialnämndens uppdrag: Organisera och utveckla den demensvård som verksamheten 

erbjuder.  

• Verksamheten planerar att göra en sjuksköterska ansvarig för kommunens 

demensvård för att möta det ökade behovet i patientgruppen och handleda och 

utbilda personal i våra verksamheter. 

Socialnämndens uppdrag: Fortsätt utveckla patientsäkerheten.  

• Verksamheten ska utveckla nya sätt att arbeta med vårdplaner samt utbilda alla 

medarbetare i hur de ska upprättas.  

Vård och omsorg 

Socialnämndens uppdrag: Arbeta aktivt med kompetensförsörjning och 

kompetensutveckling.  

• Socialförvaltningen ska fortsätta samverkan med HR-avdelningen så att adekvat 
kompetens kan tillgodoses i verksamheterna.  

Socialnämndens uppdrag: Utveckla aktiviteter/sysselsättning som förebygger psykisk 

ohälsa och skapar förutsättningar för en meningsfull vardag. 

• Socialförvaltningen ska öka samverkan med civilsamhället parallellt med utveckling 

av egen verksamhet.  
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Budget 

Driftbudget (tkr) 

Verksamhet Prognos 2022 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Politisk vht och adm 8 124 8 823 9 121  9 169 9 169 

Äldreomsorg 84 225 78 815 81 267 81 815 81 815 

Hemsjukvård rehab 24 495 24 499 26 587  26 737 26 737 

Omsorg Funktionsnedsätt. 37 824 35 369 40 182  40 448 40 448 

Individ- och familjeomsorg 58 509 53 949 46 891 47 058 47 058 

Bostadsverksamhet 141 0 0 0 0 

Totalt 213 318 201 455 204 048 205 227  205 227 

 

Kommentarer till driftbudgeten  

Politisk verksamhet och administration:  

Ingen större förändring sker mot föregående år.  

Äldreomsorg:  

Den beräknade kostnaden för äldreomsorgen år 2023 är 91 357 tkr. Verksamheten kommer 

få ett riktat statsbidrag på 4 081 tkr och har en budget på 81 267 tkr. Differensen mellan 

beräknad kostnad och budget för 2023 är 6 009 tkr och behöver hanteras inom 

verksamheten. En genomlysning ska göras gällande biståndsbedömning, biståndsbeslut, 

schema och planeringssystem kopplat till bemanning.  

Hemsjukvård rehab:  

Den beräknade kostnaden för hemsjukvården år 2023 är 27 175 tkr. Verksamheten kommer 

få ett generellt statsbidrag på 588 tkr och har en budget på 26 587 tkr. Verksamheten 

beräknas ha en budget i balans för år 2023. Verksamheten kommer från halvårsskiftet utöka 

verksamheten och anställa 1 årsarbetare för att möta ökat behov.  

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning:  

Den beräknade kostnaden för omsorgen om personer med funktionsnedsättning år 2023 är 

40 182 tkr och verksamheten har fått budgeten 40 182 tkr utifrån rådande ökade behov av 

personlig assistans.  

Individ- och familjeomsorg:  

Den beräknade kostnaden för individ- och familjeomsorgen år 2023 är 53 225 tkr och 

verksamheten har fått budgeten 46 891 tkr. Skillnaden från föregående år beror på att 

verksamheten under 2022 fick 8 000 tkr i generella statsbidrag, preliminärt beräknas 

verksamheten få generellt statsbidrag motsvarande 3 300 tkr för år 2023. Införandet av ett 

stödteam och tillsättandet av 4 årsarbetare beräknas minska placeringskostnader. Konsulter 

beräknas inte användas av verksamheten efter februari 2023.  

Bostadsverksamhet:  

Ingen förändring från föregående år.  
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Investeringsbudget (tkr) 

Verksamhet Prognos 2022 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

 1 000 1 700 1 000 1 000 1 150 

Totalt 1 000 1 700 1 000 1 000 1 150 

 

Kommentarer till investeringsbudgeten  

Investeringsmedel på 900 tkr ska användas till inköp av tekniska hjälpmedel inom hälso- och 

sjukvården och 100 tkr till inventarier inom vård och omsorg.  

Medel från 2022 som inte har använts för inköp av nytt verksamhetssystem kommer 

överföras till budget 2023.  

 

 

134



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-12-19 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 136 Dnr 2022/283-1.4.1 
 

Internbudget för 
samhällsbyggnadsnämnden 2023 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa budgeten inom 
nämndens ansvarsområde för år 2023. 

 
Ärendebeskrivning 
Förslag till internbudget 2023 är framtaget i enlighet med Lessebo 
kommuns budgetprocess och den av kommunfullmäktige antagna 
rambudgeten för år 2023. Internbudgeten består utav en driftbudget 
och en investeringsbudget. 
 
Budgeten är redovisad utifrån tidigare verksamheter och kommer att 
anpassas till förvaltningens nya organisation med budgetansvar per 
enhet. 
 
Beslutsunderlag 
Internbudget för samhällsbyggnadsnämnden 2023 
Tjänsteskrivelse 2022-12-08 
SBNAU beslut 2022-12-12 § 109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Dokumentets typ: Internbudget 

Datum för antagande: 2022-12-19 § 136 

Beslut av: Samhällsbyggnadsnämnden
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2 Internbudget för samhällsbyggnadsnämnden  

 

Ordföranden har ordet  
Vi lever i en minst sagt orolig och osäker tid. Även Lessebo kommun påverkas självklart av 
stigande priser på el och bränsle. Inflationen och stigande räntor ändrar förutsättningarna. 
Detta är inte bra men än värre är det för de människor som drabbas av kriget i Ukraina. 
Samhällsbyggnadsnämnden ska serva näringsliv, kommuninnevånare samt förvaltningar och 
därmed bidra till en positiv utveckling av vår kommun. Under den mandatperiod vi nu snart 
lämnar bakom oss har vi gjort stora insatser och förbättrat vägbeläggningen (asfalt) i 
samtliga orter. Oftast i samband med fibernedläggning och arbetet med ledningsnätet. Sökta 
medel från regionen tillsammans med egna har gjort att vi idag byggt ut gång- och cykelstråk 
i samtliga tätorter. Detta för att skydda oskyddade trafikanter men också underlätta att cykla 
och promenera till jobb, buss eller skolan. Vi står inför stora utmaningar på vatten och 
avloppssidan. Nytt vattenverk i Skruv. I Hovmantorp planeras ett nytt verk som i framtiden 
även kommer att förse Lessebo samhälle med dricksvatten, via en ny överföringsledning. Vi 
får en klart bättre kvalité på råvattnet från Rottnen för vår framtida dricksvattenförsörjning 
för de två stora orterna och Strömbergshyttan. Den plan som gäller skollokaler har hittills 
följts. En rejäl uppdatering har skett! Nyängskolan står nu på tur. Översyn av kvarvarande 
objekt. Det finns många spännande utmaningar! 

Anders Palmengren 
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3 Internbudget för samhällsbyggnadsnämnden  

 

Verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen innehåller internbudgetens inriktning på verksamheten och bygger på de 
uppdrag som kommer från kommunfullmäktige. I verksamhetsplanen finns beskrivande text 
under uppdragen som förtydligar vilka förväntningar som finns på verksamheten.  

 

Finansiella mål och ekonomiåtgärder 
Kommunfullmäktiges finansiella mål handlar om god ekonomisk hushållning. En 
grundförutsättning i internbudgeten är att hålla sig till tilldelad budgetram.  

Kommunfullmäktiges uppdrag: Sök tillgängliga statsbidrag att använda i verksamheten.  

• Samhällsbyggnadsnämnden ska söka relevanta statsbidrag inom exempelvis följande 
områden: gång- och cykelvägar, flytt av fordon, sanering utav glasbruksmark, miljö- 
och hållbarhet, samhällsutveckling och boendeattraktivitet, vatten och avlopp, 
energisparåtgärder (inklusive solceller), sjökalkning.  

Boende och livskvalité  
Inom området finns två mål som kommunfullmäktige följer upp och som uppdragen nedan 
ska bidra till:  

• Den upplevda tryggheten bland invånarna ska förbättras till index 1, 85 (Polisens 
trygghetsmätning) 

• Andelen invånare som upplever service som bra eller mycket bra ska uppgå till 70 % 
(Medborgarundersökningen, SCB)  

Kommunfullmäktiges uppdrag: Genomför minst två dokumenterade digitaliseringsaktiviteter som 
leder till effektivisering i verksamheten eller till ökad service.  

• Samhällsbyggnadsnämnden ska tillgängliggöra detaljplaner på kommunens hemsida. 
• Samhällsbyggnadsnämnden ska utveckla intern felanmälan och beställning av 

tjänster utav serviceenheten.  

Kommunfullmäktiges uppdrag: Arbeta proaktivt med nya detaljplaner för bostäder.  

• Samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta med att ändra äldre detaljplaner för att 
underlätta för bostadsbyggande och utveckling utav befintliga bostadsområden.  

• Samhällsbyggnadsnämnden ska aktivt arbeta med att ta fram förslag på förtätning 
med bostäder i våra tätorter.  

 

Barn och ungas uppväxtvillkor  
Inom området finns två mål som kommunfullmäktige följer upp och som uppdragen nedan 
ska bidra till:  

• Andelen som går ut grundskolan och har behörighet till gymnasiet ska öka till 70 % 
(Statistik från Skolverket)  

• Andelen barn och unga som är fritidsaktiva ska öka till 20 000 deltagartillfällen 
(LOK-stödsstatistik från SISU)  

Kommunfullmäktiges uppdrag: Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.  

• Samhällsbyggnadsnämnden ska förbättra säkerheten inom skolområdena vid 
Hackebackeskolan och Kvarndammskolan genom att uppdatera lokalförsörjningsplan 
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tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen samt genomföra särskilda 
fastighetsinvesteringar.  

• Samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta för att kvalitetssäkringar genomförs inom 
verksamhetsområde lokalvård.  

• Samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta med att säkerställa lekplatsbesiktningar görs 
och att åtgärder genomförs enligt eventuella avvikelser.  

 

Näringsliv och arbetsmarknad  
Inom området finns två mål som kommunfullmäktige följer upp och som uppdragen nedan 
ska bidra till:  

• Service till företag ska öka till index 4,4 (Undersökning om företagsklimat, Svenskt 
Näringsliv)  

• Den totala arbetslösheten ska minska till 10,5 % (Arbetsförmedlingens 
månadsstatistik) 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag: Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.  

• Samhällsbyggnadsnämnden ska fortsätta utveckla förvaltningens e-tjänster och införa 
en koppling mot livsmedelsverkets portal FörRätt. 

• Samhällsbyggnadsnämnden ska inför ny VA-taxa genomföra riktad 
kommunikationsinsats mot företag och organisationer.  

Kommunfullmäktiges uppdrag: Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.  

• Samhällsbyggnadsnämnden ska vid förfrågan under verksamhetsåret ta emot två 
studenter från universitet, högskola eller yrkeshögskola inom relevanta områden för 
förvaltningen. 

• Samhällsbyggnadsnämnden ska vid möjlighet ta emot lämpliga medarbetare från 
arbetsmarknadsenheten.  

• Samhällsbyggnadsnämnden ska vid möjlighet ta emot lämpliga praktikanter från 
kommunala grundskolor eller gymnasium i samarbete med barn- och 
utbildningsförvaltningen.  

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

• Samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta för ökad boendeattraktivitet i samarbete med 
Region Kronoberg.  

• Samhällsbyggnadsnämnden ska erbjuda rådgivning och stöd till näringslivet vid 
behov av bostäder för nyanställda.  

Kommunfullmäktiges uppdrag: Arbeta aktivt med försörjning av verksamhetsmark. 

• Samhällsbyggnadsnämnden ska publicera tillgängliga och planerade områden för 
verksamhetsmark i kommunens tomtkarta.  

• Samhällsbyggnadsnämnden ska föra en aktiv dialog med privata och statliga 
markägare för framtida verksamhetsmark i Hovmantorp.  

Kommunfullmäktiges uppdrag: Arbeta aktivt med framtida detaljplaner för verksamhetsmark. 

• Samhällsbyggnadsnämnden ska i samråd med markägare ta fram detaljplan för ny 
verksamhetsmark i anslutning till riksväg 28.  
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Hållbarhet  
Inom området finns tre mål som kommunfullmäktige följer upp och som uppdragen nedan 
ska bidra till:  

• Energianvändningen i kommunens fastigheter ska minska med 1 % (Interna 
redovisningar)  

• Matsvinnet i Lessebo kommuns skolor ska minska med 2 % (Interna redovisningar) 
• Hållbart medarbetarindex HME ska uppgå till minst index 83 

(Medarbetarundersökning) 

Kommunfullmäktiges uppdrag: Genomföra energibesparande åtgärder i verksamheterna.  

• Samhällsbyggnadsnämnden ska påbörja arbetet med att byta ut all befintlig belysning 
till LED-belysning.  

• Samhällsbyggnadsnämnden ska genomföra en systematisk översyn av 
inomhusklimatet i kommunala fastigheter.  

• Samhällsbyggnadsnämnden ska vid installation av pumpar inom området för vatten 
och avlopp säkerställa energieffektiv dimensionering.  

Kommunfullmäktiges uppdrag: Öka den egna elproduktionen. 

• Samhällsbyggnadsnämnden ska undersöka förutsättningar för installationer av 
solceller på fastigheter och VA-anläggningar. 

• Samhällsbyggnadsnämnden ska genomföra installation av solceller på Nyängskolan 
och nya vattenverket i Skruv.  

