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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-07
§ 130

Dnr 2022/209-1.4.1

Resultatinformation 2022-04 för Lessebo
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
resultatinformation per 2022-04-30.
Kommunstyrelsen beslutar att kalla socialnämndens presidium att ge
en ekonomisk lägesrapport vid kommunstyrelsens sammanträde i
augusti.
Ärendebeskrivning
Resultatinformation per 2022-04-30 föreligger för Lessebo kommun.
Avvikelsen efter fyra månader är -5,9 mkr mot budget, med prognos
på -20,1 mkr på helåret. Socialnämnden avviker negativt mot budget,
med -12.2 mkr enligt prognos för helåret.
Ekonomichef Maria Trulsson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 § 115
Resultatinformation 2022-04
Utfall per förvaltning och verksamhet april

Beslutsexpediering
Socialnämndens presidium

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-08-09

Ekonomisk uppföljning, juni 2022
Förslag till beslut
Notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Ekonomisk uppföljning per juni 2022 har tagits fram av
Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag
Utfall per förvaltning
Nettokostnader per nämnd jan-jun 2022

Sara Nilsson
Kanslichef
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Nettokostnader, per nämnd
januari-juni
140 000,0

120 000,0

Belopp i tkr

100 000,0

80 000,0

60 000,0

40 000,0

20 000,0

0,0
KOMMUNSTYRELSEN

SAMHÄLLSBYGGNAD
SNÄMND

MYNDIGHETSNÄMN
D

Utfall jan-juni

34 224,3

13 220,2

102,7

BARN OCH
UTBILDNINGSNÄMN
D
139 480,5

Periodiserad budget
% förbruk

37 180,0

13 098,0

134,0

147 493,0

100 249,0

92%

101%

77%

95%

106%
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SOCIALNÄMND
106 287,8

Kommunstyrelsen
januari-juni 2022
12 500,0

11 500,0
10 500,0
9 500,0

8 500,0

Belopp i tkr

7 500,0
6 500,0

5 500,0
4 500,0
3 500,0
2 500,0
1 500,0
500,0
- 500,0

Utfall jan-juni
Periodiserad budget
% förbruk

Politisk vht,
styr- o
ledning
2 986,6

418,6

10 608,9

845,5

2 287,9

Kultur,
Fritid &
Turism
7 647,4

3 138,5

394,8

12 774,0

1 147,2

2 390,0

7 709,2

847,5

2 921,2

95%

106%

83%

74%

96%

99%

90%

104%

Revision

KommunNäringsliv
lednkontor

Bibliotek
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Färdtjänst
760,4

ArbetsRäddningsmarknadstjänst
enhet
3 031,6
5 637,4

- 63,5

Mark,
beredskap
mm
63,4

5 636,0

- 31,0

253,0

100%

205%

25%

Måltidsverksamh.

Kommentarer KS, juni
Periodens ekonomiska utfall uppgår till 92% av de budgeterade kostnaderna för
januari-juni.
Politisk vht, styr & ledning: Avvikelsen beror på högre intäkter än budgeterat för
höstens val, men kommer att mötas av högre kostnader under hösten.
Revision: Ingen större avvikelse för perioden.
Kommunledningskontoret: består av flera olika verksamheter där den största
avvikelsen är inom IT-verksamheten där kostnaderna är lägre än budgeterat.
Näringsliv: Inga större aktiviteter har anordnats under det första halvåret och
bidrag vi betalar till olika verksamheter har ännu ej fakturerats. Detta gör att
näringsliv visar ett överskott.
Bibliotek: Ingen större avvikelse för perioden.
Kultur, Fritid & Turism: består av flera olika verksamheter där följande
avvikelser kan nämnas. Turism visar på ett underskott då arrendeintäkter för
campingarna saknas. Alla bidrag till föreningar ej utbetalda än vilket gör att
verksamheterna visar ett överskott.
Färdtjänst: Ingen större avvikelse för perioden.
Arbetsmarknadsenheten: Ingen större avvikelse för perioden.
Räddningstjänst: Ingen avvikelse.
Måltidsverksamheten: Visar ett överskott vilket främst beror på högre intäkter än
budgeterat.
Mark, beredskap, mm: Överskottet beror på intäkter för försäljning tomter.
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Samhällsbyggnadsnämnden
januari-juni 2022

7500,0
7000,0
6500,0
6000,0
5500,0
5000,0

Belopp i tkr

4500,0
4000,0
3500,0
3000,0
2500,0
2000,0
1500,0
1000,0
500,0
0,0
-500,0
Utfall jan-jun
Periodiserad budget
% förbruk

Politisk vht o
adm.
2562,1

6959,2

432,3

1376,5

Interna
arbeten
176,3

2362,3

-599,9

2 538,3

7 025,9

354,5

1 578,5

- 345,5

0,0

1 827,2

119,1

101%

99%

122%

87%

-51%

0%

129%

-504%

Gata, park

Plan & Bygg

Miljö & Hälsa
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Externa
arbeten
-48,5

Fastigheter

Va

Kommentarer SBN, juni
Politisk verksamhet och administration: Verksamheten beräknas kunna hålla
budgeten. Bostadsanpassning visar ett underskott ca 220 tkr pga. högre kostnader
samt staben visar ett överskott pga. lägre personal-och driftkostnader. Nämnden,
Cafeterian, Energirådgivning är i balans.
Gata/park: Anläggning beräknas kunna hålla budgeten. I nuläget överskott inom
gata på ca 290 tkr pga. toppbeläggningar har överskott på ca 130 tkr och
vinterväghållning ca 620 tkr, budget för vinterväghållning är periodiserad mellan
jan-april. Barmarkunderhåll har underskott på ca 290 tkr, gatubelysning visar ett
underskott på ca 120 pga. högre kostnader för inköp och intern arbete, bidrag för
enskilda vägar visar underskott på ca 110 tkr, på årsbasis ca 40 tkr. Park visar
underskott på ca 190 tkr pga. högre driftkostnader. Skogen visar underskott på ca 40
tkr och beräknas att de ska kunna hålla sin budget.
Bygg: Beräknas att de ska kunna hålla budgeten. Bygg visar underskott pga. lägre
intäkter samt lägre personalkostnader samt detaljplan visar underskott pga. lägre
intäkter. Byggresultat är beroende av kostnader på skräptomter
Miljö & Hälsa: Beräknas att de ska ge ska kunna hålla budgeten. Miljöskydd visar
ett överskott pga. vakans och högre intäkter, sjökalkning visar underskott pga. högre
kostnader. Enskilda avlopp och hälsoskydd visar ett underskott pga. lägre intäkter.
Livsmedel visar överskott pga. högre intäkter.
Interna arbeten: Interna arbete visar underskott på ca -520 tkr pga. periodiserad
budget -345 tkr och resten avser lägre intäkter och högre kostnader. Anläggning visar
ett underskott på ca -290 tkr pga. periodiserad budget -250 tkr samt maskiner visar
ett underskott på ca -330 tkr pga. periodiserad budget -95 tkr och resten avser högre
driftkostnader. Fastighetspersonal visar ett överskott på ca 100 tkr. Verksamhetstid
är lägre ca 130 tkr jämför med samma period 2021.
Externa arbeten: Är i balans.
Fastigheter: Verksamheten visar ett underskott på ca 540 tkr, lokalvård är i balans
och ger ett överskott på ca 150 tkr och fastigheter visar ett underskott på ca 120 tkr.
Planerat underhåll visar ett underskott på ca -560 tkr. Fjärrvärmekostnader visar ett
överskott på ca 210 tkr. Elkostnader visar ett överskott på ca 80 tkr. Hyreskostnader
pga. ombyggnadskostnader för räddningstjänstenslokal ca 100 tkr. Kostnader för el
och fjärrvärme är periodiserat. Stallet paviljong har ingen budget för hyresintäkt och
kostnader i år, men en kostnad på ca 270 tkr till och med sista juni. Kapitalkostnader
+515 tkr pga. ej aktiverade investeringar, men de aktiveras löpande under året och
budget för dessa investeringar har byggt på 50% av helårskostnaden. Kostnader för
larm, service och underhållsavgifter är högre pga. kontroller som gjordes under året
samt åtgärder som ska utföras efter kontroller.
VA: Verksamheten visar ett överskott och verksamheten beräknas kunna ge ett visst
överskott. Verksamheter visar ett överskott pga. högre intäkter, lägre personalkostnader samt högre driftkostnader för inköpmaterial, kemikalier, köpta tjänster,
interna arbeten, reparationer, drivmedel, skadegörelse samt konsulter.
Elkostnaderna är periodiserade och ger ett visst överskott.
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Myndighetsnämnd
januari-juni 2022
160,0

140,0

120,0

Belopp i tkr

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

Politisk vht
102,7

Utfall jan-jun
Periodiserad budget

134,3

% förbruk

76%
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Kommentarer MN, juni
Politisk verksamhet beräknas kunna hålla budgeten.
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Barn- och utbildningsnämnd
januari-juni 2022

70 000,0

60 000,0

50 000,0

Belopp i tkr

40 000,0

30 000,0

20 000,0

10 000,0

0,0

Politisk vht och
adm
Justerat utfall jan-juni
3 684,7
Periodiserad budget
3 781,8
% förbr

97%

Kulturskola

Förskolor

Fritidshem

Grundskola F-9

Särskola

Gymnasieskola

1 781,4

32 569,7

2 556,3

64 692,5

6 621,5

22 447,3

2 020,3

33 560,2

3 381,4

65 995,7

8 288,3

23 865,2

Vuxenutbildning
5 127,1
6 600,5

88%

97%

76%

98%

80%

94%

78%
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Kommentarer BUN, juni
Periodens ekonomiska utfall uppgår till 95% av de budgeterade kostnaderna för
januari-juni.
Politisk verksamhet och administration: Avvikelsen beror bland annat på lägre
kostnader för personal och barn-och elevförsäkring dock något högre kostnader för
IT.
Kulturskolan: Under perioden är kostnaderna för material lägre än budget.
Förskolan: Högre kostnader för driftsbidrag till fristående förskolor än förväntat.
Enheternas svårighet att få ihop sin organisation inom tilldelade ramar under
perioden med anledning av fler inskrivna barn kompenseras dels av lägre kostnader
för exempelvis ledning, arbetskläder och interkommunala ersättningar och dels av
högre intäkter vars syfte är att finansiera personalkostnader, till exempel
arbetsmarknadsersättningar, ersättning för Corona och ersättning från
Migrationsverket.
Att verksamheten visar ett överskott januari-juni beror på att Kunskapsförskolan inte
startar sin verksamhet förrän i augusti och alltså inte har genererat några kostnader
under perioden januari-juni.
Fritids: Lägre personalkostnader och kostnader för driftsbidrag till fristående
verksamheter.
Grundskolan: De små enheterna i Kosta och Skruv har svårt att få ihop
organisationen, medan Hackebackeskolan och Bikupan ligger under sin tilldelade
budget under vårterminen.
Organisationen inför ht kan dock se annorlunda ut för dessa enheter så att de för den
skull har ”sparat” lite under vt för att ha råd med en större organisation till hösten,
bland annat börjar den stora gruppen av barn födda 2016 i f-klass i augusti, vilket
påverkar Hackebackeskolan.
Inom grundskolan finns som vanligt ett antal statsbidrag som redovisas
kostnadsneutralt i väntan på beslut från Skolverket, då de ska betalas tillbaka om de
inte nyttjas fullt ut. Besluten från Skolverket kan komma att påverka utfallet på
årsbasis. Beslut gällande statsbidraget för Likvärdig skola 2021 har kommit, där
beslutet blev en återbetalning på ca 282 tkr, vilket bör ge ett överskott på uppbokade
medel med ca 1 400 tkr på årsbasis. Halvårseffekten av detta har tagits hänsyn till i
den ekonomiska uppföljningen för januari-juni.
Grundskolornas överskott för perioden januari-juni handlar framför allt om större
beräknad ersättning från Migrationsverket, lägre kostnader för elevhälsan och det
beräknade överskottet för statsbidraget till likvärdig skola 2021.
Särskola: Lägre kostnader framför allt för personal och skolskjutsar.
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Gymnasieskola: De interkommunala ersättningarna är lägre än periodens budget.
Även kostnaderna för Lessebos egen gymnasieskola är lägre än periodbudgeten.
Vuxenutbildning: Verksamhetens kostnader ligger under periodens budget.
Beslutet gällande statsbidrag till yrkesvux, vilka bygger på de kurser som
genomfördes föregående år, har kommit. Huvuddelen av intäkterna kommer att
användas för att finansiera årets yrkesvuxkurser, men de beslutade bidragen innebär
att yrkesvuxverksamheten kommer att redovisa ett större överskott än vad som
tidigare aviserats. En bedömning i dagsläget är att överskottet inom yrkesvux kan
komma att hamna på cirka 1 000 tkr på årsbasis. Halvårseffekten av detta har tagits
hänsyn till i den ekonomiska uppföljningen för jan-juni.
Generellt inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde är att utfallet för
sjuklöneersättning Corona och arbetsmarknadsersättningar är betydligt högre än
förväntat under januari-juni. Även den rekvirerade ersättningen från
Migrationsverket är högre med fler asylsökande än budgeterat för perioden.
Tillsammans med de statsbidrag som redovisats ovan förklarar dessa poster till
största delen avvikelsen mellan periodens utfall och periodens budget.
När det gäller ersättningen från Migrationsverket för de asylsökande barnen bygger
periodens utfall dels på faktiska utbetalningar från Migrationsverket gällande kvartal
1 och dels på gjord rekvisition gällande ersättning för kvartal 2.
Gällande de interkommunala ersättningarna på grundskolan är det fler elever som
valt annan skola än vad vi budgeterat för och när det gäller gymnasiet är antalet
elever samt elevernas val av program inför höstterminen avgörande för utfallet på
årsbasis.
Nytt läsår med förändrad organisation på enheterna kan påverka utfallet framöver.
Återstående beviljade, men ej återrapporterade/godkända statsbidrag är redovisade
kostnadsneutrala och kan komma att förändra utfallet när beslut kommer.
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Kommentarer SN, juni
Ledning och administration: Ledning och administration har överskottet på
grund av MAS bemanningstjänst som var inte tillsatt och ej utnyttjade
kompetensutvecklingsmedel.
Politisk verksamhet: Politisk verksamhets överskottet beror på ej utnyttjade
budgetmedel.
Äldreomsorg: Äldreomsorgen har haft högre personalkostnader än i budget och det
är ej genomförda besparingsåtgärder för stängning av Berghälla. Negativ avvikelse
minskas av höga intäkter och det är statsbidrag och kompensation av sjuklön från
Försäkringskassan.
Hemsjukvård och rehab: Hemsjukvård och rehab har ett överskott på grund av ej
tillsatta tjänster. IT, Skyddsmaterial, hygien, läkemedel och sjukvårdsartiklar ligger
under budget.
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning: Omsorgen om personer
med funktionsnedsättning har ett underskott och det är på grund av nya ärende inom
personlig assistans och ökning av ärenden inom korttidsverksamheten.
Smålandsgatans verksamhet ligger negativt på grund av besparingar som är inte
genomförda.
Individ och familjeomsorg: Individ och familjeomsorg har ett underskott i sin
budget vilket beror framförallt på höga placeringskostnader. Avvikelsen beror även
på högre kostnader för köpta konsulttjänster.
Bostadsverksamhet: Bostadsverksamhet har inte någon budget och ligger
negativt.
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100 Lessebo kommun

Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)
Visning per Förvaltning & Verksamhet

År 2022
Månad 01-06

Förvaltning

Förvaltning 1-6

D/I -D

Vht

1
1000 Kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningen
1010 Kommunstyrelse/au

INTÄKTER

BUDGET, intäkter
helår

KOSTNADER

BUDGET, kostnader
helår

NETTO

BUDGET, netto

0,00

0,00

297,65

711,00

297,65

711,00

-7,76

0,00

1 030,45

2 128,00

1 022,69

2 128,00

1070 Handikapp och
pensionärsråd

0,00

0,00

0,29

0,00

0,29

0,00

1100 Partistöd

0,00

0,00

244,00

488,00

244,00

488,00
793,00

1200 Revision
1210 Valnämnd
1220 Överförmyndare
1300 Styr och ledning
1310 Förvaltn.övergripande
pa
2050 Översiktsplan
2060 Markreserv
2070 Energirådgivning

0,00

0,00

418,60

793,00

418,60

-258,36

-180,00

37,36

592,00

-221,00

412,00

0,00

0,00

546,00

1 090,00

546,00

1 090,00

0,00

0,00

1 097,00

2 165,00

1 097,00

2 165,00

-19,18

0,00

748,27

1 635,00

729,10

1 635,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

-843,83

0,00

942,72

405,00

98,89

405,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

-110,35

-178,00

955,86

2 480,00

845,50

2 302,00

2300 Turistverksamhet

-8,86

-398,00

404,72

641,00

395,86

243,00

2700 Räddningstjänst

0,00

0,00

5 637,41

11 272,00

5 637,41

11 272,00

-310,00

-620,00

274,47

620,00

-35,53

0,00

3010 Grundbidrag

0,00

0,00

44,98

60,00

44,98

60,00

3020 Aktivitetsbidrag

0,00

0,00

58,47

175,00

58,47

175,00

3030 Ledarutbildning

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

30,00

3040 Lokalbidrag

0,00

0,00

26,36

45,00

26,36

45,00

3050 Driftbidrag

0,00

0,00

197,81

310,00

197,81

310,00

3070 Ridklubbar

0,00

0,00

27,60

30,00

27,60

30,00

3080 Till nämndens
förfogande

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

3090 Driftbidrag övr
föreningar

0,00

0,00

32,99

190,00

32,99

190,00

3110 Bowlingbanor, förhyrn.

0,00

0,00

147,61

283,00

147,61

283,00

3120 Kultur/fritidspris,konsti

0,00

0,00

9,40

16,00

9,40

16,00

3130 Studieorganisationer

0,00

0,00

37,35

362,00

37,35

362,00

2200 Näringslivsbefrä.åtg.

2750 Totalförsvar/samhällssk.

Elin Andersson
2022-08-09 13:05
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100 Lessebo kommun

Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)
Visning per Förvaltning & Verksamhet