Kommunfullmäktiges uppdrag: Utveckla medarbetarskapet i enlighet med Medarbetarpolicyn.  

• Samhällsbyggnadsnämnden ska förtydliga respektive enhets uppdrag och mandat 
samt medarbetarens egenansvar.  

Kommunfullmäktiges uppdrag: Arbeta aktivt med ledarskapsutveckling.  

• Samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta för att samhällsbyggnadschef och 
enhetschefer deltar i kommunens förvaltningsövergripande chefsutvecklingsprogram. 

• Samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta för att förvaltningens ledningsgrupp under 
året deltar i en ledarskapsutbildning.  

• Samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta för att förvaltningens ledningsgrupp deltar i 
kommunala och regionala nätverk samt besöker andra kommuner för 
erfarenhetsutbyte.  

Kommunfullmäktiges uppdrag: Utarbeta plan för kompetensförsörjning på kort och lång sikt. 

• Samhällsbyggnadsnämnden ska delta i det förvaltningsövergripande arbetet med att 
kartlägga nuvarande och framtida kompetensförsörjning.  

 

Boendeattraktivitet i Skruv och Ljuder  
Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag: Arbeta aktivt med att främja samhällsutvecklingen i Skruv och 
Ljuder för att främja boendeattraktiviteten.  

• Samhällsbyggnadsnämnden ska fortsatt arbeta för att minska antalet ödehus i Skruv 
och Ljuder.  

• Samhällsbyggnadsnämnden ska fortsatt samarbeta med Myndighetsnämnden i 
ärenden om byggtillsyn. 

• Samhällsbyggnadsnämnden ska i arbetet för ett tågstopp i Skruv utveckla 
stationsområdet.  
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• Samhällsbyggnadsnämnden ska fortsatt delta i regionala projekt och samarbeten för 
att främja samhällsutvecklingen i Skruv och Ljuder.  

• Samhällsbyggnadsnämnden ska genomföra kommunikationsinsatser för att 
marknadsföra den byggbara mark som finns i Skruv.  
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7 Internbudget för samhällsbyggnadsnämnden  

 

Budget 
Driftbudget (tkr) 

Verksamhet Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Budget 
2023 Plan 2024 Plan 2025 

Politisk vht o adm. 5 050 5 115 3 892 3 908 3 908 

Gata, park 12 650 12 606 13 838 11 751 13 851 

Plan och Bygg 1 053 716 2 375 2 143 2 143 
Miljö och 
Hälsoskydd 2 832 3 178 3 472 3 497 3 497 

Interna arbeten 90 0 0 77 77 

Externa arbeten -40 0 0 8 8 

Fastigheter 3 767 3 238 5 736 8 867 4 867 

Vatten och avlopp -741 0 0 0 0 

Totalt 24 661 24 853 29 311 30 251 28 351 
 

Kommentarer till driftbudgeten  

Justering för löneökning 2022 och 2023 är gjord på alla verksamheter samt justering av 
arbetsgivaravgifter, vilka ökar från 39,25% till 44,53%. Justering av fjärrvärme, el, 
kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) och internhyror har gjorts utifrån aktuella 
underlag. Aven justering av drivmedel och försäkringar är utförd. Budgeten är redovisad 
utifrån tidigare verksamheter och kommer att anpassas till förvaltningens nya organisation 
med budgetansvar per enhet. 

Politisk vht och adm  

Avser arvoden och omkostnader kopplade till samhällsbyggnadsnämnden samt viss personal 
kopplad till samhällsbyggnadskontoret. Flytt av viss personal till plan och bygg samt 
administratör till VA. Bostadsanpassning, energirådgivning och cafeterian ingår här.  

Gata, park 

Budgeten har ökat pga. högre el-, kapital, drivmedel- och personalkostnader. Tjänster säljs 
till verksamhet, Lessebohus och Lessebo Fjärrvärme. Ansvar för gator, vägnät, park samt 
skog.  

Plan och bygg 

Ökad budget pga. lägre intäkter och högre personalkostnader som har flyttat från staben och 
det handlar om GIS- och trafikingenjör, planarkitekt och två administrativa deltidstjänst.  

Miljö och hälsoskydd 

Ansvar för miljö- och hälsoskydd, hållbarhet, tobak, livsmedel och alkoholhandläggning. 
Budget för kalkning som tidigare år. Biotopvård utförs ej.  

Interna arbeten 

Intern debitering av arbeten som ska bli noll vid årets slut. 

Externa arbeten 

Extern debitering av arbeten som ska bli noll vid årets slut. 

Fastigheter  

Ansvar för fastighetsskötsel, lokalförsörjning, byggprojekt, uthyrning och inhyrning.  
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Budgeten är anpassad till lokalförändringar under 2022. Justering för ökade fjärrvärme, 
elpriser, personalkostnader och försäkringspremier har gjorts utifrån aktuella underlag. 

Justering för internhyror har gjorts utifrån aktuella underlag samt vår ram för internhyror 
mot BUN är högre och denna skall justeras under nästa år om det beslutas så. 

Källsortering hade införts på början av året och budgeterades pga. ökade intäkt på Bruno 
Mattson Hus i Kosta. Rivning kostnader på Gunilla Man hus planerades med 1 mkr. Tillskott 
för förändring av fastigheter på förskolor Myran och Violen 200 tkr och arbete med 
detaljplan på Myrans område pågår samt situation med förskolan Violen berör på 
barnutveckling i Lessebo. Berghälla serviceboende ligger på hyran under 2023, men ska 
avvecklas under 2024. 

Vatten och avlopp 

Taxefinansierad verksamheten där budget är noll vid årets slut. Arbete med VA-taxa är i 
slutskedet och skall tillämpas från april 2023 och denna ska generera ökade intäkter. 
Administratör tillkommer till enheten. 

Justeringar har gjorts för okade kostnader på kemikalier, material, el, personal, konsulter och 
köpta tjänster. Köpta tjänster har ökat under året pga. vi hade vakans för drifttekniker och vi 
hade mer omfattande åtgärder i år och denna ska fortsättas under 2023 samt vi är tvungna 
att köpa denna tjänst. 

 

Investeringsbudget (tkr) 

Verksamhet Prognos 2022 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Gata, park 4 589 8 730 6 700 6 850 6 000 

Interna arbeten/maskiner 1 625 1 625 1 500 1 500 1 500 

Fastigheter 27 311 40 528 22 600 25 600 30 600 

Vatten och avlopp 5 331 21 554 17 950 42 550 32 900 

Totalt 33 525 72 437 48 750 76 500 71 000 
 

Kommentarer till investeringsbudgeten  

Gata, park  

Här redovisas arbete med asfalt och GC-vägar (Storgatan, rv 25 – 2022 års medel, 
medfinansiering bidrag Trafikverket), anläggningsinvesteringar. Arbete med exploatering 
Södra Hovmantorp har påbörjat. 

Fastigheter 

Nyängskolan samt komponentinvesteringar.  

Vatten och avlopp 

Exploatering södra Hovmantorp, Skruvs vattenverk, Projektering Hovmantorp vattenverk 
och överföringsledning samt mindre åtgärder. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-12-21 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 106 Dnr 2022/298-1.4.1 
 

Internbudget för Barn och 
utbildningsnämnden 2023 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa internbudget för 
2023.  
 

 
Ärendebeskrivning 
Ekonom Carin Beijer och Utbildningschef Therese Linnér 
presenterade förslag till internbudget för barn- och 
utbildningsnämnden 2023.  
 
Internbudgeten består av en driftbudget och en investeringsbudget. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-12-06 § 44 
Förslag till internbudget för barn- och utbildningsnämnden 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Internbudget 2023 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentets typ: Internbudget 

Datum för antagande: 2022-12-21 § 106 

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

 

Ordföranden har ordet  
Under mandatperioden har ett systematiskt och målmedvetet arbete som innefattar samtliga 
skolformer skett. Arbetet har lett till mer ändamålsenliga lokaler, fler legitimerade lärare och 
förbättrade uppföljningar gällande frånvarorapportering och analyser av måluppfyllelse till 
nämnden. Målet för arbetet är ökad måluppfyllelse för att fler elever ska komma in på 
gymnasiet eller vidare i utbildning eller arbete.   
  
Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under 2023 – vilket innebär fokus på ökad kvalité i 
undervisningen och därmed ökad måluppfyllelse. Allt arbete som sker inom hela 
förvaltningen följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet för att kontinuerligt utveckla 
verksamheten vidare utifrån identifierat nuläge. Genom en tydlig kommunövergripande 
struktur kring det systematiska kvalitetsarbetet skapas ett underlag för varje nivå i styrkedjan 
där verksamheten synliggörs och beslut om nästa steg för utveckling fattas utifrån ett väl 
analyserat nuläge. Utmaningen för 2023 är att resurserna ska vara tillräckliga för de behov av 
särskilt stöd som är identifierade. Under 2023 kommer ett särskilt fokus riktas på arbetet 
med ökad närvaro i skolan då analyser visar att ett intensifierat arbete med 
frånvaroutredningar behöver genomföras för att öka kunskaperna om vad frånvaron beror på 
och sätta in rätt insatser för ökad närvaro. För att lyckas i arbetet behöver fortsatt arbete för 
ökad samverkan genom Barnens bästa gäller! i Kronobergs län ske. Handlingsplan för arbetet 
i Lessebo kommun är framtagen och Kronobarnsmodellen behöver implementeras under 
2023 i samverkan mellan förvaltningarna.  
  
Arbete för att förbättra förutsättningar gällande lokaler fortsätter. Planering för tillbyggnad 
av Nyängskolan är påbörjad och under 2023 genomförs till- och ombyggnad. Under 2023 
fortsätter avvecklingen av paviljonger. När Nyängskolan är klar kommer flertalet av 
paviljongerna i Lessebo vara avvecklade.  
  
Fortsatt arbete med strategisk kompetensförsörjning för att både behålla medarbetare men 
också att attrahera nya medarbetare kommer att ske. Barn- och utbildningsförvaltningen 
arbetar för att bli en attraktiv arbetsgivare där elevers lärande, arbetsmiljö och 
utvecklingsarbete är i fokus.  
 
 
Ragnar Lindberg 
 

 

Verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen innehåller internbudgetens inriktning på verksamheten och bygger på de 
uppdrag som kommer från kommunfullmäktige. I verksamhetsplanen finns beskrivande text 
under uppdragen som förtydligar vilka förväntningar som finns på verksamheten.  

 

Finansiella mål och ekonomiåtgärder 
Kommunfullmäktiges finansiella mål handlar om god ekonomisk hushållning. En 
grundförutsättning i internbudgeten är att hålla sig till tilldelad budgetram.  

Kommunfullmäktiges uppdrag: Sök tillgängliga statsbidrag att använda i verksamheten.  

• Fortsätta arbetet med att söka alla tillgängliga statsbidrag på Skolverket samt påbörja 
omvärldsspaning för att identifiera andra möjliga statsbidrag som kan bidra till ökad 
kvalitet i verksamheten.  
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3 Internbudget för barn- och utbildningsnämnden  

 

Boende och livskvalité  
Inom området finns två mål som kommunfullmäktige följer upp och som uppdragen nedan 
ska bidra till:  

• Den upplevda tryggheten bland invånarna ska förbättras till index 1,85 (Polisens 
trygghetsmätning) 

• Andelen invånare som upplever service som bra eller mycket bra ska uppgå till 70 % 
(Medborgarundersökningen, SCB)  

 

Kommunfullmäktiges uppdrag: Genomför minst två dokumenterade digitaliseringsaktiviteter som 
leder till effektivisering i verksamheten eller till ökad service.  

• Fortsätta arbeta med Barn och utbildningsförvaltningens digitaliseringsplan för ökad 
effektivisering av verksamheten.  

 

Barn och ungas uppväxtvillkor  
Inom området finns två mål som kommunfullmäktige följer upp och som uppdragen nedan 
ska bidra till:  

  

• Andelen som går ut grundskolan och har behörighet till gymnasiet ska öka till 70 % 
(Statistik från Skolverket)  

• Andelen barn och unga som är fritidsaktiva ska öka till 20 000 deltagartillfällen 
(LOK-stödsstatistik från SISU)  

 

Kommunfullmäktiges uppdrag: Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.  

• Systematiskt arbete för ökad trygghet under skoldagen. Trygghetsteam på flera skolor 
som arbetar trygghetsskapande i skolan   

• Varje förskola och skola reviderar årligen sin Likabehandlingsplan med åtgärder mot 
diskriminering och plan mot kränkande behandling. Arbetets följs upp följer upp 
trygghet och trivsel genom enkäter och analys av kränkningsärenden.  
 

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

• Arbeta med processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg utifrån framtagen 
handlingsplan för det lokala arbetet. 

• Fortsätta arbetet tillsammans med socialförvaltningen med att upprätta konkret 
samverkans rutiner mellan förvaltningarna där bland annat implementering av 
Kronobarnsmodellen ingår. 

• Undersöka möjligheter för att en processledare ska kunna leda arbetet lokalt för att 
möjliggöra ett väl fungerande arbete på kort och lång sikt.  
 

Kommunfullmäktiges uppdrag: Fortsätta utveckla möjligheterna för barn och elevers inlärning.  

• Arbeta för ökad skolnärvaro genom att verksamheterna arbetar systematiskt 
förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande.  
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4 Internbudget för barn- och utbildningsnämnden  

 

• Fortsätta arbetet med påbörjade insatser genom samverkan med Skolverket för ökad 
kunskap inom organisationen för att skapa bättre och bättre förutsättningar för 
nyanlända elever och flerspråkiga elever.  

Kommunfullmäktiges uppdrag: Ta fram strategier som bidrar till att fler barn och unga blir 
fritidsaktiva.  

• Utveckla och bredda verksamheten genom nya ämnen och aktiviteter för att skapa fler 
kulturella och sociala sammanhang för barn och unga i kommunen.  
 

• Arbeta med riktade insatser för att erbjuda kulturupplevelser till alla barn och unga i 
Lessebo kommun samt skapa kännedom om Kulturskolans verksamhet så att fler 
barn ges möjlighet ta del av verksamheten?           

 

 

Näringsliv och arbetsmarknad  
Inom området finns två mål som kommunfullmäktige följer upp och som uppdragen nedan 
ska bidra till:  

• Service till företag ska öka till index 4,4 (Undersökning om företagsklimat, Svenskt 
Näringsliv)  

• Den totala arbetslösheten ska minska till 10,5 % (Arbetsförmedlingens 
månadsstatistik) 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag: Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.  

• Identifiera utvecklingsområden i det fortsatta arbetet med praoplatser för årskurs 8 -
9 och praktikplatser på gymnasiet.  

• Ta fram en övergripande plan för möte med näringsliv kan ske för barn och elever 
från förskolan till vuxenutbildningen. 
 

Kommunfullmäktiges uppdrag: Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.  

• Fortsätta ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i den omfattning som 
verksamheten klarar för att erbjuda en god möjlighet till lärande för individen. 
 

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

• Barn och utbildningsförvaltningen fortsätter att arbeta för att vara en attraktiv 
arbetsgivare där elevers lärande, arbetsmiljö och utvecklingsarbete är i fokus.  

• Fortsätta arbetet med handlingsplanen i Strategisk kompetensförsörjningsplan 2022-
2025 som är framtagen i enlighet med avtal HÖK 21.  
 

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

• Leverera utbildning till individerna. Detta innebär initialt SFI och Svenska som 
andraspråk, men kan också innebära annan teoretisk utbildning utifrån elevernas 
behov. När eleverna har tillräckliga språkkunskaper erbjuds yrkesutbildningar som 
ska leda till arbete. 
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5 Internbudget för barn- och utbildningsnämnden  

 

• I samarbetet med Soc och AME ge övriga information om individens 
utbildningsnivå/läge, samt att, utifrån elevernas rättigheter enligt skollagen samt 
deras studiemotivation och progression, ge rekommendation i individens 
genomförandeplan om individen bör ha en yrkesutbildning som målsättning för att 
komma i egen försörjning. 
 

 

Hållbarhet  
Inom området finns tre mål som kommunfullmäktige följer upp och som uppdragen nedan 
ska bidra till:  

• Energianvändningen i kommunens fastigheter ska minska med 1 % (Interna 
redovisningar)  

• Matsvinnet i Lessebo kommuns skolor ska minska med 2 % (Interna redovisningar) 
• Hållbart medarbetarindex HME ska uppgå till minst index 83 

(Medarbetarundersökning) 

Kommunfullmäktiges uppdrag: Genomföra energibesparande åtgärder i verksamheterna.  

• Barn och utbildningsförvaltningen ska aktivt arbeta för att skapa ökad medvetenhet 
gällande energibesparande åtgärder bland alla medarbetare genom att identifiera 
möjliga förändringar för energisparande insatser.  

Kommunfullmäktiges uppdrag: Minska matsvinnet i skolor.  

• Fortsatt arbete med matråd tillsammans med måltidsorganisationen där minskat 
matsvinn är en punkt på dagordningen.  

Kommunfullmäktiges uppdrag: Utveckla medarbetarskapet i enlighet med Medarbetarpolicyn.  

• Respektive chef har ett ansvar för att aktivt arbeta med Medarbetspolicyn med sina 
medarbetare samt att utifrån analyser av medarbetarenkäter planera insatser 
tillsammans med personalen 

Kommunfullmäktiges uppdrag: Arbeta aktivt med ledarskapsutveckling.  

• Fortsatt arbete i Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp med 
ledarskapsutveckling genom bokcirklar och kollegialt lärande.  

Kommunfullmäktiges uppdrag: Utarbeta plan för kompetensförsörjning på kort och lång sikt. 

• Fortsätta arbetet med handlingsplanen i Strategisk kompetensförsörjningsplan 2022-
2025 som är framtagen i enlighet med avtal HÖK 21.  
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6 Internbudget för barn- och utbildningsnämnden  

 

Budget 
Driftbudget (tkr) 

Verksamhet Prognos 2022 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Politisk vht och adm 7 444 7 598 7 184 7 863 7 839 

Kulturskola 4 067 4 060 4 488 4 839 5 314 

Förskolor 65 062 67 463 64 328 65 702 64 481 

Fritidshem 5 983 6 817 8 168 8 076 8 065 

Grundskola F-9 136 639 132 522 136 202 135 714 135 391 

Särskola 13 995 16 647 17 794 17 384 16 679 

Gymnasieskola 45 829 47 770 46 819 47 758 48 802 

Vuxenutbildning 10 922 13 264 12 470 12 441 12 386 

Totalt 289 940 296 141 297 453 299 777 298 957 
  

Kommentarer till driftbudgeten  

Politisk vht och adm:  

Digitaliseringstjänsten finansieras fortsatt med statsbidrag då arbetet gällande digitalisering 
behöver fortsätta att utvecklas vidare. I förslaget ligger tjänsten återigen i Barn- och 
utbildningsförvaltningens budget fr o m 2024. I budgeten finns medel för utbildning av ny 
nämnd under 2023, dessa tas bort fr o m 2024 och ersätts med nämndens vanliga medel för 
kurser och konferenser. 

Kulturskola:  

Den pausade kulturinriktning som erbjuds på kommunens F-6 skolor fortsätter att vara 
vilande under läsåret 2023/24. Fr o m läsåret 2024/25 föreslås den tas upp på nytt och 
medel till detta finns med i budget. 

Förskolor:  

Volymanpassning efter ett förändrat antal barn inom Lessebo kommuns förskolor. Ett antal 
tjänster finansieras under 2023 med statsbidrag riktat till förskolor, men tjänsterna ligger 
återigen i förvaltningens budget fr o m 2024. Effekten av besparingen av internhyra för 
Violen och Myran är dubbelräknad i budgetramarna, varför avvikelse mot budget kommer att 
redovisas för dessa under 2023. 

Fritidshem:  

Organisationen har förstärkts inför 2023. 

Grundskola F-9:  

Volymanpassning efter ett förändrat antal elever inom Lessebo kommuns grundskolor finns 
med i budgeten.  
Antalet elever som väljer annan kommuns grundskola eller friskola fortsätter att öka vilket 
medför att budgeten till interkommunala ersättningar utökas. Ökade kostnader för 
skolskjutsar, bland annat beroende på ökade drivmedelspriser förväntas under året, men 
kompensation för detta saknas i budgetramen. Budgeten för skolskjutsar läggs på samma 
nivå som under 2022 och avvikelse redovisas under 2023. 
Elevhälsan föreslås utökas med en tjänst som centralt placerad specialpedagog fr o m 2024. 
Tjänsten finansieras idag genom statsbidrag.  
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7 Internbudget för barn- och utbildningsnämnden  

 

Särskola:  

Budget 2023 anpassas efter den fortsatta utbyggnaden av särskolan i kommunen.  

Gymnasieskola:  

Lessebo gymnasieskola anpassas efter en verksamhet som motsvarar 50 elever. De 
interkommunala ersättningarna har volymanpassats efter ett minskat antal elever samt 
anpassats efter förväntat utfall under 2022. Utfallet är som vanligt helt beroende av hur 
programvalet inför ht 23 kommer att se ut. 

Vuxenutbildning:  

En översyn och anpassning av organisationen inom vuxenutbildningen sker under 2023. 
Minskade kostnader för externa köp av utbildning inom samhällsorienteringen. 

Investeringsbudget (tkr) 

Verksamhet Prognos 2022 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Inventarier 2 700 3 710 2 550 700 1 450 

Totalt 2 700 3 710 2 550 700 1 450 
 

Kommentarer till investeringsbudgeten 

Investeringarna 2023 avser inventarier till klassrum, kabeldragning till lärararbetsrum samt 
NO-labbsalar alternativt klassrum på Bikupan, inventarier och utemiljö till särskolan 
inventarier efter renovering av inne- och ljudmiljö till klassrum och bibliotek på 
Kvarndammskolan. Budgeten innehåller även en pott som fördelas till behov som uppstår 
under året. 2024 avser anslaget, förutom den centrala potten, medel (exkl utrustning) till 
upprustning av träslöjdssal på Lustikulla skola. 2025 avser pott till behov som uppstår under 
året samt fortsatt upprustning av träslöjdssalen på Lustigkulla skola samt inventarier till fyra 
avdelningar på Edabacken. 
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2 Internbudget för myndighetsnämnden  

 

Ordföranden har ordet  

Myndighetsnämnden arbete fortsätter i samma anda som föregående mandatperiod.  

Anders Johansson 
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3 Internbudget för myndighetsnämnden  

 

Verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen innehåller internbudgetens inriktning på verksamheten och bygger på de 

uppdrag som kommer från kommunfullmäktige. I verksamhetsplanen finns beskrivande text 

under uppdragen som förtydligar vilka förväntningar som finns på verksamheten.  

 

Finansiella mål och ekonomiåtgärder 

Kommunfullmäktiges finansiella mål handlar om god ekonomisk hushållning. En 

grundförutsättning i internbudgeten är att hålla sig till tilldelad budgetram.  

Kommunfullmäktiges uppdrag: Sök tillgängliga statsbidrag att använda i verksamheten.  

• Ej aktuellt för myndighetsnämnden (söks inom samhällsbyggnadsnämndens 

verksamhetsområde).  

 

Boende och livskvalité  

Inom området finns två mål som kommunfullmäktige följer upp och som uppdragen nedan 

ska bidra till:  

• Den upplevda tryggheten bland invånarna ska förbättras till index 1, 85 (Polisens 
trygghetsmätning) 

• Andelen invånare som upplever service som bra eller mycket bra ska uppgå till 70 % 

(Medborgarundersökningen, SCB)  

 

Kommunfullmäktiges uppdrag: Genomför minst två dokumenterade 

digitaliseringsaktiviteter som leder till effektivisering i verksamheten eller till ökad 

service.  

• Införa en koppling mot livsmedelsverkets portal FörRätt. 

• Fortsatt arbete med utveckling av e-tjänster inom nämndens ansvarsområde.  

 

Näringsliv och arbetsmarknad  

Inom området finns två mål som kommunfullmäktige följer upp och som uppdragen nedan 

ska bidra till:  

• Service till företag ska öka till index 4,4 (Undersökning om företagsklimat, Svenskt 

Näringsliv)  

• Den totala arbetslösheten ska minska till 10,5 % (Arbetsförmedlingens 

månadsstatistik) 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag: Utveckla och förenkla de kontakter som sker med 

företag.  

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

• Pågående dialog och avstämningsmöten mellan myndighet- och planeringschef och 

näringslivschef. 
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4 Internbudget för myndighetsnämnden  

 

Budget 

Driftbudget (tkr) 

Verksamhet Prognos 2022 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Politisk vht 233 271 276 276 276 

Summa 233 271 276 276 276 

 

Kommentarer till driftbudgeten  

Politisk vht:  

Avser arvoden och omkostnader kopplade till den politiska verksamheten i 

myndighetsnämnden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Myndighetsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-12-21

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 91 Dnr 2022/44-1.4.1 
 

Internbudget för myndighetsnämnden 
2023 
 
Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att fastställa budgeten inom nämndens 
ansvarsområde för år 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till internbudget 2023 är framtaget i enlighet med Lessebo 
kommuns budgetprocess och den av kommunfullmäktige antagna 
rambudgeten för år 2023. Internbudgeten består utav en driftbudget.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag på internbudget för myndighetsnämnden 2023  
Tjänsteskrivelse 2022-12-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2023-02-14 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 37 Dnr 2023/10-2.2.2 
 

Ersättning till kommunala ledamöter i 
Kosta köpmanshus AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
1. Kommunens ledamöter i bolagsstyrelsen för Kosta köpmanshus 

AB ska ha rätt till sammanträdesersättning och reseersättning 
från kommunen fr.o.m. 2023-01-01. 

2. Ordförande i Kosta köpmanshus ska därutöver få ett 
ordförandearvode på 5% per månad fr.o.m. 2024-01-01. 

3. Om kommunalråd är ordförande eller ledamot utbetalas inget 
arvode.  

4. Antagna bestämmelser om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i Lessebo kommun ska gälla avseende nivåer på 
arvode, villkor m.m. 

 
Ärendebeskrivning 
Parlamentariska arbetsgruppen har berett frågan om arvode för 
kommunens ledamöter i Kosta köpmanshus AB. Kommunens 
ledamöter får varken reseersättning eller arvode idag för de möten 
som hålls. Parlamentariska arbetsgruppen föreslår att 
sammanträdesersättning och reseersättning utbetalas retroaktivt från 
2023-01-01 för kommunens ledamöter, ordförandearvode 5% från 
2024-01-01. Om kommunalråd deltar utgår ingen ersättning. 
Ordförandearvodet föreslås från 2024 för att ge möjlighet att arbeta 
in kostnaden i budget. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2023-02-07 § 26 
Parlamentariska arbetsgruppens protokoll 2023-01-18 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2023-02-07 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 26 Dnr 2023/10-2.2.2 
 

Ersättning till kommunala ledamöter i 
Kosta köpmanshus AB 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
1. Kommunens ledamöter i bolagsstyrelsen för Kosta köpmanshus 

AB ska ha rätt till sammanträdesersättning och reseersättning 
från kommunen fr.o.m. 2023-01-01. 