Förvaltning

Vht
3140 Kulturprogram/
kulturvht.
3150 Kulturföreningar

INTÄKTER

BUDGET, intäkter
helår

KOSTNADER

BUDGET, kostnader
helår

NETTO

BUDGET, netto

0,00

0,00

7,00

39,00

7,00

39,00

0,00

0,00

686,75

1 128,00

686,75

1 128,00

3200 Bibliotek

-676,45

-30,00

2 964,31

4 825,00

2 287,85

4 795,00

3230 Programverksamhet

-146,28

0,00

164,57

86,00

18,29

86,00

3400 Idrotts- o chfritidsanl.

-217,03

-413,00

4 021,40

7 123,00

3 804,37

6 710,00

3500 Fritidsgård

-22,86

0,00

952,83

2 124,00

929,98

2 124,00

5300 Färdtjänst

0,00

0,00

760,44

1 695,00

760,44

1 695,00

5760 Borgensåtaganden
enskilda

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

-5 940,20

-7 802,00

8 512,52

13 558,00

2 572,32

5 756,00

-0,29

0,00

459,58

936,00

459,29

936,00

6100 Åtg. arbetslöshet
6200 Flyktingmottagande
9100 Klk-utveckling
9110 Klk-service och kansli
9120 Klk-ek.service
9130 Klk-personalservice
9140 Fritidsservice
9800 Måltidsförvaltning
Summa 1
2
1020
Samhällsbyggnadsförvaltning Samhällsbyggnadsnämnd

-66,22

-5,00

2 532,28

5 732,00

2 466,06

5 727,00

-281,83

-545,00

2 436,56

5 630,00

2 154,73

5 085,00

-8 450,78

-16 579,00

10 706,51

23 794,00

2 255,73

7 215,00

6,63

0,00

2 996,70

5 898,00

3 003,33

5 898,00

-58,32

-8,00

1 280,87

2 418,00

1 222,55

2 410,00

-13 995,76

-26 758,00

13 932,30

26 758,00

-63,46

0,00

-31 407,73

-53 516,00

65 631,98

128 466,00

34 224,26

74 950,00

0,00

0,00

179,92

388,00

179,92

388,00
3 895,00

2010 SBF stab

-285,63

-545,00

2 079,72

4 440,00

1 794,09

2020 Plan- och byggkontor

-454,31

-1 170,00

924,80

2 056,00

470,49

886,00

2030 Detaljplaner

-10,66

-150,00

0,00

0,00

-10,66

-150,00

2040 Primärkartor

-27,54

-40,00

0,00

20,00

-27,54

-20,00

2070 Energirådgivning

-38,50

-77,00

17,92

98,00

-20,58

21,00

2080 Cafetéria

-128,38

-251,00

163,01

362,00

34,63

111,00

2300 Turistverksamhet

-205,50

-411,00

744,12

709,00

538,62

298,00

2400 Gator o vägar

-166,90

-287,00

5 188,95

9 448,00

5 022,04

9 161,00

2500 Park

0,00

0,00

2 161,87

3 968,00

2 161,87

3 968,00

2600 Miljöskydd

-368,21

-578,00

1 749,04

4 064,00

1 380,82

3 486,00

2610 Sjökalkning

-1 314,41

-1 286,00

1 492,49

1 513,00

178,08

227,00

2620 Biotopvård

-13,60

-42,00

16,00

50,00

2,40

8,00

2640 Hälsoskydd

-8,46

-157,00

41,11

39,00

32,65

-118,00
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Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)
Visning per Förvaltning & Verksamhet

Förvaltning

INTÄKTER

BUDGET, intäkter
helår

KOSTNADER

BUDGET, kostnader
helår

NETTO

BUDGET, netto

-301,83

-459,00

0,00

9,00

-301,83

-450,00

0,00

-130,00

0,00

0,00

0,00

-130,00

-1 111,00

-2 227,00

1 018,07

2 104,00

-92,93

-123,00

0,00

0,00

574,06

700,00

574,06

700,00

8000 Arbetsomr. och lokaler

-793,57

-1 516,00

1 204,27

2 041,00

410,70

525,00

8100 Skogsmark, arrenden

-513,47

-934,00

288,72

411,00

-224,74

-523,00

-6 475,66

-11 140,00

3 483,34

6 930,00

-2 992,32

-4 210,00

Vht
2650 Livsmedel
2670 Enskilda avlopp
3400 Idrotts- o chfritidsanl.
5200 Bostadsanp.bidrag

8650 Vatten
8660 Distribution

-249,07

-300,00

3 576,85

6 126,00

3 327,78

5 826,00

8670 Avloppsvattenrening

-6 414,34

-11 864,00

4 578,98

8 546,00

-1 835,36

-3 318,00

8680 Avloppspumpstation

0,00

0,00

900,14

1 702,00

900,14

1 702,00

8700 Avfallshantering

0,00

0,00

-0,16

0,00

-0,16

0,00

9200 Anläggning

-4 085,97

-6 878,00

4 124,69

6 878,00

38,72

0,00

9210 Fastighetsskötare

-4 406,48

-7 781,00

4 310,51

7 781,00

-95,97

0,00

9240 Arbetsmaskiner

-1 017,68

-1 712,00

1 251,21

1 712,00

233,54

0,00

9260 Externa arbeten

-268,21

-391,00

219,82

391,00

-48,39

0,00

9270 Lessebohus

-485,72

-1 190,00

485,71

1 190,00

-0,01

0,00

9300 Fjärrvärme

-960,88

-1 992,00

960,74

1 992,00

-0,13

0,00

-13,50

-70,00

97,87

225,00

84,37

155,00

9605 Alkoholtillstånd
9750 Övriga fastigheter

-9 162,78

-18 021,00

10 299,10

22 357,00

1 136,31

4 336,00

-12 630,27

-25 253,00

13 127,77

24 394,00

497,50

-859,00

9770 Förskola

-5 367,21

-10 732,00

5 364,18

10 461,00

-3,03

-271,00

9790 Servicehus

-6 200,96

-12 460,00

6 076,09

11 792,00

-124,87

-668,00

-63 480,70

-120 044,00

76 700,93

144 897,00

13 220,23

24 853,00

9760 Skolfastigheter

Summa 2
3 Myndighetsnämnd

0,00

0,00

102,66

271,00

102,66

271,00

Summa 3

1030 Myndighetsnämnd

0,00

0,00

102,66

271,00

102,66

271,00

5 Barn och utbildningsförvalt 1050 Barn och
utbildningsnämnd

0,00

0,00

373,53

784,00

373,53

784,00

1350 Övrig verks.h. Bun

-0,59

0,00

77,08

126,00

76,50

126,00

3300 Adm kultur/musikskola

-1,46

0,00

232,94

456,49

231,48

456,49

3310 Verksamhet kulturskola

-291,84

-215,00

1 841,73

3 818,51

1 549,89

3 603,51

4000 Adm/ledning förskolor
4010 Förskolor
4080 Fördelning
förskoleverks.

-12,72

0,00

1 998,27

4 308,82

1 985,55

4 308,82

-7 136,08

-8 124,00

37 289,08

70 391,19

30 152,99

62 267,19

0,00

0,00

49,54

0,00

49,54

0,00
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Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)
Visning per Förvaltning & Verksamhet

Förvaltning

Vht
4090 Öppna förskolan

BUDGET, intäkter
helår

KOSTNADER

BUDGET, kostnader
helår

NETTO

BUDGET, netto

-140,69

-281,00

522,31

1 168,00

381,62

887,00

-1 051,31

-2 045,00

3 607,65

8 861,72

2 556,34

6 816,72

4290 Förskoleklass

-80,23

0,00

3 128,52

6 139,80

3 048,29

6 139,80

4300 Adm lågmellan,hög,bo,sbo

-12,20

0,00

3 593,74

7 174,13

3 581,54

7 174,13

4310 Fördelning grundskolan

-6 881,14

-124,00

9 812,11

8 090,24

2 930,97

7 966,24

4320 Verksamhet skolår 1-6

-3 095,28

-666,00

39 351,48

72 352,71

36 256,20

71 686,71

4360 Verksamhet skolår 7-9

-2 332,88

-920,00

19 861,34

36 202,58

17 528,45

35 282,58

4370 Undervisn. asyl

-2 342,58

-4 300,00

0,00

0,00

-2 342,58

-4 300,00

-30,34

0,00

3 719,95

8 572,57

3 689,60

8 572,57

-245,18

0,00

5 971,68

13 267,47

5 726,49

13 267,47

-3,26

0,00

456,24

1 183,42

452,97

1 183,42

-1 385,90

-1 125,00

23 380,27

47 711,58

21 994,37

46 586,58

4120 Fritidshem

4390 Elevhälsa
4420 Verksamhet särskola
4500 Gymnasieskolan
administr.
4520 Verksamhet
gymnasieskolan
4530 Gymnasiesärskola

-10,75

0,00

905,75

3 379,52

895,00

3 379,52

4700 Adm frivilliga
skolformer

-2,47

0,00

764,03

1 388,68

761,56

1 388,68

4710 Grundvux inkl
kunskapslyf

-7,09

0,00

547,54

1 228,08

540,45

1 228,08

4720 Gymn.vux inkl
kunskapslyf

-12,53

0,00

630,83

1 993,16

618,30

1 993,16

-405,18

0,00

402,22

21,00

-2,96

21,00

-2,60

0,00

160,35

281,25

157,75

281,25

4730 Stb Lärcenter
4740 Särvux
4750 Samhällsorientering
4760 Sfi
4790 Yrkesvux
9500 Fördeln. alla
Summa 5
6 Socialförvaltningen

INTÄKTER

-1,33

0,00

158,70

698,57

157,37

698,57

-334,48

0,00

3 739,91

7 653,51

3 405,43

7 653,51

-1 759,67

0,00

1 248,82

0,00

-510,85

0,00

-20,26

0,00

3 254,93

6 688,00

3 234,67

6 688,00

-27 600,05

-17 800,00

167 080,52

313 941,00

139 480,47

296 141,00

1060 Socialnämnd

0,00

0,00

421,91

893,00

421,91

893,00

1360 Övrig verks.h. Sn

0,00

0,00

73,03

152,00

73,03

152,00

5050 Rehabenhet

-50,82

-49,00

2 721,91

6 235,00

2 671,09

6 186,00

5100 Hemsjukvård

-419,75

-310,00

9 190,30

17 864,00

8 770,54

17 554,00

5110 Korttidsboende/
korttidsvård

-151,31

0,00

3 444,82

0,00

3 293,51

0,00

5120 Enhetschef ÄO

-14,00

0,00

2 960,37

4 638,00

2 946,37

4 638,00
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100 Lessebo kommun

Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)
Visning per Förvaltning & Verksamhet

Förvaltning

INTÄKTER

BUDGET, intäkter
helår

KOSTNADER

BUDGET, kostnader
helår

NETTO

BUDGET, netto

5130 Hemtjänst

-3 572,50

-5 563,00

19 443,37

38 499,00

15 870,87

32 936,00

5140 Gruppboende

-1 904,92

-2 875,00

8 561,06

14 312,00

6 656,14

11 437,00

5150 Särskilt boende

-4 040,34

-7 183,00

14 456,94

32 213,00

10 416,60

25 030,00

5210 Vardagsstöd

-128,32

-841,00

1 872,79

4 188,00

1 744,47

3 347,00

5240 Bost m särsk service lss

-214,68

-673,00

4 690,53

12 399,00

4 475,84

11 726,00

-53,92

0,00

374,67

1 377,00

320,75

1 377,00

Vht

5350 Fritidsledare/
Dagverksamhet
5380 Personlig assistent, lss

-9,37

0,00

1 667,36

2 363,00

1 657,98

2 363,00

-2 277,33

-3 963,00

1 375,56

1 714,00

-901,77

-2 249,00

5403 Bostad m särskild
service Oden

-389,03

-660,00

3 726,29

7 433,00

3 337,26

6 773,00

5406 Bostad m särsk serv
Smålandsg

-255,59

-450,00

4 084,79

7 041,00

3 829,20

6 591,00

5407 Bostad m särsk service
Runda v

-276,43

-470,00

2 140,58

4 293,00

1 864,15

3 823,00

5420 OF Natt

-271,72

-600,00

2 259,66

4 235,00

1 987,94

3 635,00

5430 Daglig verksamhet

-305,28

0,00

1 571,10

3 409,00

1 265,82

3 409,00

5440 Korttidsvistelse

-607,53

-1 225,00

2 117,75

3 531,00

1 510,22

2 306,00

5450 Korttidstillsyn

0,00

0,00

87,56

380,00

87,56

380,00

5460 Ledsagarservice

0,00

0,00

86,06

200,00

86,06

200,00

5470 Avlösarservice

0,00

0,00

11,13

7,00

11,13

7,00

5480 Kontaktperson

0,00

0,00

1 165,86

2 421,00

1 165,86

2 421,00
1 437,00

5390 Personlig assistent, lass

5500 Inst.vård vuxna missbr.

-28,50

-3,00

594,37

1 440,00

565,86

5510 Familjehemsvård

0,00

0,00

51,25

620,00

51,25

620,00

5530 Strukturerad öppen vård

0,00

0,00

557,55

1 002,00

557,55

1 002,00

5540 Övriga öppna insatser

0,00

0,00

305,99

505,00

305,99

505,00

-291,29

-96,00

10 163,82

10 392,00

9 872,53

10 296,00

5610 Familjehemsvård b/u

-87,02

-400,00

3 697,27

7 009,00

3 610,25

6 609,00

5630 Strukturerad öppenvård

-10,06

0,00

1 256,79

2 919,00

1 246,73

2 919,00

-0,03

0,00

0,00

0,00

-0,03

0,00

5600 Institutionsvård b/u

5700 Skuldsanering/
konsumentrå
5710 Övrig vuxenvård

-4,62

-272,00

109,99

297,00

105,37

25,00

5720 Plac våld nära relationer

-23,34

0,00

790,25

300,00

766,90

300,00

5750 Ekonomiskt bistånd

-35,58

-30,00

5 175,07

12 039,00

5 139,49

12 009,00

0,00

0,00

113,33

112,00

113,33

112,00

5800 Familjerådgivning
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Förvaltning

Vht
5810 Övrig verksamhet

BUDGET, intäkter
helår

KOSTNADER

BUDGET, kostnader
helår

NETTO

BUDGET, netto

0,00

0,00

272,11

690,00

272,11

690,00

5900 Ifo gem adm

-205,57

0,00

2 696,79

5 124,00

2 491,23

5 124,00

6011 Asyl under 18 år

-716,86

-33,00

1 435,82

1 957,00

718,96

1 924,00

6012 Asyl över 18 år

0,00

0,00

6,64

0,00

6,64

0,00

6021 Put under 18 år

0,00

0,00

131,83

0,00

131,83

0,00

-124,20

0,00

0,00

0,00

-124,20

0,00

0,00

0,00

10,70

0,00

10,70

0,00

-956,60

-3 765,00

75,01

0,00

-881,59

-3 765,00

0,00

0,00

4,93

0,00

4,93

0,00

-1 035,70

-2 133,00

1 100,04

2 133,00

64,35

0,00

9600 Socialk. adm, k-ställe

-19,23

0,00

2 892,02

7 033,00

2 872,79

7 033,00

9610 Biståndshandläggare

-25,97

0,00

1 185,85

2 416,00

1 159,88

2 416,00

-7,09

0,00

1 394,13

2 363,00

1 387,04

2 363,00

6022 Put över 18 år
6100 Åtg. arbetslöshet
6200 Flyktingmottagande
6210 Hvb-hem
8150 Bostadsverksamhet

9620 Enhetschef OF
9650 Mas. adm

Summa 6

INTÄKTER

0,00

0,00

194,98

745,00

194,98

745,00

9660 Verksamhetschef VoO

-6,50

0,00

660,62

712,00

654,12

712,00

9670 Gem.adm. äo/ho/ifo

-5,25

0,00

314,93

759,00

309,68

759,00

9680 Administration VoO

-41,29

0,00

1 157,90

2 685,00

1 116,61

2 685,00

-18 567,55

-31 594,00

124 855,37

233 049,00

106 287,82

201 455,00

-141 056,03

-222 954,00

434 371,47

820 624,00

293 315,44

597 670,00
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-21
§ 146

Dnr 2022/252-1.4.1

Deltagande i projekt ”Utvecklad
budgetprocess – resursfördelning baserad
på prislappar”
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Lessebo
kommun ska delta i SKR:s projekt ”Utvecklad budgetprocess –
resursfördelning baserad på prislappar” som startar i slutet av
augusti. Finansiering sker inom Kommunstyrelsens beslutade
budgetram.
Ärendebeskrivning
SKR har inbjudit intresserade kommuner att delta i ett projekt
där målet är att genomföra en budgetprocess baserad på
verksamheters prislappar. Projektet startar i augusti och avslutas
i april 2023.
Kommunens kostnad för deltagandet är 115 000 kronor (debiteras
2023) samt kostnader för tjänsteresor till projektmötena i Stockholm
för projektdeltagarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-06-14
Informationsbrev från SKR

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Deltagande i projekt ”Utvecklad
budgetprocess – resursfördelning baserad
på prislappar”
Förslag till beslut
KSAU föreslår kommunstyrelsen besluta att Lessebo kommun ska
delta i SKR:s projekt ”Utvecklad budgetprocess – resursfördelning
baserad på prislappar” som startar i slutet av augusti. Finansiering
sker inom Kommunstyrelsens beslutade budgetram.
Ärendebeskrivning
SKR har inbjudit intresserade kommuner att delta i ett projekt
där målet är att genomföra en budgetprocess baserad på
verksamheters prislappar. Projektet startar i augusti och avslutas
i april 2023.
Kommunens kostnad för deltagandet är 115 000 kronor (debiteras
2023) samt kostnader för tjänsteresor till projektmötena i
Stockholm för projektdeltagarna.
Bakgrund
Kommunsektorn står inför stora utmaningar med en ökad andel
äldre, brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens, ökade
sociala klyftor, förändrad demografi mm. Dessa förutsättningar
innebär fortsatta behov av prioriteringar och effektiviseringar för
en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. Ekonomi i
balans börjar med en budget i balans.
Kommunens revisorer har vid sin granskning av budgetprocessen
2020 uppmanat kommunstyrelsen och nämnderna att fastställa
och tydliggöra resursfördelningsprinciperna och att delta i SKR:s
resursfördelningsprojekt är ett led i det arbetet.
Beslutet skickas till
Ekonomichef
SKR
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Maria Trulsson
Ekonomichef Kommunledningsförvaltningen
Bilagor
Projektinbjudan
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Välkomna att delta i projektet ”Resursfördelning med
prislappar”
Här följer lite information med anledning av att ni anmält intresse att delta i Sveriges Kommuner och
Regioners projekt ”Resursfördelning med prislappar”.

Projektets syfte.
Ge politik och verksamhet förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi.

Projektets innehåll.
Budgetprocess och resursfördelningsmodell är verktyg för att styra ekonomin i önskad riktning givet
de mål, utmaningar och utvecklingsbehov som finns.
I budgetprocessen, utvecklar vi förplanering för att skapa tydliga förväntningar och målsättningar
inför kommande budgetarbete. Det konkreta prioriteringsarbetet ges ökat utrymme för att
underlätta de politiska prioriteringar som behöver beslutas.
I SKRs resursfördelningsmodell skapas tekniska ramar utifrån ”prislappar” och demografi. Prislappar
baseras på kostnadsutjämning inklusive struktur.
Utifrån vald investerings- och resultatnivå skapas ett större eller mindre politiskt
prioriteringsutrymme som används för satsningar utöver rikets genomsnittliga ambitionsnivå.

Resursfördelningsmodellen.

Figur 1:
Kommunens totala intäkter ska täcka ett basutbud (tekniska ramar) motsvarande en genomsnittlig ambitionsnivå i riket. Intäkterna ska
även täcka det resultatmål som beslutats. Därutöver skapas (beroende på vald investerings- och resultatnivå ett utrymme för politiska
prioriteringar. Valt resultatmål tillsammans med summa avskrivningar sätter en gräns för självfinansierade investeringar. Investeringar
utöver detta utrymme minskar prioriteringsutrymmet och/eller resultatmålet.
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Uppstartsmöte.
Uppstart 25/8 kl 9-11 (Teams)

Projektmöten.
Preliminära datum för projektmöten 09.00-16.00 i Stockholm på Hornsgatan 20:
- 22/9
- 20/10
- 17/11
- 15/12
- (12/1 Reservtid Teams-möte)
- 2/2
- 2/3
- 30/3
- 27/4

Bra att tänka på redan nu.
- Utse projektledare internt med mandat och resurser
- Intern projektgrupp
- Grund till projektplan för interna projektet
Ni kommer att få checklista att fylla i inför första projektmötet den 22 september.

Inför uppstartsmötet 25 augusti 09.00-11.00.
Mötet sker via Teams.
Ni får en mötesinbjudan i augusti som ni kan vidarebefordra till dem som önskar delta. Vi ser gärna
att Kso, Kommunchef och Ekonomichef deltar men därutöver avgör ni själva vilka ni bjuder in.

SKRs projektgrupp och övriga medverkande i projektet.
Vi som arbetar med projektet från Sveriges Kommuner och Regioner är:
Fredrik Holmström, fredrik.holmstrom@skr.se, 08-452 78 17
Bengt-Olof Knutsson, bengt-olof.knutsson@skr.se, 08-452 76 37
Förutom oss kommer ni att möta Linda och Linda från Borgholms kommun som använt modellen
under fyra år och sedan dess medverkar är en del av SKRs projektgrupp:
Linda Andreen, chefsekonom Borgholm Energi, linda.andreen@borgholmenergi.se
Linda Kjellin, ekonomichef Borgholms kommun, linda.kjellin@borgholm.se
Kontakta oss om någon av oss om ni har något ni undrar över inför projektstarten.
Under flera av projektmötena kommer vi även att bjuda in både politiker och tjänstepersoner som
deltagit i tidigare projekt för att förmedla erfarenheter man gjort och bidra med råd.
Meddela senast 22 augusti hur många som kommer att delta från er kommun.

Välkomna!
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-21
§ 148

Dnr 2022/250-1.3.1

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-13
§ 61

Dnr 2020/80-1.3.1

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

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-13
och VA-policy i samband med VA-planens framtagande. Det fanns ett
behov av tydliga riktlinjer och verktyg för att säkerställa att
ställningstagandena i VA-policyn kopplat till dagvatten kan uppfyllas
varför ett utarbetande av dagvattenhandboken inleddes. Projektet
slutfördes 2021-12-31.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-21 att anta
dagvattenhandbok för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet
men beslutade att återemittera ärendet om VA-plan för vidare
handläggning.
Nämnden har sedan dess fått en genomgång av vad en VA-plan är och
hur den ska tillämpas. Förslaget har även omarbetats för att inkludera
de förändringar som gjorts med nytt vattenskyddsområde i Skruv.
Beslutsunderlag
Förslag på VA-plan för Lessebo kommun med bilagor 2022-06-01
Tjänsteskrivelse 2022-05-25
Beslut SBNAU 2022-06-03 § 51

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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VA-plan
Del 1 – VA-översikt

Dokumentets typ: Se Riktlinje för styrande dokument
Datum för antagande: 2022-xx-xx § xx
Beslut av: Kommunfullmäktige
Senast uppdaterad: 2022-06-01
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Arbetsgrupp för VA-översikten
VA-översikten har tagits fram i samverkan mellan kommunen och Sweco, utifrån de
inriktningar och avgränsningar som kommunen bestämt. Sweco har varit projektledare för
uppdraget och har sammanställt det material och de synpunkter kommunen inkommit med.
Arbetsgruppen har bistått med underlagsmaterial, granskat samtliga dokument samt bidragit
med sin kunskap, sina idéer och synpunkter vid projektmöten. Arbetsgruppen har bestått av
följande personer:
Lessebo kommun
Katarina Karlsson Palm: Enhetschef VA
Conny Axelsson: Samhällsbyggnadschef
Annika Sandgren: Enhetschef Bygg- och miljöenheten
Lars Ström: Driftledare VA
Jörgen Garp: GIS-ingenjör
Sofie Alldén: Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Annelie Elf: Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sweco Sverige AB
Uppdragsledare: Linnea Larsson
Handläggare: Fabio Kaczala, Linus Karlsson
Granskare: Linnea Ruderfelt
Uppdragsnummer: 30004753

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av
Länsstyrelsen i Kronoberg.
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Ordlista
Avloppsvatten är samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten.
Dagvatten är ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.
Enskild VA-anläggning är en anläggning eller annan anordning för försörjning av vatten
eller avlopp som kommunen inte äger. Enskilda anläggningar kan finnas för en enskild
fastighet, för flera fastigheter tillsammans eller för samfälligheter och föreningar.
Gemensamhetsanläggning är en enskild VA-anläggning (se ovan) som inrättats för två eller
flera fastigheter gemensamt.
Huvudman är den som äger en VA-anläggning. Lessebo kommun är huvudman för den
allmänna VA-anläggningen.
Nödvatten är vatten för dryck, matlagning och personlig hygien som distribueras utan att
nyttja det ordinarie ledningsnätet. Distributionen sker med tankar eller tankbilar.
Reservvatten är dricksvatten som distribueras via det ordinarie ledningsnätet men från
annan produktionsanläggning än den ordinarie. Reservvatten tas i bruk då ordinarie
vattentäkt av någon anledning inte kan brukas.
Spillvatten är vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra verksamheter
(industrier, biltvättar och dylikt).
Statusklassning av vattenförekomster innebär att tillståndet i vattenförekomsten bedömts
utifrån kriterier och gränsvärden som fastlagts i vattendirektivet. Målet är att
vattenförekomsterna ska uppnå ”god status” med avseende på ekologi, kemi och
vattentillgång.
Tillskottsvatten är det vatten som utöver spillvatten finns i spillvattenledningar.
Tillskottsvatten kan bestå av anslutet dagvatten, anslutet dräneringsvatten, samt vatten som
läcker in från marken om ledningarna inte är täta. Tillskottsvattnets andel kan i många fall
vara mycket stor, i extrema fall flera gånger större än mängden spillvatten.
VA-anläggning är en anordning för att försörja en fastighet eller bebyggelse med vatten- och
avlopp. I begreppet VA-anläggning ingår både ledningar och pumpar för transport av vatten
och avlopp, samt anordningar för produktion av dricksvatten och rening av avloppsvatten.
Vattenförekomst är, enligt vattenförvaltningsförordningen för vatten, den minsta enheten för
beskrivning och bedömning av vatten. Vattenförekomster utgörs av grundvatten, sjöar,
vattendrag och hav som har pekats ut av landets fem vattenmyndigheter och presenteras i
den nationella databasen VISS1.
Verksamhetsområde är ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt definierat område,
inom vilket kommunen är huvudman för vatten- och/eller avloppsförsörjning. Inom
verksamhetsområdet gäller kommunal VA-taxa.

1

VattenInformationSystemSverige, www.viss.lst.se
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och syfte
Detta dokument är en nulägesbeskrivning för vattenförsörjning och avloppshantering i
Lessebo kommun. VA-översikten är det första av tre dokument som ingår i Lessebo
kommuns strategiska VA-plan (se kapitel 1.2.1).
En strategisk VA-plan är ett styrdokument som beskriver hur kommunen ska lösa VAförsörjningen i hela kommunen, d.v.s. både inom och utanför kommunalt
verksamhetsområde.
Syftet med VA-planen är att ta fram en handlingsplan för att säkra VA-försörjningen i
kommunen långsiktigt samt att se över VA-försörjningens påverkan på vattenförekomster
och genom åtgärder bidra till att god status uppnås i vattenförekomsterna. Med hjälp av en
VA-plan fås en helhetsbild av VA-försörjningen i hela kommunen. VA-planeringen möjliggör
en långsiktig ekonomisk planering och ska resultera i att åtgärder genomförs på ett metodiskt
och effektivt sätt.

1.2 Arbetsprocessen för strategisk VA-planering
1.2.1 Dokumentation i Lessebo kommuns strategiska VA-planering
I VA-planen tas tre olika dokument fram, som tillsammans kallas för Lessebo kommuns VAplan.
1. VA-översikt
VA-översikten är en nulägesbeskrivning som berör känd information i nuläget,
förutsättningar och strategiska frågor. Den beskriver hur verksamheten ser ut idag och
identifierar åtgärdsbehov.
2. VA-policy
VA-policyn fastställer riktlinjer och ger underlag till strategiska vägval för kommunens VA.
Den beskriver strategier för hur verksamheten ska fungera i framtiden.
3. VA-handlingsplan
I VA-handlingsplanen specificeras de åtgärder som måste till för att ta sig ifrån nuläget till
det önskade läge som strategierna anger. Handlingsplanen ska vara ett levande dokument
som uppdateras efterhand som åtgärderna utförts och nya blir aktuella.

Figur 1: VA-planens olika delar.

1
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1.2.2 Underlag
Havs- och Vattenmyndighetens Vägledning för kommunal VA-planering (2014:1) används i
processen.
Följande underlag har använts till rapporten:

2

•

Översiktsplan, Lessebo kommun 2018

•

Regional vattenförsörjningsplan för Kronobergs län, Länsstyrelsen 2012

•

Information från Lessebo kommuns VA-enhet, 2018

•

Mätvärdesrapporter för reningsverken, Lessebo kommun 2019

•

Data från VISS (VattenInformationsSystem Sverige), 2019

•

Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2022, Lessebo kommun

•

Strategisk utredning avseende framtida dricksvattenförsörjning, Vattenprojekt 2018

VA-översikt
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2 Lagkrav, kommunala planer och mål
Nedan sammanfattas berörd lagstiftning, planer, program och övriga styrmedel som berör
VA och vattenförvaltning i Sverige och Lessebo kommun.

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

Figur 2: De globala hållbarhetsmålen.

2.2 Vattendirektivet
År 2000 antogs EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) och infördes 2004 i svensk
lagstiftning genom bland annat vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660).
Vattendirektivet gäller för allt vatten; sjöar, vattendrag, grundvatten, större flodmynningar
och kustvatten. Målet med vattendirektivet är att god vattenkvalitet ska uppnås för allt vatten
i Europa och en hållbar vattenanvändning ska säkerställas. Tillståndet i vattenförekomsterna
mäts genom statusbedömning av kemiska och ekologiska parametrar. Statusen jämförs sedan
mot specifika mål, så kallade miljökvalitetsnormer. Normerna är ett rättsligt verktyg och
ställer krav på vattnets kvalitet vid en viss tidpunkt. I Sverige ska samtliga vattenförekomster
ha uppnått god status under perioden 2015–2027. Det är myndigheter, kommuner och även
till viss del verksamhetsutövare som ansvarar för att miljökvalitetsnormer följs.
De fem länsstyrelser som är vattenmyndigheter ansvarar för genomförandet av
vattenförvaltningen och ska tillse att åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna vidtas.
Havs- och vattenmyndigheten ger stöd åt vattenmyndigheterna genom vägledning och de tar
även fram föreskrifter. Arbetet med vattenförvaltning sker i cykler om sex år, pågående cykel
avslutas 2021.
Lessebo kommun tillhör vattenmyndigheten för Södra Östersjön. Vattenmyndigheten för
Södra Östersjön har tagit fram ett åtgärdsprogram som ska bidra till förbättrad vattenstatus
för alla vattenförekomster inom Södra Östersjöns avrinningsområde. Åtgärdsprogrammet
gäller år 2016–2021 och riktar sig till kommuner och myndigheter. I åtgärdsprogrammet
åläggs kommunerna att utföra åtta åtgärder varav fem berör kommunens arbete med
vattenförsörjning och avloppshantering. Dessa sammanfattas nedan.

3
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•

Åtgärd 3. Kommunerna ska prioritera och genomföra tillsyn för att minska utsläppen
av näringsämnen från avloppsledningsnät och avloppsreningsverk.

•

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

•

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

•

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

•

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

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

Begränsad klimatpåverkan

•

Bara naturlig försurning

•

Ett rikt odlingslandskap

•

God bebyggd miljö

•

Grundvatten av god kvalitet

•

Hav i balans samt levande kust och skärgård

•

Ingen övergödning

•

Levande sjöar och vattendrag

•

Myllrande våtmarker

2.4 Svensk lagstiftning
2.4.1 Miljöbalken
Bestämmelserna i miljöbalken (SFS 1998:808) syftar till att främja en hållbar utveckling som
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans
rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.
I miljöbalken finns bland annat bestämmelser för hushållning av mark- och vattenområden.
Det finns även bestämmelser rörande vattenverksamheter och vattenanläggningar samt när
tillstånd eller anmälan krävs för dessa. Enligt miljöbalken klassas utsläpp av avloppsvatten
som miljöfarlig verksamhet.

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

4
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2.4.3 Lagen om allmänna vattentjänster
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) syftar till att se till att vattentjänster
(vattenförsörjning och avloppshantering) ordnas i ett större sammanhang om det behövs
med hänsyn till människors hälsa och miljön. Det är enligt LAV kommunen som är skyldig
att ordna vattentjänster i ett större sammanhang, detta kallas därför allmänna vattentjänster.
Lagen reglerar rättigheter och skyldigheter, både för huvudmannen för den allmänna vatteneller avloppsanläggningen (Lessebo kommun) och den som nyttjar den.

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

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

5

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Policy för fordonstvättar - Kommunerna i Kronobergs och Blekinges län har,
inom Miljösamverkan, arbetat fram en gemensam policy för krav på fordonstvätt,
utefter vad som bedöms vara möjligt och skäligt enligt miljöbalkens hänsynsregler.
Policyn antogs av Plan- och miljönämnden 2012-10-17.
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3 Förutsättningar
3.1 Samarbeten med angränsande kommuner
Lessebo kommun ligger i östra delen av Kronobergs län. Kommunen gränsar i väster till
Växjö kommun, söderut mot Tingsryds kommun och norrut mot Uppvidinge kommun. Mot
öster är gränsen mot Emmaboda och Nybro kommuner som ligger i Kalmar Län.
Mellankommunala intressen är en viktig del av utvecklingen för en mindre kommun som
Lessebo och vatten är en samhällsviktig aspekt som påverkar ett mycket större område än
bara den enskilda kommunen.
Som ett exempel kan nämnas Lyckebyån, som är värdefull för vattenförsörjningen inom
regionen. Inom avrinningsområdet finns 13 kommunala vattentäkter fördelade på tre
kommuner. Elva av vattentäkterna ligger utanför Lessebo kommun. Berörda kommuner
samarbetar för att ta fram ett vattenskyddsområde som omfattar hela Lyckebyån.

3.2 Demografi
Lessebo har ca 8 800 invånare och är den minsta kommunen i Kronobergs län. Enligt
översiktsplanen bedöms invånarantalet att öka med ca 1,25 % per år, vilket innebär att
kommunen förväntas ha ca 12 500 invånare år 2045.
De flesta av kommunens invånare (87 %) bor i en tätort, även om kommunens tätorter,
Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv, är små. Se Figur 3. Utöver tätorterna finns ett antal
större och mindre byar, t ex Tollstorp, Ormeshaga, Ugnanäs, Hässle, Slätthult, Transjö,
Skruvby, Åkerby, Kråksjö och Vida.
Enligt översiktsplanen är fokus för utvecklingen på landsbygden samma som för övriga delar
av kommunen; att utveckling ska ske med fokus på hållbarhet. Tätort och landsbygd behöver
varandra och kan komplettera varandra.

Figur 3: Kartbild över Lessebo kommun och dess fyra tätorter.
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3.3 Naturgivna förutsättningar som påverkar VA-försörjningen
Berggrunden utgörs av till större delen av smålandsgranit, med undantag av vulkanisk gneis.
Ett mindre diabasområde finns öster om Skruv. Morän och isälvsavlagringar täcker större
delen av kommunen.
Markanvändningen i Lessebo kommun består till största del av skogsmark och sjöar.
Jordbruksnäringen är sparsam i kommunen.
Sjöarna Läen och Öjen ingår i Kronobergs läns naturvårdsprogram. Ett markområde på
ca 300 ha i norra delen av kommunen räknas som riksintresse. Området omfattar
våtmarkerna Storafly, Björksjön, Vittgöl och Stocksmyr.
Visjön samt Lövsjö ängar och Tiafly belägna norr om Kosta är naturreservat.
Alla öppna vattendrag som påverkar det naturliga vattnet är belagda med strandskydd som
generellt är 100 m upp på land och ut i vattnet, men i vissa fall kan strandskyddet utvidgas.
Länsstyrelsen har beslutat att strandskyddet för sjön Rottnen ska vara utökat till 200 m
strandskydd upp på land, medan 100 m fortfarande gäller för själva vattnet. I övrigt finns
inga utökade strandskyddsområden.
Lessebo kommun har en lång historia med industriella områden såsom glasbruk och sågverk.
Med hänsyn till detta finns det vissa områden som är potentiellt förorenade. Det finns dock
ingen känd påverkan på dricksvattenförsörjningen, varken på den allmänna eller enskilda
försörjningen. Några föroreningar som skulle kunna finnas som en konsekvens av gamla
industriella verksamheter är arsenik, bly och kadmium. De potentiellt förorenade områdena
finns redovisade på kartor i översiktsplanen samt i Länsstyrelsens WebbGIS. Ett område av
intresse är Hovmantorps Gamla Glasbruk, eftersom det ligger precis intill sjön Rottnen som
används för dricksvattenförsörjning till Hovmantorp. Lessebo kommun samarbetar med
Uppvidinge, Emmaboda och Nybro kommuner för att ta fram en handlingsplan för framtida
saneringar.