2. Ordförande i Kosta köpmanshus ska därutöver få ett 
ordförandearvode på 5% per månad fr.o.m. 2024-01-01. 

3. Om kommunalråd är ordförande eller ledamot utbetalas inget 
arvode.  

4. Antagna bestämmelser om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i Lessebo kommun ska gälla avseende nivåer på 
arvode, villkor m.m. 

 
Ärendebeskrivning 
Parlamentariska arbetsgruppen har berett frågan om arvode för 
kommunens ledamöter i Kosta köpmanshus AB. Kommunens 
ledamöter får varken reseersättning eller arvode idag för de möten 
som hålls. Parlamentariska arbetsgruppen föreslår att 
sammanträdesersättning och reseersättning utbetalas retroaktivt från 
2023-01-01 för kommunens ledamöter, ordförandearvode 5% från 
2024-01-01. Om kommunalråd deltar utgår ingen ersättning. 
Ordförandearvodet föreslås från 2024 för att ge möjlighet att arbeta 
in kostnaden i budget. 
 
Beslutsunderlag 
Parlamentariska arbetsgruppens protokoll 2023-01-18 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktiges parlamentariska arbetsgrupp 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-18 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 6 Dnr 2023/10-2.2.2 
 

Ersättning till kommunala ledamöter i 
Kosta köpmanshus AB 
 
Beslut 
Parlamentariska arbetsgruppen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att 
1. Kommunens ledamöter i bolagsstyrelsen för Kosta köpmanshus 

AB ska ha rätt till sammanträdesersättning och reseersättning 
från kommunen fr.o.m. 2023-01-01. 

2. Ordförande i Kosta köpmanshus ska därutöver få ett 
ordförandearvode på 5% per månad fr.o.m. 2024-01-01. 

3. Om kommunalråd är ordförande eller ledamot utbetalas inget 
arvode.  

4. Antagna bestämmelser om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i Lessebo kommun ska gälla avseende nivåer på 
arvode, villkor m.m. 

 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Ragnar Lindberg(S) lyfter frågan om arvode för 
kommunens ledamöter i Kosta köpmanshus AB. Kommunens 
ledamöter får varken reseersättning eller arvode idag för de möten 
som hålls. Ragnar Lindberg föreslår att sammanträdesersättning och 
reseersättning utbetalas retroaktivt från 2023-01-01 för kommunens 
ledamöter, ordförandearvode 5% från 2024-01-01. Om kommunalråd 
deltar utgår ingen ersättning. Ordförandearvodet föreslås från 2024 
för att ge möjlighet att arbeta in kostnaden i budget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2023-02-01 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Val av krisledningsnämnd för åren 2023-
2026 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande i 
Krisledningsnämnd för åren 2023-2026: 
 
Ordinarie 

1. Lars Altgård (S) 
2. Marcus Dackling (M) 
3. Ragnar Lindberg (S) 
4. Thomas Löfgren (SD) 
5. Angelica Karlsson (C) 
 
Ersättare 
1. Annette Åstrand (S) 
2. Margareta Löfström (M) 
3. Roger Hultenius (S) 
4. Bodil Jonsson (KD) 
5. Björn Zethraeus (V) 
 
Ordförande 
Lars Altgård, Lessebo (S) 
 
Vice ordförande 
Angelica Karlsson, Lessebo (C) 

 
 

Ärendebeskrivning 
I dagsläget finns det inskrivet i kommunstyrelsens reglemente och 
arbetsordning 40 § att kommunstyrelsens arbetsutskott även är 
krisledningsnämnd, men krisledningsnämnden ska väljas formellt 
på samma sätt som övriga nämnder. Nu när arbetsutskottet har 
valts kan samma personer utses till krisledningsnämnd. 
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Kommunstyrelsen 

2023-02-01 

 

 

 
Beslutsunderlag 
Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen antaget 
2022-12-19 
 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 16 Dnr 2022/251-1.2.6 
 

Svar på motion om arbetsskor till 
förskole- och omsorgspersonalen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Andreas Eidevåg (S) och Lena Henriksson (S) har inkommit med en 
motion där de föreslår arbetsskor till förskole- och omsorgspersonal 
och att social-/barn- och utbildningsnämnden ska se hur man kan 
lösa detta på bästa sätt och vad kostnaden skulle bli. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet skickade 
motionen på remiss till socialnämnden samt barn- och 
utbildningsnämnden, som inkommit med yttrande enligt nedan. 
 
Båda nämnderna är positiva till motionens intentioner.  
 
Socialnämndens yttrande 
Socialnämnden beskriver de praktiska förutsättningarna, där Lessebo 
kommun har tecknat ett ramavtal, Yrkesskor 2020-2, med 
inköpscentralen ADDA. Avtalet ger möjlighet att köpa in skor för vård 
och omsorgspersonal. Utprovning av skor sker genom att 
leverantören genomför visning/utprovning av individuella skor två 
gånger per år.  
 
Socialnämnden har också uppskattat kostnaden.  Medarbetarna inom 
vård och omsorg jobbar både inomhus och utomhus. En sko för 
innebruk kostar ca 500 kronor och en sko för utebruk ca 1 000 
kronor. Antalet tillsvidareanställda medarbetare inom äldreomsorg, 
omsorgen om personer med funktionsnedsättning och 
hemsjukvården/rehab är 280. Väljer alla inneskor blir den initiala 
kostnaden 140 000 kronor, väljer alla uteskor blir kostnaden 280 000 
kronor.  
 
För att Lessebo kommun ska följa Skatteverkets regler för 
arbetskläder måste vissa förutsättningar uppfyllas för att 
medarbetaren inte ska förmånsbeskattas. Införandet av fria 
arbetsskor föreslås gälla både inom Socialnämndens och Barn och 
utbildningsnämndens verksamheter. Ett kommunövergripande 
regelverk för fria arbetsskor bör tas fram. 
 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
 I budget för Barn- utbildningsnämnden finns sedan 2017 en del 
avsatt för arbetskläder till personal inom förskola. För 2022 är den 
summan 250 tkr. Vid samtal med rektorer inom förskolan så framgår 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

det att personalen redan idag har möjlighet att välja att köpa skor för 
den här summan. Idag erbjuds därför personalen inom förskola 
arbetsskor utifrån den budget som idag existerar för arbetskläder. 
Den här budgeten räcker inte alltid till för både arbetskläder och skor 
utan då får varje personal själv välja vad den vill köpa in för det året.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen kan idag se ett behov av att 
upprätta en rutin för vad som bör köpas in vilket år, vad som ska ingå 
för nyanställd personal inom förskolan samt någon form av 
rekommenderat tidsintervall för när man får byta ut sina befintliga 
arbetskläder och skor. Det här syftar till att inom den befintliga 
budgeten uppnå en likvärdig fördelning mellan personalen.  
Då det i dagsläget redan köps in skor utifrån den budgeterade delen 
för arbetskläder ser förvaltningen idag inget behov av att budgetera 
extra för specifikt arbetsskor. Med upprättande av rutiner för inköp 
av arbetskläder och skor bör detta rymmas inom den befintliga 
budgeten för arbetskläder.  
 
Barn- och utbildningsnämnden tar också ett beslut i samband med 
sitt yttrande, där de ger Barn-och utbildningsförvaltningen i uppdrag 
att ta fram riktlinjer för inköp av arbetskläder och skor i syfte att nå 
en jämlik fördelning mellan de olika förskolorna.  

 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2023-01-10 § 4 
Tjänsteskrivelse 2022-12-23 
Socialnämndens protokoll 2022-11-23 § 142 
Barn-och utbildningsnämndens protokoll 2022-11-01 § 85 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-30 § 174 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-20 § 81 
Motion inkommen 2022-06-14 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-10 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 4 Dnr 2022/251-1.2.6 
 

Svar på motion om arbetsskor till 
förskole- och omsorgspersonalen 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Andreas Eidevåg (S) och Lena Henriksson (S) har inkommit med en 
motion där de föreslår arbetsskor till förskole- och omsorgspersonal 
och att social-/barn- och utbildningsnämnden ska se hur man kan 
lösa detta på bästa sätt och vad kostnaden skulle bli. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet skickade 
motionen på remiss till socialnämnden samt barn- och 
utbildningsnämnden, som inkommit med yttrande enligt nedan. 
 
Båda nämnderna är positiva till motionens intentioner.  
 
Socialnämndens yttrande 
Socialnämnden beskriver de praktiska förutsättningarna, där Lessebo 
kommun har tecknat ett ramavtal, Yrkesskor 2020-2, med 
inköpscentralen ADDA. Avtalet ger möjlighet att köpa in skor för vård 
och omsorgspersonal. Utprovning av skor sker genom att 
leverantören genomför visning/utprovning av individuella skor två 
gånger per år.  
 
Socialnämnden har också uppskattat kostnaden.  Medarbetarna inom 
vård och omsorg jobbar både inomhus och utomhus. En sko för 
innebruk kostar ca 500 kronor och en sko för utebruk ca 1 000 
kronor. Antalet tillsvidareanställda medarbetare inom äldreomsorg, 
omsorgen om personer med funktionsnedsättning och 
hemsjukvården/rehab är 280. Väljer alla inneskor blir den initiala 
kostnaden 140 000 kronor, väljer alla uteskor blir kostnaden 280 000 
kronor.  
 
För att Lessebo kommun ska följa Skatteverkets regler för 
arbetskläder måste vissa förutsättningar uppfyllas för att 
medarbetaren inte ska förmånsbeskattas. Införandet av fria 
arbetsskor föreslås gälla både inom Socialnämndens och Barn och 
utbildningsnämndens verksamheter. Ett kommunövergripande 
regelverk för fria arbetsskor bör tas fram. 
 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
 I budget för Barn- utbildningsnämnden finns sedan 2017 en del 
avsatt för arbetskläder till personal inom förskola. För 2022 är den 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-10 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

summan 250 tkr. Vid samtal med rektorer inom förskolan så framgår 
det att personalen redan idag har möjlighet att välja att köpa skor för 
den här summan. Idag erbjuds därför personalen inom förskola 
arbetsskor utifrån den budget som idag existerar för arbetskläder. 
Den här budgeten räcker inte alltid till för både arbetskläder och skor 
utan då får varje personal själv välja vad den vill köpa in för det året.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen kan idag se ett behov av att 
upprätta en rutin för vad som bör köpas in vilket år, vad som ska ingå 
för nyanställd personal inom förskolan samt någon form av 
rekommenderat tidsintervall för när man får byta ut sina befintliga 
arbetskläder och skor. Det här syftar till att inom den befintliga 
budgeten uppnå en likvärdig fördelning mellan personalen.  
Då det i dagsläget redan köps in skor utifrån den budgeterade delen 
för arbetskläder ser förvaltningen idag inget behov av att budgetera 
extra för specifikt arbetsskor. Med upprättande av rutiner för inköp 
av arbetskläder och skor bör detta rymmas inom den befintliga 
budgeten för arbetskläder.  
 
Barn- och utbildningsnämnden tar också ett beslut i samband med 
sitt yttrande, där de ger Barn-och utbildningsförvaltningen i uppdrag 
att ta fram riktlinjer för inköp av arbetskläder och skor i syfte att nå 
en jämlik fördelning mellan de olika förskolorna.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-23 
Socialnämndens protokoll 2022-11-23 § 142 
Barn-och utbildningsnämndens protokoll 2022-11-01 § 85 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-30 § 174 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-20 § 81 
Motion inkommen 2022-06-14 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-12-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar på motion om arbetsskor 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Andreas Eidevåg (S) och Lena Henriksson (S) har inkommit med 
en motion där de föreslår arbetsskor till förskole- och 
omsorgspersonal och att social-/barn- och utbildningsnämnden 
ska se hur man kan lösa detta på bästa sätt och vad kostnaden 
skulle bli. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet 
skickade motionen på remiss till socialnämnden samt barn- och 
utbildningsnämnden, som inkommit med yttrande enligt nedan. 
 
Båda nämnderna är positiva till motionens intentioner.  
 
Socialnämndens yttrande 
Socialnämnden beskriver de praktiska förutsättningarna, där 
Lessebo kommun har tecknat ett ramavtal, Yrkesskor 2020-2, med 
inköpscentralen ADDA. Avtalet ger möjlighet att köpa in skor för 
vård och omsorgspersonal. Utprovning av skor sker genom att 
leverantören genomför visning/utprovning av individuella skor två 
gånger per år.  
 
Socialnämnden har också uppskattat kostnaden.  Medarbetarna 
inom vård och omsorg jobbar både inomhus och utomhus. En sko 
för innebruk kostar ca 500 kronor och en sko för utebruk ca 1 000 
kronor. Antalet tillsvidareanställda medarbetare inom 
äldreomsorg, omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
och hemsjukvården/rehab är 280. Väljer alla inneskor blir den 
initiala kostnaden 140 000 kronor, väljer alla uteskor blir 
kostnaden 280 000 kronor.  
 