3.4 Vattenförekomster
Inom kommunen finns totalt sett 36 vattenförekomster, varav 21 är vattendrag, 9 sjöar och
6 grundvatten.
Enligt VISS finns ingen data på kemisk status för ytvatten och klassificeringar av andra
parametrar än kvicksilver och polybromerade difenyletrar saknas. Kvicksilver och
polybromerade difenyletrar överskrider gränsvärdet i fisk för alla svenska ytvatten och därför
har dessa ämnen undantagits från miljökvalitetsnormen.
För grundvatten har två av fyra vattenförekomster klassificerats till sämre än god status:
Skruv och Transjö. Dessa är med i arbetet för att nå god status 2027 (beslutad
miljökvalitetsnorm 2017-02-23, förvaltningscykel 2). Ett nytt förslag till miljökvalitetsnormer
har lämnats av Vattenmyndigheterna (förvaltningscykel 3, 2020-11-02) men detta förslag har
ännu inte beslutats.
De sjöar och vattendrag som i nuläget uppnår god ekologisk status är Vasen och Löften
(sjöar) samt Lesseboån: Ronnebyån – bäck från Läen och bäck från Ljudersjön (vattendrag).
Resterande undersökta sjöar och vattendrag ska uppnå god status 2021 eller 2027 (enligt
beslutad miljökvalitetsnorm 2017-02-23).
Nedan redovisas kommunens vattenförekomster och dess statusklassningar enligt VISS.

7
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3.4.1 Vattendrag
I Figur 4 visas en sammanfattande graf över statusklassningarna för samtliga vattendrag
inom kommunen.

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

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

Figur 5: Vattendrag i Lessebo kommun och deras ekologiska status. Hämtad från VISS 2021. Bakgrundskarta: ESRI.
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3.4.2 Sjöar
I Figur 6 visas en sammanfattande graf över statusklassningarna för samtliga sjöar inom
kommunen.

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

Figur 7 visar kommunens sjöar och deras statusklassningar.

Figur 7: Större sjöar i Lessebo kommun och deras ekologiska status. Hämtad från VISS 2021. Bakgrundskarta: ESRI.
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3.4.3 Grundvattenförekomster
I Figur 8 visas en sammanfattande graf över statusklassningarna för samtliga
grundvattenförekomster inom kommunen.

Figur 8: Grafisk sammanfattning av kemisk statusklassificering för kommunens 6 grundvattenförekomster. Hämtad från VISS
2021.

Figur 9 visar kommunens grundvattenförekomster och deras statusklassningar.

Figur 9: Grundvattenförekomster i Lessebo kommun och deras kemiska status. Hämtad från VISS 2021. Bakgrundskarta: ESRI.
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4 Ansvarsfördelning gällande VA inom kommunens
organisation
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att leda och utveckla samhällsbygget inom
Lessebo kommun med fokus på samarbete och att ge god service internt och till medborgare
och företagare. Samhällsbyggnadsförvaltningens organisation kan ses nedan i Figur 10.

Figur 10: Samhällsbyggnadsförvaltningens organisation.

Lessebo kommuns VA-enhet är VA-huvudman och ansvarar därmed för vatten- och
avloppsförsörjning inom verksamhetsområdet för allmänt VA. Utanför verksamhetsområdet
ansvarar fastighetsägaren själv för vattenförsörjning och avlopp.
Miljöenheten är tillsynsmyndighet för allmänna vatten- och avloppsreningsverk, enskilda
avlopp och enskilda dricksvattenanläggningar över en viss storlek.
Planenheten ansvarar för dagvattenfrågor vid planläggning.
Lessebo kommun har en gemensam myndighetsnämnd för samhällsbyggnadsförvaltningen
och socialförvaltningen. Nämndsorganisationen visas i Figur 11.

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

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

Figur 13: Svart markering visar verksamhetsområden för VA.

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

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

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

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

14
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Figur 15. Blå markering visar vattenskyddsområden.

5.2.3 Vattenverk
I detta kapitel beskrivs översiktligt de fem allmänna dricksvattenanläggningar som finns
inom kommunen. Se Tabell 1.
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Tabell 1: Översiktlig information om Lessebo kommuns vattenverk.
Namn

Lessebo VV

Hovmantorp VV

Kosta VV

Skruv VV

Bergdala VV

Anslutna orter

Lessebo

Hovmantorp

Kosta

Skruv

Bergdala

Antal pe*

2886

3063

1030

718

50

Råvatten

Ytvatten från
sjön Läen.

Grundvatten förstärkt
med ytvatten från
sjön Rottnen genom
konstgjord
infiltration.

Grundvatten
förstärkt med
ytvatten från sjön
Djupgöl genom
konstgjord
infiltration.

Grundvatten
från grusfilteroch
bergborrad
brunn.

Grundvatten från
bergborrad
brunn.

Vattentäktens

1 480 (1 500)

1 500 (1 500)

1 200 (1 400)

450 (750)

24 (21)

900 (1 210)

880 (984)

300 (473)

180 (397)

15 (20)

1 000 (1 500)

2 300 (3 300)

1 900 (2300)

500 (750)

- (-)

1989

1997

1993

2021

Saknas

Möjlighet till
mobilt
reservkraftverk.

Finns

Finns

Finns

Saknas

kapacitet
(m3/d)**
Uttag
(m3/dag)***
Tillståndsgivet
uttag
(m3/dag)****
Vattenskyddsområde
Reservkraft

* Värden från 2008
** Kapacitetsbedömning från 2008, vattentäktens bedömda maxkapacitet inom parentes
*** Medeluttag 2008, maxuttag inom parentes
**** Medeluttag per år, maxuttag per dygn inom parentes

5.2.4 Statusbedömning vattenverk 2018
En översyn genomfördes 2018 över den kommunala dricksvattenförsörjningen av
konsultföretaget Vattenprojekt. Denna översyn identifierade ett antal brister vad gäller
skyddet av vattentäkter, dricksvattenproduktionen avseende kvalitet och kapacitet, samt i
försörjning av råvatten och reservvatten.
Tabell 2: Statusbedömning av vattenverken. Källa: Vattenprojekt 2018.
Lessebo VV

Verket är i behov av omgående åtgärder för att säkerställa dricksvattenkvaliteten. Delar av
vattenverket behöver bytas ut inom en snar framtid, medan andra är i relativt gott skick. Reservkraft
saknas, men verket är förberett för anslutning av mobilt reservkraftverk.

Hovmantorps VV

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

Kosta VV

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

Skruvs VV

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

Bergdala VV

Anläggningen är i gott skick och har bedömts kunna användas åtminstone fram till 2045. Vattendom
och vattenskyddsområde saknas. Eftersom produktionen är mycket liten bedömer kommunen att det
inte finns något behov.

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

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

•

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

•

Nuvarande råvattenförsörjning brister i säkerhet och reservförsörjning.

•

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

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

5.2.5 Reserv- och nödvattenförsörjning
Strategiska planer för reserv- och nödvattenförsörjning saknas. I kommunen finns tillgång
till containrar samt större tankar för att använda vid behov av nödvattenförsörjning.
Reservvattentäkter saknas till samtliga vattentäkter inom Lessebo kommun. Utan intag från
Rottnen kan Hovmantorp vattenverk klara vattendistribution inom verksamhetsområdet
under en månad. Bergdala vattenverk kan vid en olycka försörjas med tankbil.

5.2.6 Potentiella dricksvattentillgångar
I vattenförsörjningsplanen för Kronobergs län presenteras ett antal potentiella
dricksvattentillgångar inom Lessebo kommun. De sammanfattas i Tabell 3 nedan. För
beskrivningar om respektive dricksvattentillgång hänvisas till vattenförsörjningsplanen för
Kronobergs län.
Tabell 3: Potentiella dricksvattentillgångar inom Lessebo kommun (Vattenförsörjningsplan för Kronobergs län, 2010).

Sjöar

Vattendrag

Grundvattentillgångar i jord

Läen

Bäck från Läen

Dädesjöåsen, Hovmantorp

Löften

Bäck vid Öljeholm

Område vid Vasen

Rottnen

Fagerekeån

Område vid Visjön

Vasen

Lesseboån

Emmabodaåsen, Kosta

Visjön

Lillasjöån

Emmabodaåsen, Transjö

Öjen

Linneforsån

Bodaskogsformationen

Hacksjön

Ljungbyån

Salebodaåsen, Skruv

Djupgöl

Lyckebyån

Salebodaåsen, Löften

Transjön

Norra flottbäcken
Lyckebyån
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5.3 Spillvatten
Spillvatten inom kommunens verksamhetsområde renas i fyra reningsverk, Skruvs ARV,
Kosta ARV, Lessebo ARV och Bergdala ARV. Från Hovmantorp finns en överföringsledning
till Lessebo avloppsreningsverk.
Inga större industrier är anslutna till den allmänna spillvattenanläggningen.
Samtliga reningsverk renar avloppsvatten med ett mekaniskt, biologiskt och efterföljande
kemiskt reningssteg. Lessebo avloppsreningsverk är det största reningsverket inom
kommunen och här behandlas också slammet från de tre andra verken. Behandlat slam
används för sluttäckningen av deponi.
I Tabell 4 visas översiktlig information om de olika verken.
Tabell 4: Översiktlig information om Lessebo kommuns avloppsreningsverk.
Namn

Skruvs ARV

Kosta ARV

Lessebo ARV

Bergdala ARV

Försörjningsområde

Skruvs tätort

Kosta tätort

Lessebo tätort,

Bergdala tätort

Åkerby

Kosta Skjutfält

Linneskruv

Bondeskog

Strömbergshyttan

Kråksjö

Hovmantorps
tätort

Recipient

Lesseboån, som är en del

Stampsjön, som

Momålaån, som är

Fagerekeån, som är en

av Ronnebyåns

är en del av

en del av

del av Ronnebyåns

avrinningssystem

Lyckebyåns

Lyckebyåns

avrinningssystem

avrinnings-

avrinnings-system

system
Tillstånd**

1 999 pe

3 000 pe

9 000 pe

200 pe

Medelbelastning

409 pe

1 460 pe

3 249 pe

10 pe

Momålaån - Lyckebyåns

Stampsjön -

Lesseboån -

Fagerekån -

avrinningsområde,

Lyckebyåns

Ronnebyåns

Ronnebyåns

uppströms vattentäkt för

avrinnings-

avrinningsområde,

avrinningsområde

Karlskrona och

område

uppströms bl a

(2018)
Recipient

Emmaboda kommun
Byggår

1968, om- och

Kommentar

Korrös vattentäkt
2011

tillbyggnad 1976

2014

och 2005

Större ombyggnad 2016

Utsläppsvillkoren för

Utsläppsvillkoren

Utsläppsvillkoren

Utsläppsvillkoren för P-

BOD och P-tot

för BOD och P-

för BOD och P-tot

tot uppfylldes inte 2018

uppfylldes 2018.

tot uppfylldes

uppfylldes 2018.

då utgående halter

Verket har stor

2018.

Lessebo deponi är

översteg 0,5 mg/l i fler

hydraulisk belastning

ansluten till

än 2 av 8 dygnsprov.

jämfört med förorenings-

reningsverket.

Villkoret för BOD7

belastningen.

18

1966, om- och

tillbyggnad 2002 och

uppfylldes.
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Under 2018 uppfylldes samtliga tillståndsvillkor av de fyra reningsverken förutom
utsläppsvillkoret för totalfosfor på det minsta reningsverket i Bergdala. Alla reningsverk
belastas långt under vad de har tillstånd för. Den hydrauliska belastningen på reningsverken
är stor jämfört med föroreningsbelastningen, vilket innebär att tillskotts- och industrivatten
späder ut avloppsvatten från hushållen.
Höga flöden, föroreningar och haveri/stopp kan orsaka bräddning av orenat avloppsvatten
till recipient. Reservkraft finns för samtliga verk förutom Bergdala reningsverk, som istället
är förberett för anslutning av mobilt reservkraftverk.
Provtagning sker på samtliga avloppsreningsverk enligt NFS 2016:6 (Föreskrifter om rening
och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse). Föreskrifterna innehåller
bestämmelser om rening och utsläpp av avloppsvatten som kommer från tätbebyggelse med
2 000 personekvivalenter (pe) eller mer. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om
kontroll av utsläpp från avloppsreningsanläggning med anslutning större än 200 pe samt
kontroll av utsläpp från ledningsnät hörande till avloppsreningsanläggning med anslutning
på 2 000 pe eller mer.
Ett egenkontrollprogram, senast reviderat 2017-03-16, finns för samtliga avloppsreningsverk.

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

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

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

5.3.1.3 Kemisk rening
Kemisk rening avlägsnar i första hand löst fosfor men även andra föroreningspartiklar i
avloppsvattnet. Reningen sker genom att fällningskemikalien, i form av något metallsalt,
binder den lösta fosfatfosforn samt fasta partiklar i avloppsvattnet. I samtliga
avloppsreningsverk används aluminium för fällningen. Slamflockar bildas vilka sedan kan
avskiljas genom sedimentering. Den kemiska fällningen sker genom efterfällning, vilket
betyder att kemikalierna tillsätts efter den biologiska reningen. Genom sedimentering
sjunker de bildade flockarna till botten och på så vis avskiljs kemslammet från vattenfasen.
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5.3.1.4 Slambehandling
På Lessebo avloppsreningsverk skrapas slammet till slamfickorna med bottenskrapor och
pumpas vidare till slamförtjockaren medan flytslammet pumpas till inkommande
avloppsvatten. Vattenfasen rinner ner i avdragsrännorna via utloppslådan ut till recipienten
Lesseboån nordväst om verket. Det slam som bildas och samlas upp med bottenskrapor i
sedimenteringsbassängerna har ett högt vatteninnehåll, ca 98 %. Slammet måste avvattnas
innan det kan centrifugeras och köras ut på slamplattan. Det finns två centrifuger som
avvattnar slammet till en TS-halt på 20 %. Som hjälp för att erhålla god avskiljning tillsätts
polymer före centrifugerna. Det avvattnade slammet pumpas ut på en slamplatta, där det
blandas upp med sågspån för senare täckning av kommunens avfallsanläggning.
I Kosta skrapas slammet till slamfickorna med bottenskrapor och pumpas vidare till
slamförtjockaren, flytslammet pumpas till slamlagret. Vattenfasen rinner ner i avdragsrännor
som sitter placerade ”bakom” flytslamrännorna. För att minska halten av suspenderade
partiklar, och på så sätt även fosforhalten i utgående vatten, leds vattnet från
eftersedimenteringen till ett skivfilter. Skivfiltret består av stora roterande skivor som utgör
själva filtret och som vattnet strömmar igenom och sedan vidare ut i recipienten.
I Skruv skrapas slammet till slamfickorna med bottenskrapor och pumpas vidare till
slamförtjockaren medan flytslammet pumpas tillbaka till biobassängen. Vattenfasen rinner
ner i avdragsrännorna via utloppslådan ut till tre poleringsdammar söder om verket. I
dammarna reduceras eventuell restflock samt fosfor- och kvävehalterna ytterligare. Den
första poleringsdammen fungerar som en säkerhetsbuffert vid en eventuell driftstörning på
verket.
Vattenfasen från Bergdala avloppsreningsverk rinner via utloppslådan till ett dike söder om
verket.
Slammet som bildas i Bergdala, Kosta och Skruv transporteras till avloppsreningsverket i
Lessebo för centrifugering för senare täckning av kommunens avfallsanläggning.

5.4 Ledningsnät
Ett flertal utredningar av ledningsnäten i tätorterna har gjorts genom åren. Dessa visar att
spillvattenledningsnäten i Lessebo, Kosta, Hovmantorp och Skruv belastas av en stor andel
tillskottsvatten. Detta är problematiskt då det påverkar reningsprocessen i reningsverken
samt kan orsaka bräddningar eller källaröversvämningar.
Andelen odebiterbart vatten är lågt, vilket innebär att läckaget från dricksvattenledningarna
är lågt.
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6 Nuvarande VA-försörjning utanför verksamhetsområde
Detta kapitel berör enskilda VA-anläggningar, alltså alla anläggningar där kommunen inte är
huvudman. Till dessa anläggningar räknas enskilda dricksvattenbrunnar och enskilda
anläggningar för hantering av spillvatten. Även avtalsanslutningar samt vatten- och
avloppsföreningar utanför kommunens regi tas upp.

6.1 Dricksvatten
I områden utanför kommunens allmänna verksamhetsområden sker dricksvattenförsörjning
genom enskilda dricksvattenanläggningar, vanligen enskilda brunnar, eller via
avtalsanslutning till den allmänna VA-anläggningen.
Enligt Vattenförsörjningsplanen för Kronobergs län får strax över 1 000 personer inom
Lessebo kommun sin dricksvattenförsörjning tillgodosedd från enskilda anläggningar eller
samfälligheter. Kommunen har inte någon kännedom om specifika problem relaterade till
den enskilda försörjningen annat än att det i Tjugesjö samt i Tollstorp finns brunnar med
radonpåverkan.
Kommunen har endast skyldighet att utöva tillsyn över de enskilda vattentäkter som är så
pass stora att de omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLV FS
2001:30). Det gäller vattentäkter som
•

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

•

försörjer fler än 50 personer eller,

•

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

I Tabell 6 redovisas enskilda vattentäkter som ägs och drivs av samfälligheter inom Lessebo
kommun och som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLV FS 2001:30).
Tabell 5: Enskilda vattentäkter som ägs och drivs av samfälligheter inom Lessebo kommun och omfattas av Livsmedelsverkets
föreskrifter (Vattenförsörjningsplan för Kronobergs län, 2010).

Vattentäkt Verksamhet Utformning Kommentar
Visjön 1:4

Samfällighet

En
djupborrad
brunn

Försörjer två fristående villor med
vatten

Grimsnäs
1:11

Samfällighet

En
bergborrad
brunn utförd
1947

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

Inom Lessebo kommun finns även två större industrier med egna vattentäkter: Banco
bryggeri som har fyra bergborrade brunnar och Bergdala glasbruk.
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6.2 Spillvatten
I Lessebo kommun finns totalt 614 enskilda avloppsanläggningar, varav 8 st samfälligheter
med två ingående fastigheter i varje. I Tabell 6 nedan visas en sammanställning av statusen
på anläggningarna.
Tabell 6: Sammanställning av enskilda avlopp (maj 2019).