För att Lessebo kommun ska följa Skatteverkets regler för 
arbetskläder måste vissa förutsättningar uppfyllas för att 
medarbetaren inte ska förmånsbeskattas. Införandet av fria 
arbetsskor föreslås gälla både inom Socialnämndens och Barn och 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-12-23 

 

 

utbildningsnämndens verksamheter. Ett kommunövergripande 
regelverk för fria arbetsskor bör tas fram. 
 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
 I budget för Barn- utbildningsnämnden finns sedan 2017 en del 
avsatt för arbetskläder till personal inom förskola. För 2022 är den 
summan 250 tkr. Vid samtal med rektorer inom förskolan så 
framgår det att personalen redan idag har möjlighet att välja att 
köpa skor för den här summan. Idag erbjuds därför personalen 
inom förskola arbetsskor utifrån den budget som idag existerar för 
arbetskläder. Den här budgeten räcker inte alltid till för både 
arbetskläder och skor utan då får varje personal själv välja vad den 
vill köpa in för det året.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen kan idag se ett behov av att 
upprätta en rutin för vad som bör köpas in vilket år, vad som ska 
ingå för nyanställd personal inom förskolan samt någon form av 
rekommenderat tidsintervall för när man får byta ut sina befintliga 
arbetskläder och skor. Det här syftar till att inom den befintliga 
budgeten uppnå en likvärdig fördelning mellan personalen.  
Då det i dagsläget redan köps in skor utifrån den budgeterade 
delen för arbetskläder ser förvaltningen idag inget behov av att 
budgetera extra för specifikt arbetsskor. Med upprättande av 
rutiner för inköp av arbetskläder och skor bör detta rymmas inom 
den befintliga budgeten för arbetskläder.  
 
Barn- och utbildningsnämnden tar också ett beslut i samband med 
sitt yttrande, där de ger Barn-och utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram riktlinjer för inköp av arbetskläder och skor i 
syfte att nå en jämlik fördelning mellan de olika förskolorna.  
 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll 2022-11-23 § 142 
Barn-och utbildningsnämndens protokoll 2022-11-01 § 85 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-30 § 174 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-20 § 81 
Motion inkommen 2022-06-14 
 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-11-23

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 142 Dnr 2022/59-1.2.7 
 

Motion om arbetsskor till förskole- och 
omsorgspersonalen 
 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.  
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har fått i uppdrag att besvara en motion om fria 
arbetsskor till förskole- och omsorgspersonal. 
 
Socialnämnden har fått i uppdrag att besvara två frågeställningar:  
 

1. Att socialförvaltningen ska se hur kan man lösa detta på bästa 
sätt.  

2. Att socialförvaltningen ska se vad kostnaden blir. 
 

Frågeställning 1: 
Lessebo kommun har tecknat ett ramavtal, Yrkesskor 2020-2, med 
inköpscentralen ADDA. Avtalet ger möjlighet att köpa in skor för vård 
och omsorgspersonal. Utprovning av skor sker genom att leverantören 
genomför visning/utprovning av individuella skor två gånger per år. 
 
Frågeställning 2: 
Medarbetarna inom vård och omsorg jobbar både inomhus och 
utomhus. En sko för innebruk kostar ca 500 kronor och en sko för 
utebruk ca 1 000 kronor. Antalet tillsvidareanställda medarbetare inom  
äldreomsorg, omsorgen om personer med funktions- nedsättning och 
hemsjukvården/rehab är 280. Väljer alla inneskor blir den initiala 
kostnaden 140 000 kronor, väljer alla uteskor blir kostnaden 280 000 
kronor. 
 
För att Lessebo kommun ska följa Skatteverkets regler för arbetskläder 
måste vissa förutsättningar uppfyllas för att medarbetaren inte ska 
förmånsbeskattas. Införandet av fria arbetsskor föreslås gälla både inom 
Socialnämndens och Barn och utbildningsnämndens verksamheter. Ett 
kommunövergripande regelverk för fria arbetsskor bör tas fram. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-11-23

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2022-10-26 § 126 
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-10-12 § 249 
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 § 
174 
Motion om arbetsskor till förskole- och omsorgspersonalen från 
Socialdemokraterna 2022-06-14 
Vägledning från Skatteverket gällande arbetskläder 2022-10-25 
Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare 2022-11-14 
 
Yrkanden 
Joachim Danielsson (S) yrkar att socialnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att bifalla motionen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Socialförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-11-01

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 85 Dnr 2022/173-1.2.6 
 

Motion om arbetsskor till förskole- och 
omsorgspersonalen 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att översända yttrande till 
Kommunstyrelsen enligt ärendebeskrivningen nedan samt att ge 
Barn-och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för 
inköp av arbetskläder och skor i syfte att nå en jämlik fördelning 
mellan de olika förskolorna.  

 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att besvara en 
motion från Socialdemokraterna gällande arbetsskor till förskole- och 
omsorgspersonal. 
 
Det är två frågeställningar Barn- och utbildningsnämnden ska 
besvara: 
 
1. Att Barn- och utbildningsförvaltningen ska se hur man kan lösa 

detta på bästa sätt.  
2. Att Barn- och utbildningsförvaltningen ska se vad kostnaden blir. 

 
I budget för Barn- utbildningsnämnden finns sedan 2017 en del 
avsatt för arbetskläder till personal inom förskola. För 2022 är den 
summan 250 tkr. Vid samtal med rektorer inom förskolan så framgår 
det att personalen redan idag har möjlighet att välja att köpa skor för 
den här summan. Idag erbjuds därför personalen inom förskola 
arbetsskor utifrån den budget som idag existerar för arbetskläder. 
Den här budgeten räcker inte alltid till för både arbetskläder och skor 
utan då får varje personal själv välja vad den vill köpa in för det året. 
Barn- och utbildningsförvaltningen kan idag se ett behov av att 
upprätta en rutin för vad som bör köpas in vilket år, vad som ska ingå 
för nyanställd personal inom förskolan samt någon form av 
rekommenderat tidsintervall för när man får byta ut sina befintliga 
arbetskläder och skor. Det här syftar till att inom den befintliga 
budgeten uppnå en likvärdig fördelning mellan personalen.  
Då det i dagsläget redan köps in skor utifrån den budgeterade delen 
för arbetskläder ser förvaltningen idag inget behov av att budgetera 
extra för specifikt arbetsskor. Med upprättande av rutiner för inköp 
av arbetskläder och skor bör detta rymmas inom den befintliga 
budgeten för arbetskläder.   
 
Barn- och utbildningsnämnden ger Barn-och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för inköp av 
arbetskläder och skor i syfte att nå en jämlik fördelning mellan de 
olika förskolorna. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-18 § 35 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-11-01

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

Svar på motion 2022-10-11 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 § 174 
Motion om arbetsskor till förskole- och omsorgspersonalen 2022-06-
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-08-30 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 174 Dnr 2022/251-1.2.6 
 

Beredning av motion om arbetsskor till 
förskole- och omsorgspersonalen 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att sända motionen på remiss till 
Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden. Remissyttrande 
önskas senast 2022-11-10. 
 
Ärendebeskrivning 
Andreas Eidevåg (S) och Lena Henriksson (S) har inkommit med en 
motion där de föreslår arbetsskor till förskole- och omsorgspersonal. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-23 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-20 § 81 
Motion inkommen 2022-06-14 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2022-06-20 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 81 Dnr 2022/251-1.2.6 
 

Motion om arbetsskor till förskole- och 
omsorgspersonalen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Andreas Eidevåg (S) och Lena Henriksson (S) har inkommit med en 
motion där de föreslår arbetsskor till förskole- och omsorgspersonal 
 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2022-06-14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Motionärerna 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 17 Dnr 2022/167-1.2.6 
 

Svar på motion angående installation av 
"Quick respons", ett system som snabbt 
kan nå ut med samhällsviktig information 
och varningar till kommuninvånarna till 
exempel via SMS 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från Anders Karlsson (SD) att Lessebo 
kommun skaffar ett ”Quick Respons-system” system för att snabbt gå 
ut med samhällsviktig information och varningar. Motionen har 
beretts av beredskap och säkerhetssamordnare.  

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upphandlat ett system som kan 
användas för att informera om planerade störningar i 
verksamheterna. I systemet finns en databas med telefonnummer 
som inte är ”onoterade” eller hemliga. Vill medborgarna få tillgång till 
tjänsten och som har ”onoterade” nummer så krävs att dessa 
registrerar sig på kommunens hemsida.  
Information kommer att spridas i närtid i de kanaler kommunen 
förfogar över. 
 
Detta system ger den funktionalitet som efterfrågas.  
 
Utöver det upphandlade systemet så kan medborgarna larmas via 
SMS. Detta görs via SOS-Alarm och hanteras av Räddningstjänsten 
och tjänsten SMS kan begäras. 
 

• Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som är 
adressregistrerade i det drabbade området. VMA via sms är en 
kompletterande tjänst som begärs av Räddningstjänsten.  

• Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som befinner 
sig i området. Detta sker genom positionering av 
mobiltelefoner enligt den lagändring som trädde i kraft den 1 
juli 2017.  Sms:et kommer även till dem som reser in i ett 
område där VMA är utfärdat så länge VMA:et är aktivt. 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-25 § 207 
Arbetsutskottet protokoll 2022-08-30 § 173 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-20 § 76 
Motion inkommen 2022-04-26 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-10 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 5 Dnr 2022/167-1.2.6 
 

Svar på motion angående installation av 
"Quick respons" 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från Anders Karlsson (SD) att Lessebo 
kommun skaffar ett ”Quick Respons-system” system för att snabbt gå 
ut med samhällsviktig information och varningar. Motionen har 
beretts av beredskap och säkerhetssamordnare.  

 
Även om Lessebo kommun ännu inte ingår i VMA systemet, vilket 
planeras vara driftsatt under 2023 via så kallade ljudsändare, kan 
befolkningen larmas. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upphandlat ett system som kan 
användas för att informera om planerade störningar i 
verksamheterna. I systemet finns en databas med telefonnummer 
som inte är ”onoterade” eller hemliga. Vill medborgarna få tillgång till 
tjänsten och som har ”onoterade” nummer så krävs att dessa 
registrerar sig på kommunens hemsida.  
Information kommer att spridas i närtid i de kanaler kommunen 
förfogar över. 
 
Detta system ger den funktionalitet som efterfrågas.  
 
Utöver det upphandlade systemet så kan medborgarna larmas via 
SMS. Detta görs via SOS-Alarm och hanteras av Räddningstjänsten 
och tjänsten SMS kan begäras. 
 

• Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som är 
adressregistrerade i det drabbade området. VMA via sms är en 
kompletterande tjänst som begärs av Räddningstjänsten.  

• Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som befinner sig i 
området. Detta sker genom positionering av mobiltelefoner enligt den 
lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2017.  Sms:et kommer även 
till dem som reser in i ett område där VMA är utfärdat så länge 
VMA:et är aktivt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-07 
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-25 § 207 
Arbetsutskottet protokoll 2022-08-30 § 173 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-20 § 76 
Motion inkommen 2022-04-26 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunledningskontoret 

2022-12-07 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Svar på motion gällande Quick respons-
verktyg 
 
Förslag till beslut 

Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Motion har inkommit från Anders Karlsson (SD) att Lessebo 
kommun skaffar ett ”Quick Respons-system” system för att snabbt 
gå ut med samhällsviktig information och varningar. Motionen har 
beretts av beredskap och säkerhetssamordnare.  
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upphandlat ett system som 
kan användas för att informera om planerade störningar i 
verksamheterna. I systemet finns en databas med telefonnummer 
som inte är ”onoterade” eller hemliga. Vill medborgarna få tillgång 
till tjänsten och som har ”onoterade” nummer så krävs att dessa 
registrerar sig på kommunens hemsida.  
Information kommer att spridas i närtid i de kanaler kommunen 
förfogar över. 
 
Detta system ger den funktionalitet som efterfrågas.  
 
Utöver det upphandlade systemet så kan medborgarna larmas via 
SMS. Detta görs via SOS-Alarm och hanteras av 
Räddningstjänsten och tjänsten SMS kan begäras. 
 

• Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som är 
adressregistrerade i det drabbade området. VMA via sms är en 
kompletterande tjänst som begärs av Räddningstjänsten.  

• Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som befinner sig i 
området. Detta sker genom positionering av mobiltelefoner enligt 
den lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2017.  Sms:et kommer 
även till dem som reser in i ett område där VMA är utfärdat så 
länge VMA:et är aktivt. 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunledningskontoret 

2022-12-07 

 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-10-25 § 207 
Arbetsutskottet protokoll 2022-08-30 § 173 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-20 § 76 
Motion inkommen 2022-04-26 

 

 

 
 
Patrik Itzel 
Beredskaps- och säkerhetssamordnare Kommunledningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-08-30 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 173 Dnr 2022/167-1.2.6 
 

Beredning av motion angående 
installation av "Quick respons-verktyg" 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till beredskap- och 
säkerhetssamordnare att ta fram förslag på svar på motionen för 
behandling vid kommunstyrelsen 2022-12-06. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från Anders Karlsson (SD).  Motionären 
föreslår att Lessebo kommun snarast implementerar ett ”Quick 
response-verktyg” för att Lessebo kommun skall ha möjlighet att 
kunna informera eller varna kommuninnevånarna genom SMS-tjänst 
i realtid. Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-23 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-20 § 76 
Motion inkommen 2022-04-26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Beredskap- och säkerhetssamordnare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 207 Dnr 2022/167-1.2.6 
 

Svar på motion angående installation av 
"Quick respons-verktyg" 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för vidare 
utredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från Anders Karlsson (SD).  Motionären 
föreslår att Lessebo kommun snarast implementerar ett ”Quick 
response-verktyg” för att Lessebo kommun skall ha möjlighet att 
kunna informera eller varna kommuninnevånarna genom SMS-tjänst 
i realtid. Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beredskap- och säkerhetssamordnare har berett svar på uppdrag av 
arbetsutskottet enligt nedan. 
 
Även om Lessebo kommun ännu inte ingår i VMA systemet via så 
kallade ljudsändare kan befolkningen larmas. Detta görs via SOS-
Alarm och hanteras av Räddningstjänsten och tjänsten SMS kan 
begäras. 
 

• Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som är 
adressregistrerade i det drabbade området. VMA via sms är en 
kompletterande tjänst som begärs av Räddningstjänsten.  

• Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som befinner 
sig i området. Detta sker genom positionering av 
mobiltelefoner enligt den lagändring som trädde i kraft den 1 
juli 2017.  Sms:et kommer även till dem som reser in i ett 
område där VMA är utfärdat så länge VMA:et är aktivt. 

 
Utöver detta utreder Samhällsbyggnadsförvaltningen ett system som 
kan användas för att informera om planerade störningar i 
verksamheterna. Detta system kräver dock att medborgaren 
registrerar sig via kommunens hemsida. Detta system ger den 
funktionalitet som efterfrågas.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-05 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-30 § 173 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-20 § 76 
Motion inkommen 2022-04-26 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2022-06-20 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 76 Dnr 2022/167-1.2.6 
 

Inkommen motion angående installation 
av "Quick respons-verktyg" 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Anders Karlsson (SD) har inkommit med en motion där han föreslår 
att Lessebo kommun snarast implementerar ett ”Quick response-
verktyg” för att Lessebo kommun skall ha möjlighet att kunna 
informera eller varna kommuninnevånarna genom SMS-tjänst i 
realtid. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-09 
Motion inkommen 2022-04-26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Motionären 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 18 Dnr 2022/142-1.2.6 
 

Svar på motion gällande 
tjänstelegitimation för personal inom 
äldreomsorgen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad. 

 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchef att utreda 
behov och lösningar för tjänstelegitimation inom Lessebo kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från Jenny Karlsson (SD) om 
tjänstelegitimation för omsorgspersonal. Kommunfullmäktige 
beslutade 2022-04-25 att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Arbetsutskottet har sänt motionen på remiss till 
socialnämnden.  

 
 Sverigedemokraterna har tre yrkanden i sin motion;  
- Att man kolla upp hur andra kommuner har gjort som har en 
legitimation  
- Att ta fram hur många anställda det berör  
- Att ta fram vad det skulle kosta 
 
Socialnämnden yttrar sig som följer: 
 
Socialnämnden ställer sig positiv till motionen och ser legitimation 
för vårdpersonal som ett sätt att uppnå ökad trygghet för den 
enskilde.  
 
Tingsryd kommun och Uppvidinge kommun har tjänstelegitimation. 
Legitimationen har kort på medarbetaren, namn, yrkestitel samt 
kommunlogga. I Tingsryd kommun har de flesta kommunanställda 
tjänstelegitimation och det administreras av medborgarkontoret. I 
Uppvidinge kommun administrerar receptionen tjänstelegitimation 
för de tjänstepersoner som sitter i kommunhuset och 
socialförvaltningen administrerar tjänstelegitimation och SITHS-kort 
för sina medarbetare.  
 
Socialförvaltningen har undersökt möjligheten gällande 
tjänstelegitimation för de som arbetar inom hemtjänsten. Kostnaden 
hade då varit 400 kronor/tjänstelegitimation om tjänsten köps. Inom 
äldreomsorgen har socialförvaltningen cirka 150 medarbetare och 
100 timvikarier.  
 
En annan möjlighet är att kommunen själva tillhandahåller tjänsten. 
En önskan är att inte bara personal inom äldreomsorgen berörs av 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

tjänstelegitimation utan även de flesta kommunanställda, då det även 
där handlar om trygghet och säkerhet. Eftersom socialnämnden anser 
att tjänstelegitimation borde ges till de flesta kommunanställda så 
borde frågan utredas vidare av kommunledningsförvaltningen. Vid 
eventuellt beslut om införande av tjänstelegitimation för de flesta 
kommunanställda så hade det varit fördelaktigt att administrera på 
ett ställe i kommunen för att minimera kostnader.  
 
Vid egen hantering av tjänstelegitimation behöver följande inköp 
göras;  
Plastkortskrivare cirka 9 000 kronor  
Plastkort 500 st cirka 900 kronor  
Färg till skrivare m.m. cirka 2 000 kronor  
Kamera cirka 2 000 kronor  
Nyckelband och korthållare mindre kostnad  
Totalt: Cirka 13 900 kronor + administrativ kostnad och påfyllning av 
material 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2023-01-10 § 6 
Tjänsteskrivelse 2022-12-23 
Socialnämndens protokoll 2022-08-31 § 97 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 § 120 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-25 § 53 
Motion inkommen 2022-04-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-10 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 6 Dnr 2022/142-1.2.6 
 

Svar på motion gällande 
tjänstelegitimation för personal inom 
äldreomsorgen 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 

motionen besvarad. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchef att utreda 

behov och lösningar för tjänstelegitimation inom Lessebo 
kommun. 

 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från Jenny Karlsson (SD) om 
tjänstelegitimation för omsorgspersonal. Kommunfullmäktige 
beslutade 2022-04-25 att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Arbetsutskottet har sänt motionen på remiss till 
socialnämnden.  

 
 Sverigedemokraterna har tre yrkanden i sin motion;  
- Att man kolla upp hur andra kommuner har gjort som har en 
legitimation  
- Att ta fram hur många anställda det berör  
- Att ta fram vad det skulle kosta 
 
Socialnämnden yttrar sig som följer: 
 
Socialnämnden ställer sig positiv till motionen och ser legitimation 
för vårdpersonal som ett sätt att uppnå ökad trygghet för den 
enskilde.  
 
Tingsryd kommun och Uppvidinge kommun har tjänstelegitimation. 
Legitimationen har kort på medarbetaren, namn, yrkestitel samt 
kommunlogga. I Tingsryd kommun har de flesta kommunanställda 
tjänstelegitimation och det administreras av medborgarkontoret. I 
Uppvidinge kommun administrerar receptionen tjänstelegitimation 
för de tjänstepersoner som sitter i kommunhuset och 
socialförvaltningen administrerar tjänstelegitimation och SITHS-kort 
för sina medarbetare.  
 
Socialförvaltningen har undersökt möjligheten gällande 
tjänstelegitimation för de som arbetar inom hemtjänsten. Kostnaden 
hade då varit 400 kronor/tjänstelegitimation om tjänsten köps. Inom 
äldreomsorgen har socialförvaltningen cirka 150 medarbetare och 
100 timvikarier.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-10 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

En annan möjlighet är att kommunen själva tillhandahåller tjänsten. 
En önskan är att inte bara personal inom äldreomsorgen berörs av 
tjänstelegitimation utan även de flesta kommunanställda, då det även 
där handlar om trygghet och säkerhet. Eftersom socialnämnden anser 
att tjänstelegitimation borde ges till de flesta kommunanställda så 
borde frågan utredas vidare av kommunledningsförvaltningen. Vid 
eventuellt beslut om införande av tjänstelegitimation för de flesta 
kommunanställda så hade det varit fördelaktigt att administrera på 
ett ställe i kommunen för att minimera kostnader.  
 
Vid egen hantering av tjänstelegitimation behöver följande inköp 
göras;  
Plastkortskrivare cirka 9 000 kronor  
Plastkort 500 st cirka 900 kronor  
Färg till skrivare m.m. cirka 2 000 kronor  
Kamera cirka 2 000 kronor  
Nyckelband och korthållare mindre kostnad  
Totalt: Cirka 13 900 kronor + administrativ kostnad och påfyllning av 
material 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-23 
Socialnämndens protokoll 2022-08-31 § 97 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 § 120 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-25 § 53 
Motion inkommen 2022-04-18 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-12-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar på motion om tjänstelegitimation för 
personal i äldreomsorgen 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

anse motionen besvarad. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchef att 

utreda behov och lösningar för tjänstelegitimation inom 
Lessebo kommun. 

 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från Jenny Karlsson (SD) om 
tjänstelegitimation för omsorgspersonal. Kommunfullmäktige 
beslutade 2022-04-25 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet har sänt 
motionen på remiss till socialnämnden.  

 
 Sverigedemokraterna har tre yrkanden i sin motion;  
- Att man kolla upp hur andra kommuner har gjort som har en 
legitimation  
- Att ta fram hur många anställda det berör  
- Att ta fram vad det skulle kosta 
 
Socialnämnden yttrar sig som följer: 
 
Socialnämnden ställer sig positiv till motionen och ser legitimation 
för vårdpersonal som ett sätt att uppnå ökad trygghet för den 
enskilde.  
 
Tingsryd kommun och Uppvidinge kommun har 
tjänstelegitimation. Legitimationen har kort på medarbetaren, 
namn, yrkestitel samt kommunlogga. I Tingsryd kommun har de 
flesta kommunanställda tjänstelegitimation och det administreras 
av medborgarkontoret. I Uppvidinge kommun administrerar 
receptionen tjänstelegitimation för de tjänstepersoner som sitter i 
kommunhuset och socialförvaltningen administrerar 
tjänstelegitimation och SITHS-kort för sina medarbetare.  
Socialförvaltningen har undersökt möjligheten gällande 
tjänstelegitimation för de som arbetar inom hemtjänsten. 
Kostnaden hade då varit 400 kronor/tjänstelegitimation om 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-12-23 

 

 

tjänsten köps. Inom äldreomsorgen har socialförvaltningen cirka 
150 medarbetare och 100 timvikarier.  
 
En annan möjlighet är att kommunen själva tillhandahåller 
tjänsten. En önskan är att inte bara personal inom äldreomsorgen 
berörs av tjänstelegitimation utan även de flesta 
kommunanställda, då det även där handlar om trygghet och 
säkerhet. Eftersom socialnämnden anser att tjänstelegitimation 
borde ges till de flesta kommunanställda så borde frågan utredas 
vidare av kommunledningsförvaltningen. Vid eventuellt beslut om  
införande av tjänstelegitimation för de flesta kommunanställda så 
hade det varit fördelaktigt att administrera på ett ställe i 
kommunen för att minimera kostnader.  
 
Vid egen hantering av tjänstelegitimation behöver följande inköp 
göras;  
Plastkortskrivare cirka 9 000 kronor  
Plastkort 500 st cirka 900 kronor  
Färg till skrivare m.m. cirka 2 000 kronor  
Kamera cirka 2 000 kronor  
Nyckelband och korthållare mindre kostnad  
Totalt: Cirka 13 900 kronor + administrativ kostnad och påfyllning 
av material 
 
 
Kommunstyrelsen noterar att socialnämnden föreslår att frågan 
borde utredas vidare, för att se på behov och lösningar för hela 
kommunen. Motionens yrkanden är besvarade men intentionen 
föreslås tas vidare av kommunstyrelsen för fortsatt utredning.  
 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll 2022-08-31 § 97 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 § 120 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-25 § 53 
Motion inkommen 2022-04-18 
 
 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Socialnämnden 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-08-31

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 97 Dnr 2022/37- 
 

Svar på motion gällande 
tjänstelegitimation för hemtjänstpersonal 
 
Beslut 
Socialnämnden översänder svar på motion till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  

 
Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har tre yrkanden i sin motion;  
- Att man kollar upp hur andra kommuner har gjort som har en 
legitimation 
- Att ta fram hur många anställda det berör 
- Att ta fram vad det skulle kosta 
 
Svar på motion 
Socialnämnden ställer sig positiv till motionen och ser legitimation 
för vårdpersonal som ett sätt att uppnå ökad trygghet för den 
enskilde.  
 
Tingsryd kommun och Uppvidinge kommun har tjänstelegitimation. 
Legitimationen har kort på medarbetaren, namn, yrkestitel samt 
kommunlogga. I Tingsryd kommun har de flesta kommunanställda 
tjänstelegitimation och det administreras av medborgarkontoret. I 
Uppvidinge kommun administrerar receptionen tjänstelegitimation 
för de tjänstepersoner som sitter i kommunhuset och 
socialförvaltningen administrerar tjänstelegitimation och SITHS-kort 
för sina medarbetare.  
 
Socialförvaltningen har undersökt möjligheten gällande 
tjänstelegitimation för de som arbetar inom hemtjänsten. Kostnaden 
hade då varit 400 kronor/tjänstelegitimation om tjänsten köps. Inom 
äldreomsorgen har socialförvaltningen cirka 150 medarbetare och 
100 timvikarier.  

 
En annan möjlighet är att kommunen själva tillhandahåller tjänsten. 
En önskan är att inte bara personal inom äldreomsorgen berörs av 
tjänstelegitimation utan även de flesta kommunanställda, då det även 
där handlar om trygghet och säkerhet. Eftersom socialnämnden anser 
att tjänstelegitimation borde ges till de flesta kommunanställda så 
borde frågan utredas vidare av kommunledningsförvaltningen. Vid 
eventuellt beslut om införande av tjänstelegitimation för de flesta 
kommunanställda så hade det varit fördelaktigt att administrera på 
ett ställe i kommunen för att minimera kostnader.  

 
Vid egen hantering av tjänstelegitimation behöver följande inköp 
göras;  
Plastkortskrivare cirka 9 000 kronor 
Plastkort 500 st cirka 900 kronor 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-08-31

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

Färg till skrivare m.m. cirka 2 000 kronor 
Kamera cirka 2 000 kronor 
Nyckelband och korthållare mindre kostnad 
Totalt: Cirka 13 900 kronor + administrativ kostnad och påfyllning av 
material 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att 
socialnämnden översänder svar på motion till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2022-06-22 § 81 
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-
04 § 120 
Motion om tjänstelegitimation 
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-08-17 § 198 
Tjänsteskrivelse av socialchef och nämndsekreterare 2022-07-07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-05-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 120 Dnr 2022/142-1.2.6 
 

Beredning av motion gällande 
tjänstelegitimation för omsorgspersonal 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att sända motionen på remiss till 
Socialnämnden. Remissyttrande önskas senast 2022-09-20.  
 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från Jenny Karlsson (SD) om 
tjänstelegitimation för omsorgspersonal. Kommunfullmäktige 
beslutade 2022-04-25 att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Inom ramen för beredning önskas yttrande från 
socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-25 § 53 
Motion inkommen 2022-04-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2022-04-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 53 Dnr 2022/142-1.2.6 
 

Inkommen motion gällande 
tjänstelegitimation för hemtjänstpersonal 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Jenny Karlsson (SD) har inkommit med motion om 
tjänstelegitimation för hemtjänstpersonal. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2022-04-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Motionären 
Kommunstyrelsen 
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Motion 

 legitimation för vårdpersonal inom äldreomsorgen 

Idag när man anställs i Lessebo Kommun så blir man anställd i hela 
kommunen, vilket innebär att man kan få stärka upp i andra delar i 
kommunen för att säkerställa personalbortfall av olika orsaker. 