Enskilda avlopp

Antal

Godkända med gemensam rening

16

Genomgångna och godkända

300

Utdömda med föreläggande

33

Bristfälliga avlopp

265

I bruk totalt

614

Kommunen prövar och utövar tillsyn på samtliga enskilda avloppsanläggningar, oavsett
storlek. Ägaren till en enskild avloppsanläggning är skyldig att tillse att anläggningen
uppfyller de funktionskrav som krävs.
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanordningar
för hushållsspillvatten avser tillämpningen av vissa bestämmelser i miljöbalken och
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd på avloppsanordningar
för behandling av hushållsspillvatten från enstaka hushåll och från
gemensamhetsanläggningar dimensionerade för upp till 25 personekvivalenter. Dessa råd
bygger på funktionskrav och ställer därför inga krav på vilken reningsteknik som ska
användas, utan på vilka reningskrav anläggningen ska klara.
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Dokumentets typ: Policy
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Arbetsgrupp för VA-policyn
VA-policyn har tagits fram i samverkan mellan kommunen och Sweco, utifrån de inriktningar
och avgränsningar som kommunen bestämt. Sweco har varit projektledare för uppdraget och
har sammanställt det material och de synpunkter kommunen inkommit med.
Arbetsgruppen har bistått med underlagsmaterial, granskat samtliga dokument samt bidragit
med sin kunskap, sina idéer och synpunkter vid projektmöten. Arbetsgruppen har bestått av
följande personer:
Lessebo kommun
Katarina Karlsson Palm: Enhetschef VA
Conny Axelsson: Samhällsbyggnadschef
Annika Sandgren: Enhetschef Bygg- och miljöenheten
Lars Ström: Driftledare VA
Sofie Alldén: Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Annelie Elf: Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sayf Noel: Planarkitekt
Åsa Garp: Energi- och miljöstrateg
Nasir Zaka: GIS-ingenjör
Sweco Sverige AB
Uppdragsledare: Linnea Larsson
Handläggare: Linnea Larsson, Jonas Backö
Granskare: Linnea Ruderfelt
Uppdragsnummer: 30004753

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av
Länsstyrelsen i Kronoberg.
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Ordlista
Avloppsvatten är samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten.
Dagvatten är ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.
Enskild VA-anläggning är en anläggning eller annan anordning för försörjning av vatten
eller avlopp som kommunen inte äger. Enskilda anläggningar kan finnas för en enskild
fastighet, för flera fastigheter tillsammans eller för samfälligheter och föreningar.
Huvudman är den som äger en VA-anläggning. Lessebo kommun är huvudman för den
allmänna VA-anläggningen.
Nödvatten är vatten för dryck, matlagning och personlig hygien som distribueras utan att
nyttja det ordinarie ledningsnätet. Distributionen sker med tankar eller tankbilar.
Reservvatten är dricksvatten som distribueras via det ordinarie ledningsnätet men från
annan produktionsanläggning än den ordinarie. Reservvatten tas i bruk då ordinarie
vattentäkt av någon anledning inte kan brukas.
Spillvatten är vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra verksamheter
(industrier, biltvättar och dylikt).
Tillskottsvatten är det vatten som utöver spillvatten finns i spillvattenledningar.
Tillskottsvatten kan bestå av anslutet dagvatten, anslutet dräneringsvatten, samt vatten som
läcker in från marken om ledningarna inte är täta. Tillskottsvattnets andel kan i många fall
vara mycket stor, i extrema fall flera gånger större än mängden spillvatten.
VA-anläggning är en anordning för att försörja en fastighet eller bebyggelse med vatten- och
avlopp. I begreppet VA-anläggning ingår både ledningar och pumpar för transport av vatten
och avlopp, samt anordningar för produktion av dricksvatten och rening av avloppsvatten.
Vattenförekomst är, enligt vattenförvaltningsförordningen för vatten, den minsta enheten för
beskrivning och bedömning av vatten. Vattenförekomster utgörs av grundvatten, sjöar,
vattendrag och hav som har pekats ut av landets fem vattenmyndigheter och presenteras i
den nationella databasen VISS1.
Verksamhetsområde är ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt definierat område,
inom vilket kommunen är huvudman för vatten- och/eller avloppsförsörjning. Inom
verksamhetsområdet gäller kommunal VA-taxa.

1

VattenInformationSystemSverige, www.viss.lst.se
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1 Inledning
Detta dokument är en policy för vattenförsörjning och avloppshantering i Lessebo kommun.
VA-policyn är det andra av tre dokument som ingår i Lessebo kommuns strategiska VA-plan.
En strategisk VA-plan är ett styrdokument som beskriver hur kommunen ska lösa VAförsörjningen i hela kommunen, d.v.s. både inom och utanför kommunalt
verksamhetsområde.
Syftet med VA-planen är att ta fram en handlingsplan för att säkra VA-försörjningen i
kommunen långsiktigt samt att se över VA-försörjningens påverkan på vattenförekomster
och genom åtgärder bidra till att god status uppnås i vattenförekomsterna. Med hjälp av en
VA-plan fås en helhetsbild av VA-försörjningen i hela kommunen. VA-planeringen möjliggör
en långsiktig ekonomisk planering och ska resultera i att åtgärder genomförs på ett metodiskt
och effektivt sätt.
Denna VA-policy beskriver hur Lessebo kommun avser att arbeta i långsiktiga frågor som rör
vattenförsörjning och hantering av dag- och spillvatten. VA-policyn fokuserar på
förvaltningsövergripande samarbete och utveckling av kommunens verksamhet i VArelaterade frågor. Arbetet med VA-policyn startades med en workshop där politiker och
tjänstemän medverkade för att identifiera de viktiga frågorna som rör VA i Lessebo kommun.
VA-policyn kommer att ligga till grund för handlingsplanen, som är nästa steg i Lessebo
kommuns strategiska VA-planering. I VA-planen tas tre olika dokument fram, som
tillsammans kallas för Lessebo kommuns VA-plan (se Figur 1):
1. VA-översikt
VA-översikten är en nulägesbeskrivning som berör känd information i nuläget,
förutsättningar och strategiska frågor. Den beskriver hur verksamheten ser ut idag och
identifierar åtgärdsbehov.
2. VA-policy
VA-policyn fastställer riktlinjer och ger underlag till strategiska vägval för kommunens VA.
Den beskriver strategier för hur verksamheten ska fungera i framtiden.
3. VA-handlingsplan
I VA-handlingsplanen specificeras de åtgärder som måste till för att ta sig ifrån nuläget till
det önskade läge som strategierna anger. Handlingsplanen ska vara ett levande dokument
som uppdateras efterhand som åtgärderna utförts och nya blir aktuella.
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Figur 1. VA-planens olika delar.

För att VA-policyns ställningstaganden ska kunna appliceras på olika vägval i kommunens
planering är de generellt formulerade och pekar inte ut specifika anläggningar eller
geografiska områden.
Kommunen står inför flera inriktningsbeslut och vid framtagande av beslutsunderlag kan
VA-policyns riktlinjer användas för att visa hur den valda lösningen svarar mot den uppsatta
riktningen för VA inom kommunen.
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2 Strategier
Vattenförsörjning
1. Anslutna abonnenter inom den allmänna VA-anläggningen ska ha tillgång till
dricksvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd.
2. Allmänna dricksvattentäkter ska ha ett fullgott vattenskydd som säkerställer
råvattenkvalitet och kvantitet.
3. Dricksvattenförsörjningen ska vara driftsäker samt ha kapacitet nog att klara
planerad samhällsutveckling.
4. Det ska finnas en politiskt förankrad plan för reservvattenförsörjning där
ambitionsnivån i reservvattenförsörjningen är klargjord.

Avloppshantering
5. Tillskottsvatten i spillvattenledningar ska minimeras för att minska belastning i
allmänna spillvattenledningar och avloppsreningsverk.
6. Bräddning från allmänna avloppsanläggningar ska undvikas, framförallt till
recipienter som är känsliga för näringsbelastning.
7. Tillsyn av enskilda avlopp ska prioriteras i anslutning till recipienter känsliga för
avloppspåverkan.

Dagvatten- och skyfallshantering
8. Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning där alla, både internt inom den
kommunala organisationen och externa aktörer och fastighetsägare, är medvetna om
sitt ansvar och sina möjligheter inom dagvatten- och skyfallsfrågan.
9. Vid exploatering ska ytor för hantering av dagvatten och skyfall avsättas tidigt i
planeringsstadiet.
10. Dagvatten- och skyfallshanteringen ska utformas så att risken för
översvämningsskador vid kraftiga regn minimeras.
11. Dagvattenflöden ska utjämnas så nära källan som möjligt.
12. Den naturliga vattenbalansen ska så långt som möjligt bibehållas.
13. Dagvattenanläggningar ska tjäna ett estetiskt och rekreativt syfte. Natur- och
kulturvärden ska tas tillvara.
14. Utsläpp av dagvatten ska inte påverka recipientens vattenkvalitet eller status negativt.

Underhåll och utveckling
15. Det ska finnas en långsiktig plan för VA-utbyggnad som möjliggör tydlig
kommunikation om var vattenförsörjning och avloppshantering kommer att ordnas
av kommunen respektive var den ordnas genom enskilda anläggningar.
16. Det ska finnas en långsiktig planering för drift, underhåll och förnyelse av ledningar
och andra anläggningar.
17. Alla tjänster ska vara tillsatta och det ska finnas fullgod beredskapsplanering för att
klara driftstörningar.
18. Möjligheter att effektivisera resursanvändningen och öka nyttan genom att minska
antalet vatten- och avloppsanläggningar ska utredas.
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Kommunikation och samarbete
19. Planering av vatten och avlopp ska samordnas med och integreras i övrig
samhällsplanering i kommunen. Möjlighet till samverkan med grannkommuner bör
utredas och främjas.
20. Berörda enheter ska utveckla samarbetet i frågor som rör vatten och avlopp.
21. Det ska finnas tydliga strukturer för kommunikation i VA-frågor, både mellan
tjänstemän, politiker och invånare.
22. Vid inriktningsbeslut inom VA-verksamheten ska vald lösning motiveras utifrån
ekonomi, miljöeffekter och i relation till samhällsutvecklingen.

Ekonomi
23. Det ska finnas en långsiktig ekonomisk planering av den allmänna VA-verksamheten.
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Dokumentets typ: Handlingsplan
Datum för antagande: 2022-xx-xx § xx
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Arbetsgrupp för VA-handlingsplanen
VA-handlingsplanen har tagits fram i samverkan mellan kommunen och Sweco, utifrån de
inriktningar och avgränsningar som kommunen bestämt. Sweco har varit projektledare för
uppdraget och har sammanställt det material och de synpunkter kommunen inkommit med.
Arbetsgruppen har bistått med underlagsmaterial, granskat samtliga dokument samt bidragit
med sin kunskap, sina idéer och synpunkter vid projektmöten. Arbetsgruppen har bestått av
följande personer:
Lessebo kommun
Hela handlingsplanen:
Katarina Karlsson Palm: Enhetschef VA
Dagvatten, skyfall och VA utanför VO:
Annika Sandgren: Enhetschef Bygg- och miljöenheten
Conny Axelsson: Samhällsbyggnadschef
Lisa Lindgren: Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Marcus Ekström: Bygglovshandläggare
Sayf Noel: Planarkitekt
Örjan Vilhelmsson: Anläggningsenheten
Sweco Sverige AB
Uppdragsledare: Linnea Larsson
Handläggare: Linnea Larsson, Beatrice Nordlöf (skyfall), Frida Erlöv (VA utanför VO)
Granskare: Jonas Backö, David Hirdman (skyfall)
Uppdragsnummer: 30004753

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av
Länsstyrelsen i Kronoberg.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och syfte
Detta dokument är en handlingsplan för vattenförsörjning och avloppshantering i Lessebo
kommun. VA-handlingsplanen är det tredje och sista dokumentet som ingår i Lessebo
kommuns strategiska VA-plan.
En strategisk VA-plan är ett styrdokument som beskriver hur kommunen ska lösa VAförsörjningen i hela kommunen, d.v.s. både inom och utanför kommunalt
verksamhetsområde.
Syftet med VA-planen är att ta fram en handlingsplan för att säkra VA-försörjningen i
kommunen långsiktigt samt att se över VA-försörjningens påverkan på vattenförekomster
och genom åtgärder bidra till att god status uppnås i vattenförekomsterna. Med hjälp av en
VA-plan fås en helhetsbild av VA-försörjningen i hela kommunen. VA-planeringen möjliggör
en långsiktig ekonomisk planering och ska resultera i att åtgärder genomförs på ett metodiskt
och effektivt sätt.
I VA-planen tas tre olika dokument fram, som tillsammans kallas för Lessebo kommuns VAplan. Se Figur 1 nedan.
1. VA-översikt
VA-översikten är en nulägesbeskrivning som berör känd information i nuläget,
förutsättningar och strategiska frågor. Den beskriver hur verksamheten ser ut idag och
identifierar åtgärdsbehov.
2. VA-policy
VA-policyn fastställer riktlinjer och ger underlag till strategiska vägval för kommunens VA.
Den beskriver strategier för hur verksamheten ska fungera i framtiden.
3. VA-handlingsplan
I VA-handlingsplanen specificeras de åtgärder som måste till för att ta sig ifrån nuläget till
det önskade läge som strategierna anger. Handlingsplanen ska vara ett levande dokument
som uppdateras efterhand som åtgärderna utförts och nya blir aktuella.

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

Plan för den
allmänna VAanläggningen

Saneringsplan för
ledningsnätet

Dagvattenplan

Skyfallskartering

Plan för VA utanför
verksamhetsområde

Dagvattenhandbok

Figur 2. VA-handlingsplanens delar.

VA-handlingsplanens delar behöver brytas ner till ytterligare detaljnivå för att alla viktiga
aspekter ska planeras långsiktigt. Som övergripande åtgärder har därför ytterligare planer
identifierats som behövs för att skapa ett helhetsperspektiv av åtgärdsbehovet innan vidare
utredningar och fysiska åtgärder utförs. I viss mån kommer dock mer detaljerade åtgärder att
behöva utföras parallellt med det långsiktiga planeringsarbetet för att verksamheten ska
fungera kontinuerligt. I kommande stycken beskrivs detta mer i detalj. De föreslagna
planerna genererar i sin tur delåtgärder som efterhand behöver inkluderas i VA-planen och
planeras in tidsmässigt och ekonomiskt.
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2 Plan för den allmänna VA-anläggningen
Planen för den allmänna VA-anläggningen berör VA-försörjning inom det kommunala
verksamhetsområdet, som VA-huvudmannen ansvarar för. Workshops och arbetsmöten har
genomförts med VA-avdelningen för att identifiera de åtgärder som måste till för att ta sig
ifrån nuläget till det önskade läge som strategierna i VA-policyn anger. Resultaten från dessa
möten ligger till grund för åtgärdslistan i Bilaga 1. De övergripande åtgärdsbehov som
identifierats beskrivs nedan. Ledningsnätet behandlas i kapitel 3.

2.1 Inriktningsbeslut – framtida vatten- och avloppsförsörjning
I kommunens vattenverk finns behov av åtgärder för att klara framtida behov och ge en säker
dricksvattenförsörjning. En statusbedömning utfördes 2018 för att få en helhetsbild av
dricksvattenförsörjningen i kommunen. Samförläggning av vatten- och avloppsanläggningar
och möjlighet till nedläggning av avloppsreningsverk studerades också i denna utredning.
Stora förändringar i försörjningssystemet är kostsamma och behöver genomföras under lång
tid. Samtidigt behövs en tydlig riktning tidigt i arbetet så att investeringar görs i rätt tid och
är i linje med det långsiktiga målet. Ett inriktningsbeslut behöver tas om vilka verk som ska
nyttjas framöver genom om/nybyggnad och vilka som ska läggas ner. Beslut har tagits om att
vattenverket i Skruv ska byggas om. Beslut kvarstår angående Lessebo och Hovmantorp. I
Hovmantorp ska verket antingen byggas om eller ersättas med ett nytt. Lessebos vattenverk
ska byggas om eller läggas ner och ersättas med en överföringsledning från Hovmantorp.
För att bibehålla funktion och leveranssäkerhet krävs ett kontinuerligt drift-, underhålls- och
förnyelsearbete som inte kan försummas bara för att målbilden visar att en viss anläggning
inte kommer att nyttjas i framtiden. Samtliga anläggningar måste kunna leverera säkert
dricksvatten eller rena avloppsvattnet till godkänd kvalitet under hela tiden de nyttjas. Detta
innebär att investeringar i viss mån kommer att behöva göras även i de anläggningar som på
sikt förväntas läggas ner.

2.2 Vattenförsörjning
Det är viktigt att de resurser som nyttjas idag och är viktiga även i framtiden skyddas genom
reviderade vattenskyddsområden. Detta är nyligen gjort för Skruvs vattentäkt och behöver
göras för samtliga resterande vattentäkter. Det är också viktigt att rätten att ta ut vatten
skyddas genom att ha tillstånd för vattenuttagen.
Dricksvattenförsörjning är en samhällskritisk funktion som behöver fungera även vid
störning. Det är därför viktigt att även planera för reservvattenförsörjning som kan sättas in i
händelse av att ordinarie vattentäkt inte kan nyttjas. Reservvattenförsörjning kan lösas på
olika sätt. Det är viktigt att besluta om hur kommunen löser reservvattenförsörjningen innan
vattentäkter avvecklas, då de kan ha en viktig reservfunktion även om de inte nyttjas för
ordinarie försörjning.
En nödvattenplan bör tas fram för att skapa förutsättningar för att förse invånarna med
nödvatten via tankar vid störning i dricksvattendistributionen. Nödvattenplanen ska
innehålla beslut om prioriteringar för att de mest sårbara och samhällsviktiga
verksamheterna ska få dricksvatten i ett tidigt skede.
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3 Prioriteringsordning för sanering av ledningsnätet
Under perioden 1950–1980 lades en stor andel ledningar som nu börjar närma sig sin
teoretiska livslängd. För att på bästa sätt identifiera och ersätta bristfälliga ledningar behövs
en strategisk förnyelseplan. Det är ett omfattande arbete där processen i sig är viktig.
Ett första steg i förnyelseplaneringen är att utreda spillvattensystemet för att minska
mängden tillskottsvatten som belastar ledningsnät och avloppsreningsverk. Detta kallas
saneringsplanering. Detta är extra viktigt då spillvatten pumpas långa sträckor och kan
därmed bli än mer aktuellt vid anläggande av nya överföringsledningar, för att undvika att
pumpa stora mängder tillskottsvatten. Det är därför viktigt att arbeta aktivt efter en
saneringsplan.
Saneringsplanen fokuserar på Hovmantorp för att minska risken för bräddningar till
dricksvattentäkten Rottnen samt för att minska energikostnaderna för pumpning till
Lessebo. För övriga orter har endast en indelning i delområden gjorts som ett första steg.
Indelningen har gjorts baserat på pumpstationernas upptagningsområden och kan behöva
delas in i mindre delområden för vidare undersökningar.