Vilket i sin tur innebära att våra äldre får träffa personal som de 
aldrig mött innan, och det kan skapa oro och otrygghet bland våra 
äldre. 

Idag ser vi att Covid-19 är ett bra exempel på när personal behöver 
stärka upp och hjälpa till på andra delar i kommunen, då det har varit 
mycket bortfall av personal. 

Som personal idag har du inget som du kan visa att du faktiskt jobbar 
inom äldreomsorgen i Lessebo kommun, men med en legitimation 
skulle det bli tydligare och tryggare tillvaro för våra äldre som man 
hjälper i sina hem, så att de kan se att personalen som kommer till 
deras hem är behörig även om man kommer från en annan dela av 
kommunen. 

 

Därför yrkar Sverigedemokraterna 

- Att man kolla upp hur andra kommuner har gjort som har en 
legitimation. 

- Att ta fram hur många anställda det berör. 

- Att ta fram vad det skulle kosta. 

 

Ledamot: Jenny Karlsson Hovmantorp 18/4-22 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2023-02-14 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 46 Dnr 2022/297-1.2.2 
 

Svar på medborgarförslag om delaktighet 
för lokala funktionshindersorganisationer 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med förslag om delaktighet för lokala 
funktionshindersorganisationer. Medborgaren föreslår att 
kommunen bör ta hjälp av och ge insyn till de lokala 
funktionshinderföreningarna när man tar politiska beslut som gäller 
eller på något sätt kan påverka personer med egna 
funktionsnedsättningar. Som exempel nämns beslut inom 
byggnationer, offentliga miljöer, särskola/särfritids, korttidsboenden 
och gruppboenden. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-26 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
Arbetsutskottet har uppdragit till kanslichef att ta fram förslag på 
svar. 
 
Lessebo kommun har ett ”kommunalt råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta”. Rådet träffas 3-4 gånger om året och har till syfte 
att förmedla information samt att vara remissorgan i frågor som rör 
äldre och funktionsnedsatta. Rådet är alltså tänkt att fylla den uppgift 
som föreslås i medborgarförslaget. Under de senaste 
mandatperioderna har emellertid inga representanter för 
funktionsrättsföreningar deltagit, då lokal representation saknats och 
de föreningar som tidigare deltog valt att avstå.  I samband med den 
nya mandatperioden är ambitionen att återuppta kontakten med 
funktionsrättsföreningar för att återigen undersöka intresset, och för 
att bredda inbjudan jämfört med tidigare.  
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit kontakt med Idé och 
kunskapscentrum Kronoberg, som är en ideell 
samordningsorganisation för Kronobergs funktionsrättsföreningar 
och kommer därigenom ta del av kontaktlistor för föreningarna. 
Skulle det visa sig att representation i kommunens råd inte är möjligt 
från föreningarnas sida, kommer dialog att tas med berörda kring 
former för skriftliga remisser vid behov. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2023-02-07 § 27 
Tjänsteskrivelse 2023-02-01 
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-25 § 210 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-26 § 98 
Medborgarförslag inkommet 2022-06-20 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2023-02-07 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 27 Dnr 2022/297-1.2.2 
 

Svar på medborgarförslag om delaktighet 
för lokala funktionshindersorganisationer 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med förslag om delaktighet för lokala 
funktionshindersorganisationer. Medborgaren föreslår att 
kommunen bör ta hjälp av och ge insyn till de lokala 
funktionshinderföreningarna när man tar politiska beslut som gäller 
eller på något sätt kan påverka personer med egna 
funktionsnedsättningar. Som exempel nämns beslut inom 
byggnationer, offentliga miljöer, särskola/särfritids, korttidsboenden 
och gruppboenden. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-26 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
Arbetsutskottet har uppdragit till kanslichef att ta fram förslag på 
svar. 
 
Lessebo kommun har ett ”kommunalt råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta”. Rådet träffas 3-4 gånger om året och har till syfte 
att förmedla information samt att vara remissorgan i frågor som rör 
äldre och funktionsnedsatta. Rådet är alltså tänkt att fylla den uppgift 
som föreslås i medborgarförslaget. Under de senaste 
mandatperioderna har emellertid inga representanter för 
funktionsrättsföreningar deltagit, då lokal representation saknats och 
de föreningar som tidigare deltog valt att avstå.  I samband med den 
nya mandatperioden är ambitionen att återuppta kontakten med 
funktionsrättsföreningar för att återigen undersöka intresset, och för 
att bredda inbjudan jämfört med tidigare.  
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit kontakt med Idé och 
kunskapscentrum Kronoberg, som är en ideell 
samordningsorganisation för Kronobergs funktionsrättsföreningar 
och kommer därigenom ta del av kontaktlistor för föreningarna. 
Skulle det visa sig att representation i kommunens råd inte är möjligt 
från föreningarnas sida, kommer dialog att tas med berörda kring 
former för skriftliga remisser vid behov. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-02-01 
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-25 § 210 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-26 § 98 
Medborgarförslag inkommet 2022-06-20 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2023-02-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar på medborgarförslag om delaktighet för 
lokala funktionshindersföreningar 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med förslag om delaktighet för 
lokala funktionshindersorganisationer. Medborgaren föreslår att 
kommunen bör ta hjälp av och ge insyn till de lokala 
funktionshinderföreningarna när man tar politiska beslut som 
gäller eller på något sätt kan påverka personer med egna 
funktionsnedsättningar. Som exempel nämns beslut inom 
byggnationer, offentliga miljöer, särskola/särfritids, 
korttidsboenden och gruppboenden. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-26 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
Arbetsutskottet har uppdragit till kanslichef att ta fram förslag på 
svar. 

Lessebo kommun har ett ”kommunalt råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta”. Rådet träffas 3-4 gånger om året och har till 
syfte att förmedla information samt att vara remissorgan i frågor 
som rör äldre och funktionsnedsatta. Rådet är alltså tänkt att fylla 
den uppgift som föreslås i medborgarförslaget. Under de senaste 
mandatperioderna har emellertid inga representanter för 
funktionsrättsföreningar deltagit, då lokal representation saknats 
och de föreningar som tidigare deltog valt att avstå.  I samband 
med den nya mandatperioden är ambitionen att återuppta 
kontakten med funktionsrättsföreningar för att återigen undersöka 
intresset, och för att bredda inbjudan jämfört med tidigare.  

Kommunledningsförvaltningen har tagit kontakt med Idé och 
kunskapscentrum Kronoberg, som är en ideell 
samordningsorganisation för Kronobergs funktionsrättsföreningar 
och kommer därigenom ta del av kontaktlistor för föreningarna. 
Skulle det visa sig att representation i kommunens råd inte är 
möjligt från föreningarnas sida, kommer dialog att tas med 
berörda kring former för skriftliga remisser vid behov. 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2023-02-01 

 

 

 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-25 § 210 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-26 § 98 
Medborgarförslag inkommet 2022-06-20 
 
 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 210 Dnr 2022/297-1.2.2 
 

Beredning av medborgarförslag om 
delaktighet för lokala 
funktionshindersorganisationer 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kanslichef att ta fram förslag 
på svar för behandling senast 2023-01-31. 
 
Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med förslag om delaktighet för lokala 
funktionshindersorganisationer. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-26 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-17 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-26 § 98 
Medborgarförslag inkommet 2022-06-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kanslichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2022-09-26 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 98 Dnr 2022/297-1.2.2 
 

Medborgarförslag om delaktighet för 
lokala funktionshindersorganisationer 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med förslag om delaktighet för lokala 
funktionshindersorganisationer. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommet 2022-06-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
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Ärendenummer: #2192 | Inskickat av: S Magdalena R Osbakk Korpela (signerad) | Datum: 2022-06-20 18:48 Sida  av 1 2

Medborgarförslag
Ärendenummer: #2192 | Inskickat av: S Magdalena R Osbakk Korpela (signerad) | 2022-06-20 18:48

1. Förslag

Förslaget

Här skriver du kortfattat vilket beslut du anser att Kommunfullmäktige bör fatta. Om du vill 
lämna ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.

Kommunen bör ta hjälp av och ge insyn till de lokala funktionshinderföreningarna när man tar 
politiska beslut som gäller eller på något sätt kan påverka personer med egna 
funktionsnedsättningar.

T. Ex:

* När man tar beslut om att bygga nya eller renovera offentliga lokaler så att föreningarna kan 
komma med synpunkter eller hjälp och stöd om anpassningar som behövs eller kan vara till 
hjälp.

* Beslut gällande särskola/särfritids

* Beslut gällande korttidsboende och gruppboenden

* Beslut om offentliga miljöer, vägar, nya parkeringsplatser mm

Exempel på föreningar:

RBU Kronoberg (mail: kronoberg@rbu.se)

FUB
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Ärendenummer: #2192 | Inskickat av: S Magdalena R Osbakk Korpela (signerad) | Datum: 2022-06-20 18:48 Sida  av 2 2

 

 

  

  

 För- och efternamn
S Magdalena R Osbakk Korpela

Motivering

Motivera varför du tycker att Kommunfullmäktige skall fatta detta beslut. Om du vill lämna 
ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.

Jag tror att kommunen hade kunnat dra nytta av kunskap som finns helt gratis inom 
föreningarna samtidigt som invånarna i kommunen hade blivit mycket mer nöjda med beslut de 
känner sig delaktiga i.

2. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

S Magdalena R Osbakk KorpelaNamn: 

2022-06-20 18:48Datum: 
4051F2F914EEC696065CE74F0E10C2B1360A1257Signerad checksumma: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2023-02-14 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 45 Dnr 2022/245-1.5.4 
 

Svar på medborgarförslag: Förbättrad 
fritid för ungdomar som vill meka med 
fordon 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med medborgarförslag om att 
kommunen ordnar en lokal där ungdomar kan meka med fordon. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning 2022-06-20, arbetsutskottet 
uppdrog till kultur- och fritidsutskottet att yttra sig i ärendet. 
Yttrandet är enligt nedan: 
 
Kultur- och fritidschefen har haft i uppdrag att titta på ett förslag om 
ett ställe för motorintresserade ungdomar att meka på utifrån ett 
medborgarförslag. Sådana medel ryms inte i ordinarie budget då det 
skulle utgå både en lokalhyra för garage, samt en ledare för tillfällena.  
 
Kultur- och fritidsutskottet ställer sig däremot positiva till att 
engagerade ordnar en motorförening och driver intresset ideellt. 
Kultur- och fritidschefen har också tagit del av en utbildningsdag i 
oktober anordnat av Fryshuset i Stockholm för motorburen ungdom. 
Under denna dag framkom det tydligt att de allra flesta av de 
motorintresserade ungdomarnas prioritering gällande just A-traktor 
var en belyst parkeringsplats och den sociala mötesplatsens 
prioritering jämfört med en plats att meka på.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsutskottets protokoll 2023-02-01 § 10 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-30  § 177 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-20 § 78 
Medborgarförslag inkommet 2022-06-08 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kultur- och fritidsutskottet 
Sammanträdesdatum 

 2023-02-01 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 10 Dnr 2022/245-1.5.4 
 

Medborgarförslag om en plats att meka 
med fordon 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att avge yttrande enligt 
ärendebeskrivningen nedan.  

 
Ärendebeskrivning 
En medborgare har tidigare, 8 juni 2022, inkommit till 
kommunstyrelsen med en skrivelse om att kommunen ordnar en 
lokal där ungdomar kan meka med fordon. 
 
Kultur- och fritidschefen har haft i uppdrag att titta på ett förslag om 
ett ställe för motorintresserade ungdomar att meka på utifrån ett 
medborgarförslag. Kultur- och fritidschefen berättar att sådana medel 
inte ryms i ordinarie budget då det skulle utgå både en lokalhyra för 
garage, samt en ledare för tillfällena.  
 
Kultur- och fritidsutskottet ställer sig däremot positiva till att 
engagerade ordnar en motorförening och driver intresset ideellt. 
Kultur- och fritidschefen har också tagit del av en utbildningsdag i 
oktober anordnat av Fryshuset i Stockholm för motorburen ungdom. 
Under denna dag framkom det tydligt att de allra flesta av de 
motorintresserade ungdomarnas prioritering gällande just A-traktor 
var en belyst parkeringsplats och den sociala mötesplatsens 
prioritering jämfört med en plats att meka på.  
 
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med förslag om att kommunen ordnar 
en lokal där ungdomar kan meka med fordon i Lessebo.  
Arbetsutskottet beslutar att sända medborgarförslaget på remiss till 
Kultur- och fritidsutskottet. Remissyttrande önskas senast 2022-11-
24. 