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

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

•

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

•

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

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

3.2.1 Indelning i delområden
I ett första steg delas respektive ort in i mindre delområden baserat på ledningsnätets
uppbyggnad.
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3.2.2 Klassning med hänsyn till ålder och material
Ledningsnätet behöver gås igenom och delområdena klassas med hänsyn till dess ålder och
material för att identifiera riskledningar av olika karaktär. Statistik från Svenskt Vatten
används vid klassningen1. I ett första skede identifieras nedanstående ledningar, med hänsyn
till att de löper större sannolikhet för olika typer av problem.
Spillvattenledningar:
•

Betongledningar från -1949

•

Betongledningar från 1950–1959

•

Betongledningar från 1960–1969

•

Betongledningar från 1970–1974

•

Tryckledningar av plast (PVC) från –1973

•

Tryckledningar av plast (PE) från 1960–1974

Vattenledningar:
•

Galvaniserade ledningar

•

Gjutjärnsledningar

•

Segjärnsledningar

•

Tryckledningar av plast (PVC) från –1973

•

Tryckledningar av plast (PE) från 1960–1974

Spillvattenledningar av betong lagda före slutet av 1960-talet kan ha betydande inläckage
pga. sprickor, svavelväteangrepp, otäta fogar samt rotinträngning. Betongledningar från
början av 70-talet kan ha problem med gummitätningsringen som glidit av vid förskjutning.
Vid mitten av 70-talet ersattes gummitätningsringen med en bättre typ av fog.
Både vatten- och spillvattentryckledningar av plast från 70-talet är riskledningar. PVC-rör
tillverkade före 1973 har visat sig ha en relativt hög skadefrekvens eftersom rören är spröda
och är känsliga för stenanliggning med sprickbildning som följd. Tryckrör av PVC fogades
vanligen med gummiringsmuffar (Ehri-muffar) som även de har visat sig ha en hög
skadefrekvens.
Galvaniserade vattenledningar löper risk att gå sönder pga. korrosion. Huvudsakligen
användes galvaniserade ledningar som servisledningar. Materialet började användas i mitten
på 1950-talet och fram till slutet på 1960-talet.
Vattenledningar av gjutjärn och segjärn är riskledningar med avseende på vattenläckor.

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

Källarförekomst

•

Ej duplicerade system

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

Närliggande diken/vattendrag

•

Recipient för dagvattenutlopp och bräddavlopp

•

Planerad nyanslutning enligt översiktsplan

•

Utförda utredningar

•

Driftsstörningar

•

Energikostnad för pumpstationer

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

3.2.5 Risk- och konsekvensanalys
Risk- och konsekvensaspekter är bra att ta hänsyn till i bedömningen, men det kan vara ett
omfattande arbete. Risk definieras enligt följande:
𝑅𝑖𝑠𝑘 = 𝑠𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡 ∗ 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠
Sannolikhetsledningar är det vi tar fram i denna utredning som är förknippande med en stor
sannolikhet för problem. ”Sannolikhet” benämns dock ofta som risk, utan att
konsekvensaspekten tas hänsyn till.
Konsekvensledningar är de ledningar där ett problem får stora konsekvenser. Det kan
exempelvis vara ledningar av stor dimension, som alltså försörjer stora områden. Det kan
även vara ledningar som är belägna under stora vägar eller järnväg där det är svårare att laga
ledningen. Konsekvensledningar är även ledningar som försörjer samhällsviktig verksamhet.
Genom att samordna risk- och konsekvensbedömningen med nödvattenplanering kan den
samhällsviktiga verksamheten identifieras.

3.2.6 Framtagande av prioriteringsordning
Tidigare nämnda aspekter vägs samman till en samlad bedömning och på så sätt fås en
prioriteringsordning. Syftet är att översiktligt identifiera vilka delområden som ska
prioriteras för vidare undersökning.
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3.3 Hovmantorp
Hovmantorp delas in i 10 delområden baserat på pumpstationernas upptagningsområde. Se
Figur 3 nedan.

Figur 3: Delområdena i Hovmantorp baserat på pumpstationernas upptagningsområde.

3.3.1 Utförda undersökningar
I Hovmantorp har en ledningsinventering utförts i form av rökning och spolning för samtliga
fastigheter i samhället. Undersökningen har utförts av Svatek. Vägar, gator och
husgrundsdräneringar har ej inventerats. Totalt har 107 fastigheter med felaktigt anslutna
ytor identifierats. Ytorna härstammar från stuprör, spygatter och rännstensbrunnar inom
fastigheter. Fastigheterna är markerade på karta men ytornas storlek framgår inte.
Fastigheterna är utspridda över samhället.
Ledningsnätsinventeringen kompletteras med flödesmätning för att klargöra vilka områden
som tillför ledningsnätet störst mängd tillskottsvatten, både i form av direkt felanslutna ytor
och läck- och dräneringsvatten. Därför har flödesmätningar utförts på
spillvattenledningsnätet parallellt med denna analys inom respektive huvuddistrikt.
Resultatet och metodbeskrivning finns redovisat i sin helhet i ett separat PM. De mest
väsentliga delarna av resultatet redovisas här.
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De 10 delområdena varierar i storlek. För flödesmätningen görs en annan indelning då det
inte bedöms intressant att mäta i de allra minsta områdena. Istället delas några av de större
områdena upp i mindre delar, vilket resulterar i totalt 9 delområden enligt Figur 4.

Figur 4: Delområden baserade på flödesmätning med mätpunkternas placering.

I
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Tabell 1 visas en sammanställning av felaktigt anslutna ytor enligt ledningsinventeringen och
flödesmätningen. Eftersom ytornas storlek inte framgår av ledningsinventeringen har ett
grovt antagande gjorts om 150 m2 felaktigt ansluten yta per fastighet, oavsett hur många
stuprör/spygatter/rännstensbrunnar som är felaktigt anslutna.
Flödesmätningens resultat redovisas i form av ”fiktivt felansluten yta” som räknats fram
utifrån flödesdata. Detta motsvarar direkt eller indirekt nederbördspåverkan. Eftersom
tillskottsvattnet pumpas flera gånger i Hovmantorp är det svårt att hitta små felanslutna ytor.
Den framräknade fiktiva ytan ska därför ses som ungefärlig.
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Tabell 1: Felaktigt anslutna ytor enligt ledningsinventeringen och flödesmätningen.

Område

Områdets
area (ha)

Antal fastigheter
med felanslutna
ytor enligt
ledningsinventering (st)

Felanslutna
ytor enligt
ledningsinventering
(ha)

Fiktiv yta
enligt
flödesmätning
(ha)

Kommentar från
flödesmätning

31

7

0,1

0,2

Högt läck- och
dränflöde

16

18

0,3

0,3

Nederbördspåverkan

19

20

0,3

-

15

8

0,1

0,2

Nederbördspåverkan och högt
läck- och dränflöde

45

9

0,1

0,2

Nederbördspåverkan och högt
läck- och dränflöde

17

14

0,2

0,5

Nederbördspåverkan

MP7*

60

19

0,3

-

MP7 +
MP3*

79

39

0,6

2,0

Nederbördspåverkan och högt
läck- och dränflöde

19

12

0,2

1,8

Nederbördspåverkan

32

0

0

0,3

Nederbördspåverkan och läckoch dränflöde

254

107

1,6

5,5

MP1
MP2
MP3*

MP4

MP5
MP6

MP8

MP9
Totalt

*Mätresultatet från mätpunkt 3 kan ej användas. Därför slås resultatet från mätpunkt 3 ihop med
mätpunkt 7, som ligger nedströms.

Resultatet från flödesmätningen visar att mätområde 8 är det högst prioriterade att
undersöka vidare, eftersom det är ett litet område som belastas av en stor fiktiv yta enligt
flödesmätningen. Även mätområde 7 belastas av en stor fiktiv yta, men områdets totala
storlek är desto större vilket innebär att det krävs en större insats för att lokalisera ytorna
jämfört med mätområde 8. Inom mätområde 7 syns en tydlig påverkan av läck- och
dräneringsflöden. Även mätområde 6 och 9 är intressanta att undersöka vidare. Där visar
flödesmätningen att det finns tillskottsvatten som inte lokaliserats i ledningsinventeringen.
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3.3.2 Klassning med hänsyn till ålder och material
3.3.2.1 Spillvatten
I Hovmantorp finns totalt drygt 30 000 m spillvattenledningar. Fördelningen mellan olika
ledningsslag och anläggningsår redovisas i Tabell 2 nedan.
Tabell 2: Fördelningen mellan olika ledningsslag och anläggningsår i Hovmantorp.

Typ av ledning

Andel

BTG 50-tal

19 %

BTG 60-tal

26 %

BTG 70–75

18 %

BTG 75–80

9%

BTG 80-tal

8%

GJJ 1960–1973*

7%

PEM (okänt årtal)

3%

PEH 1973–1982*

3%

PVC 1960–2021*

6%

Okänt år/material

2%

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

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

•

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

•

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

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

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

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

3.3.3.2 Energiförbrukning pumpstationer
Inom Hovmantorp finns många pumpstationer och dessutom pumpas spillvattnet och
tillskottsvattnet från några av delområdena flera gånger. Detta medför höga energikostnader.
11

VA-handlingsplan

78

Enligt en grov bedömning pumpas tillskottsvattnet i genomsnitt 4 gånger på väg till Lessebo
ARV. Som ett schablonvärde kan antas att energiförbrukningen är 1 kWh per pumpad m 3. I
Lessebo är årsmedelnederbörden enligt SMHI 611 mm, vilket på de totalt ca 5,5 ha fiktivt
felanslutna ytorna medför en energiförbrukning relaterat till tillskottsvatten på ca
130 000 kWh/år.
Enligt en jämförelse mellan områdena sticker mätområde 7 och 8 ut, som enligt en grov
uppskattning har en energiförbrukning som är över 8 respektive 6 gånger större än för övriga
områden. Det beror till största delen på att mängden tillskottsvatten är störst i dessa
områden. Mätområde 3 och 4 är de områden där tillskottsvattnet pumpas flest gånger, men
tillskottsvattenmängden är mindre inom områdena.

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

Område

Bedömning
dupliceringsgrad

MP1

>75 %

MP2

Ca 25 %

MP3

Ca 25 %

MP4

>75 %

MP5

>75 %

MP6

>50 %

MP7

>50 %

MP8

Ca 25 %

MP9

100 %

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

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

3.3.4 Prioriteringsordning
Mätområde 8 bedöms som det högst prioriterade för vidare undersökning. Flödesmätningen
visar på en avsevärt större fiktivt felansluten yta än vad ledningsinventeringens 12 felaktigt
anslutna fastigheter kan motsvara. Det är dessutom ett mindre område, vilket betyder att det
är enklare att hitta ytorna. Spillvattenledningsnätet inom området består till största delen av
betongledningar från 50-talet. Dagvattenledningar saknas till stor del inom området och
området identifieras som problematiskt i skyfallskarteringen.
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Mätområde 7 (inkl. 3) belastas av en stor fiktiv yta, men områdets totala storlek är desto
större vilket innebär att det krävs en större insats för att lokalisera ytorna jämfört med
mätområde 8. Inom området rekommenderas vidare undersökningar för att dela in området
i mindre delar. Duplicerade system finns endast i drygt halva området.
Spillvattenledningsnätet inom området består till ca hälften av betongledningar från 60-talet
och hälften från tidigt 70-tal.
Även mätområde 6 är intressant att undersöka vidare. Där visar flödesmätningen att det
finns tillskottsvatten från nederbördspåverkan som inte lokaliserats i ledningsinventeringen.
Området är relativt litet och endast i drygt halva området finns duplicerade system.
Spillvattenledningsnätet inom området består till största delen av betongledningar från 60talet, men även av betongledningar från 50-talet och tidigt 70-tal.
Mätområde 9 är intressant att undersöka vidare. Enligt ledningsinventeringen finns inga
felaktigt anslutna fastigheter, men flödesmätningen visar att det finns tillskottsvatten i form
av både nederbördspåverkan och läck- och dränflöden. Det kan innebära att flödet
härstammar från dräneringsflöden och från gatorna. Nederbördspåverkan kan även vara
indirekt påverkan från dräneringar. Genom att undersöka hur rännstensbrunnarna i gatorna
är anslutna kan ursprunget fastställas.
De felaktigt anslutna ytor som identifierats i ledningsinventeringen bör åtgärdas inom
samtliga områden. Inom de områden som inte nämns i prioriteringsordningen ovan räcker
detta som åtgärd. Förslagsvis påbörjas arbetet med att koppla bort ytor i områden där
duplicerade ledningssystem finns, parallellt med att andra områden utreds.

3.4 Vidare arbete med ledningsnätet
I Hovmantorp föreslås vidare utredning och åtgärder enligt prioriteringsordningen. En
naturlig följd av en saneringsplan är att utreda förnyelsebehovet för samtliga ledningsslag. I
samband med sanering är det viktigt att se till helheten och göra medvetna val angående
placering och dimensioner av nya ledningar. Exempelvis kan nya, öppna dagvattensystem
behövas. Samordning av åtgärder även bör ske med övriga kommunala enheter, vilket kan
ändra prioriteringsordningen.
En liknande prioriteringsordning som i Hovmantorp föreslås tas fram för övriga orter, som
även prioriterar sinsemellan orterna.
Åtgärder kommer behövas både på det allmänna VA-ledningsnätet och på privata VAanläggningar för att komma tillrätta med problematiken. Det behövs därför en politiskt
godkänd strategi för åläggande till åtgärder på privata fastigheter avseende tillskottsvatten.
På lång sikt behöver en förnyelseplan för ledningsnätet tas fram, som omfattar samtliga
ledningsslag.
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4 Dagvattenplan
För att möjliggöra en hållbar dagvattenhantering behövs en långsiktig planering och ett
förvaltningsöverskridande samarbete. En dagvattenhandbok har tagits fram som ett steg i
VA-planarbetet. Dagvattenhandboken ska fungera som ett verktyg i tjänstemännens dagliga
arbete kring dagvattenfrågor. Här tydliggörs målsättningen med dagvattenarbetet,
ansvarsförhållanden samt vägledning kring hur dagvattenfrågor hanteras i olika skeden.
Arbetet har utförts av Sweco i nära samarbete med kommunens arbetsgrupp. Workshops och
arbetsmöten har genomförts för att skapa en gemensam kunskapsbas och ökad förståelse för
olika enheters utmaningar och möjligheter kopplade till dagvattenfrågan. Resultaten från
dessa möten har format innehållet i dagvattenhandboken.

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

4.1.1 Verksamhetsområde för dagvatten
I nuläget finns verksamhetsområde för ”Avlopp”, vilket innefattar både spillvatten och
dagvatten. Ett verksamhetsområde avser det geografiska område inom vilket en eller flera
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. Uppdelning av
verksamhetsområdena behöver ske för de olika vattentjänsterna, dvs omhändertagande och
rening av spillvatten och avledning av dagvatten. För vattentjänsten dagvatten sker oftast i
sin tur uppdelning i ”dagvattenfastighet” respektive ”dagvattengata”.
Enligt 6 § i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster föreskrivs att kommunen ska
fastställa verksamhetsområde för vattentjänst om det ”med hänsyn till skyddet för
människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större
sammanhang”. För dagvatten innebär detta att verksamhetsområde behöver inrättas då tät
bebyggelse eller hög hårdgörandegrad av mark omöjliggör för varje enskild fastighetsägare
eller gatu/väghållare att själv omhänderta dagvatten på sådant sätt att olägenhet inte uppstår
på angränsande fastighet, omkringliggande miljö eller recipient.
För att avgöra inom vilka områden behov finns enligt ovan behöver en utredning göras.
Verksamhetsområdena fastställs sedan genom fullmäktigebeslut.
Parallellt med framtagande av verksamhetsområde för dagvatten behöver VA-taxan
omarbetas för att även inkludera en taxa för dagvatten.

4.1.2 Kartläggning av ledningsnätet
Dagvattensystemet behöver kartläggas för att fastställa dess kapacitet. Detta kan utföras med
hjälp av en modell över ledningsnätet, som ger information om flöden, trycknivåer, behov av
utjämning mm.
Öppna lösningar kan behöva komplettera ledningar för att uppnå tillräcklig kapacitet enligt
nu gällande krav. Eventuella åtgärder i forma av öppna lösningar samordnas lämpligen med
skyfallshanteringen där behov finns.
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5 Skyfallskartering
Skyfallskarteringens syfte är att ge ett översiktligt, lättillgängligt och pedagogiskt
kartmaterial för kommunens fortsatta arbete med skyfallsrelaterade frågor.
Skyfallskarteringen omfattar tätorterna Lessebo, Hovmantorp, Skruv och Kosta.
Skyfallskarteringen inkluderar:
•

Flödesvägar

•

Utbredning av lågpunkter

•

Översvämningsutbredning vid varierande avrinning på markytan (varierande
nettoregn)

Materialet omfattar inte översvämning längs vattendrag vid höga flöden eller
översvämningar i fastigheter orsakad av baktryck i ledningsnätet.
Det finns ett flertal olika metoder för skyfallskarteringar. Den enklaste består av en statisk
GIS-kartering av lågpunkter och rinnvägar. Den valda metoden, SCALGO Live, är också
statisk men är mer avancerad då den visar rinnvägar och lågpunkter kopplat till en viss volym
regn och därmed också regnhändelser, metoden beskrivs närmare i kapitel 5.2. Det finns
även mer avancerade dynamiska hydrauliska modeller för skyfallskartering, men det
bedömdes inte nödvändigt i detta läge. Utredningens syfte är att ge en första överblick över
potentiella riskområden för skyfall i Lessebo kommun, och skapa en förståelse för hur vatten
rinner till och genom kommunens tätorter. Den valda metoden lämpar sig väl för en sådan
första överblick, och ger en bra översikt om vilka områden som är mest riskutsatta och
därmed intressanta att arbeta vidare med. Om kommunen önskar gå vidare med mer
detaljerade analyser av skyfallsrelaterade risker, och till exempel analysera risker kopplat till
framkomlighet eller översvämningsvaraktighet, eller dimensionera åtgärder för
skyfallshantering, kan det vara lämpligt att ta fram en hydraulisk modell.
Skyfallspåverkan har bedömts tillsammans med kommunens arbetsgrupp. Under
arbetsmöten har potentiella riskområden diskuterats och eventuell samhällsviktig
verksamhet inom riskområdena har identifierats. Detta ger en mycket enkel, men ej
komplett, bedömning av risker kopplade till skyfall.