 
Beslutsunderlag 
Beslut KSAU 2022-08-30 Beredning av medborgarförslag om 
förbättrad fritid för ungdomar som vill meka med fordon 
Medborgarförslag inkommit 2022-06-08 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-20 § 78 
Tjänsteskrivelse 2023-01-23 

 
 

 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kultur- och fritidsutskottet 

2023-01-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medborgarförslag om en plats att meka med 
fordon 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att avge yttrande enligt 
ärendebeskrivningen nedan. 
 
Ärendebeskrivning 
En medborgare har tidigare, 8 juni 2022, inkommit till 
kommunstyrelsen med en skrivelse om att kommunen ordnar en 
lokal där ungdomar kan meka med fordon. 
 
Kultur och fritidschefen har haft i uppdrag att titta på ett förslag 
om ett ställe för motorintresserade ungdomar att meka på utifrån 
ett medborgarförslag. Kultur och fritidschefen berättar att sådana 
medel inte ryms i ordinarie budget då det skulle utgå både en 
lokalhyra för garage, samt en ledare för tillfällena. Kultur och 
fritidsutskottet ställer sig däremot positiva till att engagerade 
ordnar en motorförening och driver intresset idéellt. Kultur och 
fritidschefen har också tagit del av en utbildningsdag i oktober 
anordnat av Fryshuset i Stockholm för motorburen ungdom. 
Under denna dagen framkom det tydligt att de allra flesta av de 
motorintresserade ungdomarnas prioritering gällande just A-
traktor var en belyst parkeringsplats och den sociala mötesplatsens 
prioritering jämfört med en plats att meka på.  

 
 
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med förslag om att kommunen 
ordnar en lokal där ungdomar kan meka med fordon i Lessebo.  

Arbetsutskottet beslutar att sända medborgarförslaget på remiss 
till Kultur- och fritidsutskottet. Remissyttrande önskas senast 
2022-11-24. 

 

Beslutsunderlag 
Beslut KSAU 2022-08-30 Beredning av medborgarförslag om 
förbättrad fritid för ungdomar som vill meka med fordon 
Medborgarförslag inkommit 2022-06-08 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-20 § 78 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kultur- och fritidsutskottet 

2023-01-23 

 

 

 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

 

 
 
Jenny Ramnér 
Chef kultur och fritid  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-08-30 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 177 Dnr 2022/245-1.5.4 
 

Beredning av medborgarförslag om 
förbättrad fritid för ungdomar som vill 
meka med fordon 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att sända medborgarförslaget på remiss till 
Kultur- och fritidsutskottet. Remissyttrande önskas senast 2022-11-
24. 
 
Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med förslag om att kommunen ordnar 
en lokal där ungdomar kan meka med fordon. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-23 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-20 § 78 
Medborgarförslag inkommet 2022-06-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kultur- och fritidsutskottet 
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Ärendenummer: #2042 | Inskickat av: MARIA CARLSTRÖM WIBERG (signerad) | Datum: 2022-06-08 20:49 Sida  av 1 2

Medborgarförslag
Ärendenummer: #2042 | Inskickat av: MARIA CARLSTRÖM WIBERG (signerad) | 2022-06-08 20:49

1. Förslag

Förslaget

Här skriver du kortfattat vilket beslut du anser att Kommunfullmäktige bör fatta. Om du vill 
lämna ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.

Jag och sin son vill lämna in ett förslag som skulle innebära en förbättrad fritid för många av 
våra ungdomar i kommunen. Många ungdomar är intresserade av att meka och/eller att lära sig 
meka. De flesta saknar dock möjlighet att meka hemma, många bostäder saknar helt enkelt 
ytan, kanske bor man i lägenhet. Tänk om kommunen kunde bistå med en lokal, dit ungdomar 
kunde komma för att meka, äldre ungdomar kan lära de yngre, kunskaper och lärdomar byts 
mellan de mekintresserade.... Inget är gratis, finns lokal att uppbringa? Om "ja", för att stävja att 
det blir ett allmänt "tillhåll", någon form av abonnemang för de som vill nyttja lokalen... Min son 
är 19 och vi letar med ljus och lykta efter en lokal där han skulle kunna hålla på med sitt stora 
(förutom innebandyn) intresse, som ju då är att meka med bilar. Söker man lokal att hyra i Växjö 
pratar vi om en månadskostnad på upp emot 20 tkr i månaden..... det skulle innebära att man 
behöver ha en verksamhet för att kunna hyra en sån lokal. Så det går ju bort när man som sonen 
går på gymnasiet, även om man är driftig :) Vi försöker vara kreativa o lägga fram ett förslag till 
kommunen, som även om det inte skulle hinna gynna just min son, kanske i framtiden, skulle 
kunna gynna andra mek-intresserade ungdomar. Tag gärna kontakt med mig, eller sonen för att 
höra med om våra tankar!  

Motivering

Motivera varför du tycker att Kommunfullmäktige skall fatta detta beslut. Om du vill lämna 
ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.

Syftet är att skapa en meningsfull fritid för ungdomar i kommunen.
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Ärendenumme

 

 

  

  

 För- och efternamn
Maria Carlström Wiberg

2. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

MARIA CARLSTRÖM WIBERGNamn: 

2022-06-08 20:49Datum: 
7E2064B2CA7ECC96DE130FAB645CC4FA65020A03Signerad checksumma: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2022-06-20 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 78 Dnr 2022/245-1.5.4 
 

Inkommet medborgarförslag om 
förbättrad fritid för ungdomar som vill 
meka med fordon 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med förslag om att kommunen ordnar 
en lokal där ungdomar kan meka med fordon. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-09 
Medborgarförslag inkommet 2022-06-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2023-02-16 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Inkommet medborgarförslag angående 
allmän tillgänglighet för badet i Skruv och 
Hovmantorp 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgare har inkommit med förslag om att badet i Skruv och 
Hovmantorp ska öppnas för allmänheten. 

 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2023-01-24 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2023-02-16 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Inkommen motion angående 
trafiksäkerhetsutbildning för barn 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Thomas Löfgren (SD) har inkommit med en motion med tre 
yrkanden: 
- Utveckla en relevant, pedagogisk trafiksäkerhetsutbildning för 

lågstadieelever 
- Trafiksäkerhetsutbildningen blir genomförd, för och i samtliga 

lågstadieklasser i kommunen 
- Trafiksäkerhetsutbildningen integreras som en fast del i 

skolornas årliga läroplan i kommunen. 
 

Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2023-01-24 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2023-02-16 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Inkommen motion gällande kort fråga för 
ledamöter 
 
Förslag till 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 Lessebo kommunfullmäktige 
inför en återkommande punkt som heter ”Kort fråga” och 
förslagsvis efter Allmänhetens frågestund på dagordningen. 

 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2023-01-30 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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Kommunstyrelsen 

2023-02-16 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Inkommen motion om att införa språktest 
för nyanställda inom vård och omsorg  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Jenny Karlsson (SD) har inkommit med motion med följande 
yrkanden: 
- Att ge berörd nämnd i uppdrag att ta fram och införa en 

obligatorisk språktest med språkkrav i enlighet med 
Socialstyrelsens rekommendationer för att användas vid 
nyanställningar av personal. 

- Att språktest alltid skall användas där godkända 
gymnasiebetyg saknas, i de rekryteringar då språktest ska 
tillämpas, skall det alltid framgå i jobbannonseringen. 

- Att införa och genomföra ett språktest vid nyanställning inom 
vård och omsorg, där det innefattar hörförståelse, läsförståelse 
samt skrivförmåga. 

 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2023-02-12 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2023-02-16 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Inkommen motion om behov av en fast 
funktionsanpassad utbildningslokal för vård- 
och omsorgspersonal 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Jenny Karlsson (SD) har inkommit med motion med följande 
yrkanden: 
- Att Lessebo kommun tillhandahåller en för ändamålet fast och 

funktionsanpassad lokal, där en långsiktig och adekvat 
utbildning för kommunens vård- och omsorgspersonal kan 
bedrivas. 

- Att tillhandahålla all nödvändig teknik, utrustning och 
funktioner för att kunna bedriva både praktiska och teoretiska 
utbildningar. 

- Att snarast ge möjlighet för att kunna starta upp och 
genomföra ett relevant anpassat utbildningsprogram. 

 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2023-02-12 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2023-01-13 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Delgivningar 2023-02-27 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar information till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Denna gång har följande inkommit för delgivning: 
 
 
Länsstyrelsen  Beslut om efterträdarval Centerpartiet 
 
Domstolsverket Information om nämndemannaval 

2023 
 
 
Johanna Dennerhed Bengtsson 
Koordinator Kommunledningskontoret 
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Bilaga till bevis 
 

 

 

Aktuella ledamöter och ersättare 
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.  

Kommun/region: Lessebo 
Parti: Centerpartiet 
Invalsdatum: 2023-01-12 

 

Ledamot Ersättare 
Karlsson, Angelica  
Jonsäng, Anders 
Lennartsson, Jan-Åke 

1. Johannisson, Markus 
2. Karlsson, Stefan *  
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 1 (1) 
 

 
 

Postadress: 351 86 Växjö Telefon: 010-223 70 00 E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg  
www.lansstyrelsen.se/kronoberg/personuppgifter 

Stefan Karlsson 
FAGERHULT KULLEN 
365 91 Lessebo 
 

 

Bevis om ny ersättare för ledamot 
Du har utsetts till ersättare för ledamot av kommunfullmäktige från och 
med den 12 januari 2023 till och med den 14 oktober 2026. 

Parti: Centerpartiet 
Kommun: Lessebo kommun 
 

Enligt Länsstyrelsens beslut denna dag. 

 

Ann Jonasson 

 

Bilagor 
1. Kopia av Länsstyrelsens beslut 
2. Lista över aktuella ledamöter och ersättare  

 

Bevis  
 

Datum 
2023-01-12  
 

  
 

Ärendebeteckning  
201-6928-2022 
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 1 (3) 
 

 
 

Postadress: 351 86 Växjö Telefon: 010-223 70 00 E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg  
www.lansstyrelsen.se/kronoberg/personuppgifter 

Lessebo kommun 
  
 

 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 12 januari 2023 till och med den 
14 oktober 2026. 

Kommun: Lessebo kommun 
Parti: Centerpartiet 
Avgången ersättare: Kristina Eriksson  
Ny ersättare: Stefan Karlsson 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Lessebo kommun har kommit in med en begäran 
om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Kristina Eriksson  
har avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av länsjurist Anders Pyrell med länsjurist Ann 
Jonasson som föredragande. 

 

 

Beslut  
 

Datum 
2023-01-12  
 

  
 

Ärendebeteckning  
201-6928-2022 
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Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 

Beslut 
 

2023-01-12 

2 (3) 
 

201-6928-2022 
 
 

 

Kopia till 
Centerpartiet 
Stefan Karlsson 
Kristina Eriksson   
 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 

Beslut 
 

2023-01-12 

3 (3) 
 

201-6928-2022 
 
 

 

 

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen i 
Kronobergs län antingen via e-post; kronoberg@lansstyrelsen.se, eller 
med post; Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
kronoberg@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 
010-223 70 00. Ange diarienummer 6928-2022.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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551 81 Jönköping • Besöksadress: Kyrkogatan 32 • Telefon: 036-15 53 00 • domstolsverket@dom.se •  

www.domstol.se/domstolsverket 

 Öppettider: måndag–fredag kl. 8.00–16.30  

 

Domstolsverket 

 

 

17 januari 2023 

 

Information om nämndemannaval 2023 

Under året ska nämndemän väljas för mandatperioden 2024–2027. 

Ni som arbetar med nominering och val av nämndemän har en 

nyckelroll för att säkerställa allmänhetens förtroende för 

domstolarna. 

Domstolsverket har i uppdrag av regeringen att genomföra 

kommunikationsinsatser riktade till nominerande och väljande organ och till 

presumtiva nämndemän bland allmänheten inför nämndemannaval 2023.  

Allsidig sammansättning 

Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får en 

allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och 

yrke. Ur ett demokratiperspektiv är det viktigt att nämndemannakåren 

speglar befolkningen. Eftersom uppdraget som nämndeman är opolitiskt är 

det också viktigt att personer utan partipolitisk koppling ges faktisk 

möjlighet att bli nämndeman. Det är betydelsefullt för att säkerställa 

allmänhetens förtroende för domstolarna. 

Användbar information på 

domstol.se/nämndeman 

På domstol.se/nämndeman finns information 

om vad uppdraget som nämndeman innebär. 

Det finns en särskild del för er som nominerar 

och väljer nämndemän. Det finns också en del 

som riktar sig till den som är intresserad av att 

bli nämndeman, som ni kan hänvisa till. 

Viktiga perioder 2023 

Inför förra nämndemannavalet uppmanade Domstolsverket de aktörer som 

är med i processen med nämndemannaval (det vill säga domstolar samt 

nominerande och väljande organ) att samordna sig tidsmässigt.  

I utvärdering visade det sig fungera väl och var uppskattat av 

domstolarna. Därför ombeds aktörerna samordna sig tidsmässigt igen. 

 

Scanna QR-koden med din 

mobil så kommer du till 

domstol.se/nämndeman. 

Fortsättning på nästa sida. 
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Februari: Domstolar anmäler till kommun och region hur många 

nämndemän som behövs. 

Mars-juni: Partier nominerar. Domstolsverket genomför en 

informationskampanj till allmänheten. 

Augusti-september: Kommuner och regioner väljer. 

Oktober-december: Kontroll och utbildning på domstol. 

Denna tidsmässiga samordning ökar förutsättningarna för att domstolarna 

får sina nämndemän i tid så att de hinner kontrollera och utbilda dem.  

Dessutom finns det ett värde i att partierna nominerar samtidigt som 

Domstolsverkets informationskampanj genomförs.   

Läs mer på domstol.se/nämndeman, på sidan För dig som nominerar och 

väljer. 
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