5.1 Generell förståelse för skyfall i den bebyggda miljön
5.1.1 Systemförståelse
Begreppet skyfall används ofta för att beskriva händelser då stora mängder regn faller på kort
tid. Enligt SMHI2 definieras skyfall som minst 50 mm regn på en timme eller minst 1 mm
regn på en minut. I föreliggande rapport används begreppet skyfall bredare och innebär regn
som överstiger ledningsnätens kapacitet och som således orsakar betydande avrinning på
markytan.
Skyfall orsakar generellt störst problem i instängda områden. Med instängda områden avses
områden där vatten måste stiga till en viss tröskelnivå innan vattnet kan rinna vidare på ytan.
Att instängda område normalt sett är mer riskutsatta beror på att områdena är beroende av
ett ledningsnät för att kunna avvattnas, och när ledningsnätets kapacitet överskrids blir
vattnet stående utan möjlighet att rinna vidare på ytan.

2

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

5.1.2 Regn – volym och varaktighet
För att tala om regn och återkomsttid är det viktigt att förstå att regnhändelser består av både
regnvolym och varaktighet. En och samma regnvolym får olika återkomsttid om regnvolymen
faller under en 30-minutersperiod, en timme eller ett dygn. Det finns således inte ett enskilt
10-årsregn, 50-årsregn eller 100-årsregn, utan oändligt många (eftersom det finns oändligt
många teoretiskt möjliga varaktigheter).
Med Dahlströms formel (2010) är det möjligt att beräkna den regnvolym som vid en given
varaktighet svarar mot en viss återkomsttid. Regnet som beräknas är ett så kallat blockregn. I
ett blockregn är regnets intensitet samma under hela regnets varaktighet. I Tabell 4 visas
blockregnsvolymer för regn med återkomsttider mellan 10 och 100 år och varaktigheter
mellan 10 min och 24 timmar.
Det är viktigt att komma ihåg att även större regn än ett 100-årsregn kan inträffa. Exempelvis
föll 150 mm regn under cirka 2 timmar under skyfallet i Köpenhamn 2011 (SMHI, 2017). I
Gävle sommaren 2021 föll cirka 165 mm under ett dygn, varav cirka 100 mm föll under
regnets intensivaste 2 timmar (SMHI, 2021). Även Älghult drabbades av ett stort skyfall
under sommaren 2021, där saknas dock officiella mätdata på exakt hur stora regnmängder
som föll.
Klimatförändringar förväntas leda till ökade regnmängder. Hur mycket regnmängderna kan
förväntas öka beror mycket på hur koncentrationen av växthusgaser i atmosfären utvecklas.
Ofta används så kallade klimatscenarion (även kallade RCP-scenarion) för att beskriva
framtida utvecklingsbanor för klimatet. Enligt SMHI kan skyfallens förväntas öka med
mellan 10–40 %, beroende på vilket klimatscenario och vilken tidshorisont som studeras
(SMHI, 2017). Vid dimensionering och analys används en så kallad klimatfaktor för att
beskriva denna ökning, exempelvis motsvarar en klimatfaktor på 1,1 en ökning på 10 %.
Svenskt Vatten rekommenderar i sin publikation P110 att en klimatfaktor på minst 1,25
används vid dimensionering, det vill säga att regnmängderna ökas med minst 25 % för att ta
höjd för effekten av klimatförändringar. Kolumnen längst till höger i Tabell 4 visar ett 100årsregn med en klimatfaktor på 1,25.
Tabell 4 Sammanställning av blockregnsvolymer för regn med återkomsttider mellan 10 och 100 år för varaktigheter mellan
10 min och 24 timmar enligt Dahlström (2010). Klimatjusteringen har gjorts genom att öka 100-årsregnet med 25 % enligt
rekommendation från Svenskt Vattens P110.

Återkomsttid
Varaktighet

10 år

20 år

50 år

100 år

100-årsregn
med klimatfaktor 1,25

10 min

14 mm

17 mm

23 mm

29 mm

36 mm

30 min

21 mm

26 mm

35 mm

44 mm

55 mm

1h

26 mm

32 mm

43 mm

55 mm

69 mm

2h

31 mm

38 mm

52 mm

65 mm

81 mm

6h

42 mm

51 mm

68 mm

85 mm

106 mm

12 h

51 mm

62 mm

81 mm

100 mm

125 mm

24 h

65 mm

77 mm

98 mm

119 mm

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

5.1.3 Kommunalt ansvar och riktlinjer kopplade till skyfall
Det kommunala ansvaret kopplat till regn beror på regnets storlek. Mindre regn ska tas om
hand av ledningsnätet och dimensionering sker enligt gällande branschpraxis, idag används
P110 (Svenskt Vatten, 2016). Regn som överstiger dimensioneringskrav behöver inte tas om
hand i ledningsnätet och rinner därmed av på ytan, alternativt blir stående i lågpunkter.
Nedan beskrivs kommunens juridiska ansvar vid situationer när ledningsnätets kapacitet
överskrids. Ansvaret beskrivs enklast indelat efter begreppen ny respektive befintlig
bebyggelse.
För ny bebyggelse regleras ansvaret kopplat till skyfall huvudsakligen i plan- och bygglagen
(PBL). Där framgår det att ny bebyggelse i detaljplan ska lokaliseras till lämplig mark utifrån
risken för översvämning. Kommunen har utredningsskyldighet för att klarlägga om marken
är lämplig. För att avgöra om marken är lämplig rekommenderar Svenskt Vatten att ny
bebyggelse anpassas så att skador på byggnader undviks vid regn med en återkomsttid om
minst 100 år (Svenskt Vatten, 2016). Detta är i linje med Boverkets tillsynsvägledning för
översvämningsrisker, som anger att ny bebyggelse ska säkras mot översvämning vid regn
med minst 100 års återkomsttid.
Kommunen kan komma att bli skadeståndsskyldiga mot fastighetsägare om bebyggelse tillåts
på olämplig mark, eller om kommunen låter bli att inhämta tillräcklig kunskap.
Skadeståndsansvaret preskriberas 10 år efter att planen har antagits.
För befintlig bebyggelse saknar kommunen motsvarande planläggningsansvar. Dock infördes
1 augusti 2018 en förändring i PBL som innebär att kommunen är skyldig att beakta
klimatrelaterade risker i sin översiktsplan. Kommunen ska i översiktsplanen redogöra för sin
syn på risken för skador som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion. Av
översiktsplanen ska även framgå hur sådana risker kan minska eller upphöra (3 kap 5 §, PBL
2018:1370).
Ytterligare lagstiftning som berör skyfall och översvämningar är lag (2003:778) om skydd
mot olyckor. Vid olyckor eller överhängande fara för olyckor gäller att kommunen ansvarar
för räddningstjänst. Konkret innebär detta att kommunen vid skyfall som orsakar plötsliga
översvämningar har en skyldighet att agera med räddningsinsatser i den utsträckning det är
möjligt. Ansvaret innebär att hindra eller begränsa skador, dock inte att ersätta förstörd
egendom (SOU, 2017:42).

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

5.2.1 SCALGO Live
SCALGO Live är ett GIS-baserat verktyg som används för att analysera höjddata ur ett
ytvattenperspektiv. I analysen används både terrängdata och vattenvolymer för att identifiera
vilka områden som översvämmas vid en given vattenvolym, principen visas i figur 5.
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SCALGO Live utgår från Lantmäteriets nationella höjdmodell som har en noggrannhet på
1 x 1 m. Koordinatsystemet är Sweref 99 TM. Höjdscanningen från Hovmantorp är utförd
2019-12-28 och höjdscanningen från Lessebo, Kosta och Skruv är från 2020-01-22.
Analysmetoden har en koppling mot mängden vatten som genereras vid olika regnhändelser
och kan därför användas för att identifiera riskutsatta områden vid givna händelser. Metoden
är statisk, till skillnad mot de tvådimensionella hydrauliska beräkningsmodeller som
traditionellt använts vid skyfallskarteringar. Detta innebär att metoden saknar dynamiska
(tidsberoende) aspekter, vilket innebär vissa begränsningar i vad som kan analyseras med
hjälp av metoden, detta beskrivs närmare längre fram.
SCALGO Live beräknar hur vatten kommer att ställa sig i terrängen när terrängen belastas
med en viss mängd vatten. Om tillräckligt mycket vatten rinner till en lågpunkt för att den
ska fyllas upp kommer vatten att kunna rinna vidare till nästa lågpunkt enligt Figur 5. Om
den vattenvolym som belastar terrängen inte är tillräcklig för fylla upp lågpunkten kommer
inget vatten att rinna vidare från lågpunkten. Översvämningar inom instängda områden blir,
till skillnad från en lågpunktsanalys, beroende av vilken typ av regn som studeras. Se
exempel i Figur 6.

Figur 5: Visualisering av beräkningsmetodik i SCALGO Live. Mängden vatten som terrängen belastas med rinner till närmsta
lågpunkt. Om mängden vatten är tillräcklig så fylls lågpunkten upp till sin tröskelnivå (svarta prickar), och vattnet rinner vidare till
nästa område (svarta pilar). Ju större nettonederbörd som belastar terrängen desto större kommer avrinningsområdet för den
lägsta punkten att vara. Orange markering visar det avrinningsområde som bidrar med vatten till det lägst liggande instängda
området. Vattnets djup och utbredning (blå pilar) vid en given nettonederbörd kan beräknas eftersom metoden tar hänsyn till
mängden tillgängligt vatten.

Figur 6: Exempel från Skruv som visar fyllda och ej fyllda lågpunkter. Skrafferade områden är lågpunkternas maximala
utbredning. Blå områden är uppfyllanden vid 50 mm regn.
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Med SCALGO Live kan man visualisera de rinnvägar som är aktiva vid en given volym
nettoregn. I takt med att nettoregnet ökar kan nya rinnvägar uppstå när områden fylls upp
och svämmar över. Om tillräckligt stor volym studeras visas rinnvägar från
avrinningsområdets högsta punkt till dess lägsta (recipienten). Då metoden saknar dynamisk
aspekt kan utbredning och vattendjup inte beräknas i rinnvägarna. Detta innebär att
rinnvägarna har en utbredning och ett djup som inte framgår av kartmaterialet.
SCALGO Lives algoritm för att identifiera flödesvägar bygger på en analys av höjder i
intilliggande celler. I mycket flacka områden identifierar modellen ibland avrinning i en
riktning som inte stämmer överens med verkligheten. Denna typ av beräkningsfel uppstår i
huvudsak i områden med mycket flack terräng. Avrinning kan ske i flera riktningar utan att
detta återspeglas i modellresultatet. Rinnvägar kan därför vara svåra att analysera i detalj
utifrån kartunderlaget. Ett litet fel i höjddatans upplösning, antingen i horisontal och vertikal
riktning, kan medföra helt andra resultat. Även konsekvenserna av att ändra rinnvägar kan
vara svåra att bedöma.

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

Nettoregn = Bruttoregn – ledningsnät – infiltration
Principen illustreras i Figur 7 nedan.

Figur 7: Princip för beräkning av nettoregn. Avdrag från bruttoregnet görs för ledningsnät och infiltration. Nettoregnet är den del
av regnet som finns kvar efter avdragen och som således rinner av på markytan.

SCALGO Lives beräkningsalgoritmer kräver att hela modellområdet belastas med samma
regnvolym, det är alltså inte möjligt att differentiera belastningen mellan olika typer av ytor.
Detta innebär att ett generellt avdrag måste göras för hela modellområdet, detta avdrag
måste omfatta både ledningsnät och infiltration.
Det levererade kartmaterialet visar översvämningsutbredning vid varierande
nettoregnsvolymer. Kartmaterialet kan därför användas för att analysera effekten av olika
avdrag för ledningsnät och infiltration och studera specifika områden mer i detalj.
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5.2.2.1 Bruttoregnets volym och varaktighet
Regnhändelser med lång varaktighet har lägre regnintensitet men större totalvolym än
regnhändelser med motsvarande återkomsttid och kort varaktighet. Eftersom SCALGO Live
nyttjar volym och inte intensitet i beräkningar kommer antaganden som resulterar i längre
varaktigheter ge upphov till större översvämning. Regnets varaktighet bör vara i samma
storleksordning som koncentrationstiden för avrinningsområdet som studeras.
Koncentrationstiden för avrinning inom tätorterna i Lessebo kommun bedöms till mellan 30
minuter och 2 timmar. Beräkningarna utgår därför från dessa regnvaraktigheter.
Blockregnsvolymer för regn med olika återkomsttider har beräknats med hjälp av
Dahlströms formel (2010).
I ett blockregn antas intensiteten vara densamma under hela regnhändelsen, vilket är en
förenkling av verkligheten. Eftersom SCALGO Live är en statisk analys som räknar med
volymer och inte intensitet saknar detta betydelse i beräkningsmetodiken.
Beräknade volymer visas i Tabell 5. Regn med återkomsttid 50 år eller längre presenteras, vid
mindre regn spelar ledningsnätet stor roll för översvämningssituationen, vilket gör det
mindre lämpligt att använda vald karteringsmetod.
Tabell 5: Bruttoregnvolymer för belastande regn med återkomsttid 50 och 100 år.

Återkomsttid
Varaktighet

50 år

100 år

100-årsregn med
klimatfaktor 1,25

30 min

35 mm

44 mm

56 mm

1h

43 mm

55 mm

68 mm

2h

52 mm

65 mm

82 mm

5.2.2.2 Ledningsnät och infiltration
Hur mycket vatten som kan avbördas i ledningsnätet beror på hur ledningsnätet
dimensionerats. Detta varierar sannolikt mellan olika delar i kommunens tätorter. I
nybyggda områden är branschstandard att ledningsnätet, beroende på typ av bebyggelse, ska
vara dimensionerat för ett 10-, 20- eller 30-årsregn för trycklinje till marknivå. Ledningsnät i
äldre delar av tätorterna är sannolikt inte dimensionerade för så stora regn. Tabell 6 visar
intensitet (mm/h) för regn som antas kunna vara dimensionerande för ledningsnätet i
Lessebo kommun.
SCALGO Live tillåter inte att regnbelastningen differentieras mellan olika typer av ytor.
Därför måste avdraget för ledningsnät som görs på hårdgjorda ytor vara lika stort som
avdraget för infiltration som görs på grönytor. Då ledningsnät dimensioneras för att
omhänderta den avrinning som alstras för en given markanvändning (med både hårdgjorda
ytor och grönytor) är det rimligt att anta att ingen ytavrinning uppstår vid det regn som
ledningsnätet antas vara dimensionerat för. Detta är en förenkling som är nödvändig att göra
för att kunna koppla nettoregnbelastningen i SCALGO Live mot en händelse med en
återkomsttid.
Dimensionerande regn från Tabell 6 kombineras med de belastande regnen i Tabell 5 för att
beräkna nettoregnvolymer.
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Tabell 6: Intensitet för regn som ledningsnätet antas kunna vara dimensionerat för.

Återkomsttid
Varaktighet

2 år

5 år

10 år

30 min

25 mm/h

33 mm/h

42 mm/h

1h

15 mm/h

21 mm/h

26 mm/h

2h

9 mm/h

12 mm/h

16 mm/h

5.2.2.3 Nettoregn
Som beskrivet i det inledande avsnittet om generell förståelse för skyfall i den bebyggda
miljön består en regnhändelse av både en regnvolym och en varaktighet. Det går därmed inte
att koppla en enskild regnvolym till en återkomsttid utan att samtidigt beakta under hur lång
tid regnförloppet pågick. Ett 50-årsregn med 60 minuters varaktighet ger till exempel
upphov till 43 mm regn, vilket är ungefär lika stor volym som ett 100-årsregn med 30
minuters varaktighet (44 mm).
Antaganden om ledningsnätskapacitet och markens infiltrationsförmåga komplicerar
ytterligare kopplingen mellan regnvolym och återkomsttid. 44 mm nettonederbörd kan t.ex.
även motsvara ett 100-årsregn med klimatfaktor med 1 timmes varaktighet där ledningsnätet
antas vara dimensionerat för ett 2-årsregn. Då SCALGO Live saknar dynamisk aspekt är det
komplicerat att koppla den volym modellen belastas med till en given återkomsttid, och
därmed till en sannolikhet, då en och samma volym kan motsvara många olika scenarion.
I Tabell 7 presenteras nettoregnsvolymer för olika kombinationer av belastande och
dimensionerande regn. Syftet med att presentera studerade regnvolymer på detta sätt är att
skapa en förståelse för att olika områden i kommunen kan ha olika riskbild vid regn med en
viss återkomstid. Vet man exempelvis med sig att ett område har ett undermåligt ledningsnät
kan det vara intressant att studera vad som händer i detta område när det belastas med en
större nettovolym än för ett område med väldimensionerat ledningsnät. Ett 100-årsregn
behöver med andra ord inte betyda samma nettovolym regn i alla delar av orten, utan är
beroende av lokala förutsättningar.
Tabell 7: Nettoregnsvolymer (i mm) för olika regnhändelser (50-årsregn och 100-årsregn (med och utan klimatfaktor)). Avdrag
har gjorts för ledningsnätets kapacitet. Kombinationer som ger negativa eller mycket små belastningar presenteras ej (grå rutor).
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5.2.2.4 Områdesspecifika analyser
Med hjälp av Tabell 7 kan lämpliga nettoregnvolymer för olika delar av kommunen väljas för
vidare analys med hjälp av det framtagna kartmaterialet som visar vilka områden som
översvämmas vid olika volymer nettoregn (se kap 5.3). Observera att analysen behöver göras
avrinningsområdesvis inom orterna och inte kan göras för endast ett mindre område längst
nedströms i ett större avrinningsområde.
Först behöver en bedömning göras av vad som är rimligt att ledningsnätet klarar att avleda
inom avrinningsområdet. När ledningsnätet kan avleda mer blir nettoregnsbelastningen och
översvämningsrisken mindre. Att välja mellan 2-, 5-, och 10-årsregn kan göras genom att se
till vilka dimensioneringskrav som fanns när ledningsnätet anlades. Äldre ledningsnät
dimensionerades ofta för mindre regn medan nyare system kan vara dimensionerade för
10-årsregn. Förtätning kan också ha skett sedan ledningsnätet anlades, varför 2-årsregn kan
vara lämpligt för äldre ledningsnät. Som framgår av Tabell 7 har antaganden om
ledningsnätets kapacitet mycket stor påverkan på den resulterande nettoregnbelastningen.
För att inte riskera att underskatta översvämningsrisken bör konservativa antaganden väljas,
särskilt i de fall då detaljerade underlag om ledningsnätet saknas.
När dimensionerande återkomsttid för ledningsnätet är vald behöver en varaktighet väljas.
Detta kan göras genom att se till avrinningsområdets storlek och koppla varaktigheten till
koncentrationstid. Lägre koncentrationstider kan användas för mindre avrinningsområden
där ledningsnätet kan antas vara dimensionerat för en högre intensitet. Följden av detta blir
att ledningsnätet antas kunna avleda mer vatten och att nettoregnsbelastningen blir mindre.
För större avrinningsområden, eller områden där ledningsnätet kan antas vara
dimensionerat för en lägre intensitet, bör en högre koncentrationstid väljas på 60–120 min.
Då blir nettoregnsbelastningen större.
För att studera skyfall rekommenderas att ett 100-årsregn med en klimatfaktor på 1,25 väljs i
tabellen. Övriga regnhändelser visas för att ge en möjlighet att kunna jämföra olika
situationer och även studera eventuella inträffade regn. Skyfallets varaktighet
rekommenderas väljas så att det värsta utfallet för nettoregnsbelastning erhålls.

5.2.2.4.1 Exempel på beräkning av nettoregn
Nedan följer två exempel på hur nettoregnsbelastning kan beräknas.
Ledningsnätet i den västra delen av ort X är av äldre karaktär och bedöms vara
dimensionerat för ett 2-årsregn. Avrinningsområdet är mycket litet och ligger nära
recipienten. Det bedöms ha en koncentrationstid på ca 30 min, varför det är rimligt att välja
en varaktighet på 30 min som dimensionerande för ledningsnätet. För att studera ett
100-årsregn med en klimatfaktor på 1,25 blir nettoregnet 32, 43 eller 44 mm beroende på
vilken varaktighet som väljs för skyfallet. Det värsta fallet rekommenderas att väljas, vilket
ger ett nettoregn på 44 mm. I kartmaterialet kan en jämförelse göras mot övriga
varaktigheter. Olika områden är olika känsliga för skillnader i nettoregnsbelastning.
Ledningsnätet i den östra delen av ort X är nyligen anlagt och bedöms vara dimensionerat för
ett 10-årsregn. Området är större och kan antas ha en koncentrationstid på 60–120 min.
Därför väljs en varaktighet på 60–120 min som dimensionerande för ledningsnätet.
Nettoregnsbelastningen för skyfallet (100-årsregn med en klimatfaktor på 1,25) blir då 30, 42
eller 51 mm. Det rekommenderas att 51 mm väljs för vidare analys.
Exemplen illustrerar tydligt hur stor påverkan antaganden om ledningsnätets kapacitet har
på resulterande nettoregnbelastning. I områden med större lågpunkter där valet av
nettoregnbelastning har stor påverkan på den resulterande översvämningen är det särskilt
viktigt att göra väl underbyggda antaganden. Även då är en skyfallskartering med SCALGO
Live förknippad med stora osäkerheter. För mer detaljerade riskutredningar eller
dimensionering av åtgärder kan analysen kompletteras med dynamisk skyfallsmodellering.
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5.3 Framtaget kartmaterial
Sweco har tagit fram ett GIS-material som visar skyfallspåverkan i fyra tätorter i Lessebo
kommun. Materialet är utformat för att ge en första överblick över hur vatten rinner genom
tätorten, och var i orten vatten kan ansamlas. Materialet levereras i digitalt format i form av
GIS-lager samt som en arbetsyta i ArcMap. I följande kapitel presenteras och beskrivs
levererat kartmaterial.

5.3.1 Rinnvägar
Kartlagret rinnvägar visar ytliga flödesvägar genom kommunens tätorter. Rinnvägarna är
indelade i tre kategorier baserat på storleken på det avrinningsområde som rinnvägen
avvattnar. Rinnvägarna visar vilken väg vattnet tar genom tätorten då alla lågpunkter är
fyllda till sin maximala kapacitet. Detta innebär att alla rinnvägar inte är aktiva vid alla regn.
Syftet med att presentera detta kartlager är att presentera generella flödesvägar genom
tätorten, och underlätta tolkning av hur vatten rinner genom bebyggelsen vid ett skyfall.
Längs rinnvägarna flödar det vatten vid skyfall. Verklig utbredning och vattendjup i
rinnvägarna beräknas inte av analysmetoden, rinnvägarna har således en utbredning som
inte framgår av kartmaterialet. Analysmetoden beräknar inte heller hur snabbt vatten flödar
längs rinnvägen. Generellt kan sägas att rinnvägens utbredning, djup och flöde ökar med
stigande nettoregn.

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

Figur 8: Utbredning av lågpunkter i terrängen när dessa är fyllda till sin tröskelnivå. Rinnvägar visas som röda linjer. Exemplet är
från Lessebo. Bakgrundskarta: Lantmäteriet.
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5.3.3 Översvämningsutbredning vid ökande volymer regn
Figur 9 visar ett utdrag ur kartmaterialet som visar översvämmade områden när upp till 100
mm vatten rinner av på ytan (tidigare i rapporten benämnt nettoregn).
Blå färg i Figur 9 visar områden som fylls upp redan vid små nettoregn (upp till 10 mm), grön
färg visar områden som översvämmas vid mellan 10-25 mm nettoregn, gul färg visar
områden som översvämmas vid mellan 25-35 mm, och så vidare upp till rosa färg som visar
områden som kräver större nettoregn (65-100 mm) för att fyllas. När en lågpunkt är fylld
leder ökande nettoregn inte längre till ökad översvämning, eftersom den ökade
vattenmängden inte ansamlas utan rinner vidare. Däremot leder ökade nettoregn till att mer
vatten rinner längs rinnvägarna. Sammanfattningsvis översvämmas blå områden vid mindre
regn medan rosa områden kräver kraftigare regn för att drabbas av översvämning.
Materialet kan användas för att förstå vilka lågpunkter i terrängen som fylls upp redan vid
små regnbelastningar, och vilka som har potential att magasinera mer vatten. Kartan kan
med fördel användas tillsammans med Tabell 7 för att analysera vilka områden som påverkas
vid olika regnhändelser.

Figur 9: Översvämningsutbredning i lågpunkter vid ökande volymer nettoregn. Blå områden översvämmas vid 0-10 mm
nettoregn, gröna områden vid 10-25 mm nettoregn, osv upp till 100 mm. Rinnvägar visas som röda linjer. Exemplet är från
Lessebo. Bakgrundskarta: Lantmäteriet.

5.4 Skyfallspåverkan i Lessebo kommun
I detta kapitel presenteras resultatet av skyfallsanalysen. De riskområden som identifierats
under arbetsmöten beskrivs och visas på karta. Varje delkapitel inleds med en kortfattad
beskrivning av avrinningsområden och flödesriktningar genom tätorten och hur de generella
förutsättningarna för skyfallshantering ser ut. Därefter beskrivs de riskområden som
identifierats tillsammans med kommunen under de genomförda arbetsmötena.
Under arbetsmötena har endast några utvalda områden presenterats för varje ort. I detta
kapitel presenteras ett antal typexempel. Det finns potentiella riskområden som inte tas upp i
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text. Det har inte heller gjorts en allomfattande konsekvensanalys, utan det som presenteras
är baserat på det som framkommit under arbetsmötena. Det kan med andra ord finnas
samhällsviktig verksamhet som inte behandlats.
Det är viktigt att bedöma skyfallsrisken från fall till fall utifrån levererat kartmaterial och
kännedom om området.

5.4.1 Lessebo
Lessebo tätort (Figur 10) är belägen mellan två sjöar, Läen och Öjen, som knyts samman av
ett dike i samhällets södra del. Diket är kulverterat under pappersbruket. De södra delarna av
samhället avrinner mot detta dike. Hela den västra delen av samhället är låglänt.
Markhöjderna varierar mellan ca +150 m ö h till +180 m ö h. Det går en höjdrygg
(vattendelare) i nord-sydlig riktning som medför att samhällets nordöstra delar avrinner
norrut och de nordvästra delarna avrinner västerut mot Öjen. Det finns inga stora
avrinningsområden utifrån som rinner in i tätorten.
Generellt sett ser skyfallssituationen i Lessebo tätort bra ut, mycket tack vare höjdryggen som
medför att skyfallsvattnet avleds åt olika håll. Instängda lågpunkter är i huvudsak belägna i
grönområden och rinnvägarna är i huvudsak belägna längs gator. Några av de riskområden
som identifierats beskrivs i kommande stycken.

Figur 10: Höjdmodell över Lessebo med flödesvägar (blå linjer), flödesriktningar (pilar) och riskområden (röda cirklar).
A=Industrigatan och B=Grönområde Åkerhultsvägen.
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5.4.1.1 Identifierade riskområden
5.4.1.1.1 Industrigatan
I den norra delen av samhället finns en instängd lågpunkt i ett bostadsområde kring
Industrigatan. Några av fastigheterna i området har källare med garagenedfarter.
Lågpunkten berör gatan, några fastigheter samt ett grönområde. Grönområdet är planlagt
som park, vilket är bra eftersom det bedöms vara viktigt för avvattningen av området.
I området finns ett utbyggt dagvattenledningsnät som verkar mynna i ett dike öster om
området. Ledningsnätet saknar vattengångar vilket gör det svårt att avgöra hur vattnet rinner
och vad som är in- respektive utlopp. Det verkar som att ledningsnätet lutar i motsatt
riktning som marken. Det innebär i så fall att vattnet kommer röra sig ytligt i en annan
riktning när ledningsnätet är fullt, vilket är värt att beakta.
Kommunen menar att det inte finns några kända problem i området. Det tyder på att
systemet fungerar bra för de regn som hittills belastat systemet. Problem kan uppstå vid
större regn eller vid igensättning. Det är viktigt att dagvattenledningsnätets funktion
säkerställs.

5.4.1.1.2 Grönområde Åkerhultsvägen
I den norra delen av samhället finns en instängd lågpunkt i ett grönområde norr om
Åkerhultsvägen. Lågpunkten sträcker sig även ut på själva vägen, som har en svacka. Enligt
uppgift från kommunen står det vatten på Åkerhultsvägen när det regnar, vilket tyder på att
problem uppstår även vid regn som inte klassas som skyfall. Området är planlagt som
industrimark, men är inte bebyggt eftersom det är blött. Det är ett friväxande grönområde
som enligt kommunen är i behov av att röjas upp.
Det finns två kulvertar i grönområdet där funktionen är oklar pga. att det saknas
vattengångshöjder på kulvertar och ledningar i området. Baserat på marklutningar verkar
kulverten under Åkerhultsvägen leda in i ett dike i grönområdet. Diket verkar både luta
norrut och till en kulvert i västra delen av grönområdet som skulle kunna leda ut ur
grönområdet västerut. Det är med andra ord inte möjligt att avgöra hur vattnet rör sig i
området utan att mäta in kulvertarna. Det som är tydligt är att grönområdet och dikena fyller
en viktig funktion för att skydda kringliggande områden från översvämning. Om önskemål
finns om att förverkliga detaljplanen och använda marken till industriändamål är det oerhört
viktigt att en utredning avseende skyfall utförs. Annars kan det få allvarliga konsekvenser för
både planerad och befintlig bebyggelse.

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

5.4.2 Hovmantorp
Hovmantorp (Figur 11) är kuperat. Markhöjderna varierar mellan ca +150 m ö h till +170 m ö
h. De lägst belägna områdena återfinns i anslutning till sjön Rottnen. Hela tätorten avleds till
Rottnen. Ett litet område i öster avleds åt nordost till Vargamosse och därefter via ett dike till
Rottnen.
Ett stort avrinningsområde (drygt 85 km2) norrifrån rinner genom Hovmantorp via Fibbleån.
Det finns en damm vid Fibbleåns utlopp i sjön Rottnen.
Det finns ytterligare fyra mindre (ca 1-5 km2) avrinningsområden som avleds in i
Hovmantorp. Tre av dem avleds i diken, men ett avleds i kulvert genom samhället.
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Avrinningsområdena som leds genom Hovmantorp kan medföra en risk vid långa blöta
perioder med höga flöden. Avledning i kulvert medför en risk vid kraftiga skyfall när
kulvertar inte räcker till eller sätter igen.
I västra delen av samhället återfinns endast en instängd lågpunkt (kring Kårlandavägen) och
flödesvägarna verkar sammanfalla väl med gatunätet. I de centrala och östra delarna av
samhället finns flera mindre lågpunkter utspridda i bostadsområden. Även samhällsviktig
verksamhet i lågpunkter har identifierats. Några av de riskområden som identifierats
beskrivs i kommande stycken.

Figur 11: Höjdmodell över Hovmantorp med flödesvägar (blå linjer), flödesriktningar (pilar) och riskområden (röda cirklar).
A=Storgatan och B=Ica och tågstationen.

5.4.2.1 Identifierade riskområden
5.4.2.1.1 Storgatan
Längs Storgatan i nordvästra delen av samhället sluttar marken kraftigt österut in mot
centrum. I höjd med Bråtabäcken finns en svacka på Storgatan där vatten blir stående redan
vid mindre regn. Storgatan är ett exempel på där SCALGO Live inte visar hela problemet med
stora marklutningar och stora flödesvägar som stannar upp i lågpunkter. Detta område
utreds separat i en annan utredning, då dagvattensystemet i svackan verkar vara
undermåligt.
Längs Ringsbergsgatan i samma område finns en flödesväg som via garageinfarter verkar
leda in vattnet till en instängd lågpunkt. Dock finns enligt kommunen inga upplevda problem
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på fastigheterna. Här vore det lämpligt att anlägga någon form av kant mot fastigheterna så
att vattnet fortsätter mot Storgatan.

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

5.4.2.1.3 Östra Hovmantorp
I östra Hovmantorp finns ett antal mindre instängda områden inom bostadskvarteren.
Kommunen har inte upplevt problem inom någon av lågpunkterna. Troligtvis tar
ledningssystemet, för dagvatten, hand om de regn som inträffat hittills. Vid större regn kan
det hända att problem uppstår inom dessa områden. Det är viktigt att ledningsnätets
funktion säkerställs för att inte ytterligare förvärra risken för översvämning. Speciellt kan
nämnas området kring Norrhemsgatan, där dagvattenledningen går över privata fastigheter
mot Rottnen.
I området kring Udden i östra Hovmantorp finns ett instängt grönområde som enligt
kommunen upplevs som blött. Dock finns inga kända problem för fastighetsägarna. Delar av
grönområdet ligger inom kommunal mark, men den norra delen ligger på privata fastigheter.
Det finns en dagvattenledning genom grönområdet som har en mycket viktig funktion som
behöver säkras tekniskt och juridiskt, då den delvis är belägen på privat mark.
Kommunen har anlagt en djup översvämningsyta i form av en amfiteater (även kallad Oves
håla) i östra Hovmantorp. Magasinet har främst en avlastande funktion på
dagvattenledningsnätet då det endast är ett litet område som ytledes kan avledas till
magasinet. Det bedöms dock ha en positiv inverkan vid skyfall i ett större område då
magasinet frigör kapacitet i ledningsnätet.

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

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

5.4.3 Kosta
Kosta (Figur 12) är beläget på en höjdrygg omgiven av lägre områden, vilket gör att vatten
avleds bort från orten, i huvudsak åt öster och väster. Markhöjderna varierar mellan ca +130
m ö h till +150 m ö h. Det finns inga avrinningsområden utifrån som rinner in i tätorten.
Avloppsreningsverket i Kosta är beläget utanför orten och ingår därför inte i kartmaterialet.
Det har dock studerats separat under arbetsmöte. Det konstaterades att det är beläget på en
höjdpunkt, vilket är positivt ur skyfallssynpunkt. Risken vid skyfall bedöms därför som låg.
Några av de riskområden som identifierats beskrivs i kommande stycken.
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Figur 12: Höjdmodell över Kosta med flödesvägar (blå linjer) och flödesriktningar (pilar).

5.4.3.1 Identifierade riskområden
På några ställen i orten finns instängda lågpunkter i bostadsområden där flödesvägarna inte
följer gatorna, eftersom gatorna där är högre belägna än omgivande mark. Detta innebär en
risk vid skyfall.
Vattenverket i Kosta är beläget öster om orten. Det ligger uppströms i avrinningsområdet,
men det finns en instängd lågpunkt där en infiltrationsdamm och en byggnad är belägna,
vilket kan vara problematiskt.
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5.4.4 Skruv
Skruv (Figur 13) är generellt flackt, med undantag av några mindre höjdryggar i södra delen.
Markhöjderna varierar mellan ca +135 m ö h till +150 m ö h.
Ett stort avrinningsområde (ca 23 km2) passerar genom södra delen av orten i Momålaån.
Det finns ytterligare två avrinningsområden (ca 7 km2 vardera) som avleds in i Skruv
norrifrån och nord västerifrån. Dessa är delvis kulverterade genom samhället, vilket kan
medföra en risk. Skruv kan vara utsatt både vid kraftiga skyfall när kulvertar inte räcker till
eller sätter igen och vid långa blöta perioder med höga flöden. Det har enligt kommunen
inträffat att kulvertarna satt igen. Kartmaterialet och Figur 13 visar en situation då dessa
kulvertar är igensatta.
Några av de riskområden som identifierats beskrivs i kommande stycken.

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

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

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

5.5.1 Samhällsviktig verksamhet
De riskområden där samhällsviktig verksamhet finns som identifierats i denna utredning bör
studeras mer i detalj på plats för att bedöma dess utsatthet.
Hela kartmaterialet bör studeras mer i detalj av personer som har kännedom om var
samhällsviktig verksamhet är belägen för att få en mer heltäckande bild av riskbilden. I riskoch sårbarhetsanalysen (2019–2022) framtagen av Lessebo kommun finns beskrivet vad
kommunen klassar som samhällsviktig verksamhet.

5.5.2 Strategisk planering
5.5.2.1 Översiktsplanering och åtgärdsförslag i befintlig bebyggelse
Kartmaterialet kan ligga till grund för att ta fram en strukturplan för skyfall, som ger förslag
på lämpliga placeringar av översvämningsytor och avledningsvägar vid skyfall. Förslag till
hur den typen av lösningar kan utformas finns i dagvattenhandboken. Att ta fram en
strukturplan för skyfall finns med i åtgärdslistan i Bilaga 1.
Även vid utredning av dagvattenhantering i ett större perspektiv kan underlaget ge en bild av
var det är lämpligt att anlägga dagvattenanläggningar för ytlig avledning eller fördröjning.
Det är ofta fördelaktigt att samordna dagvatten- och skyfallshantering.
I samband med översiktsplanering bör ovanstående beaktas och plats behöver reserveras.
Kommunen är (enligt 3 kap 5 §, PBL 2018:1370) skyldig att beakta klimatrelaterade risker för
befintlig bebyggelse i sin översiktsplan. Under arbetsmöten diskuterades värdet av att spara
naturmark inom tätorterna, både vid förtätning och vid exploatering i ytterområden.
Förtätning är helt enkelt inte lämpligt på vissa platser.

5.5.2.2 Detaljplanering
Vid exploatering behöver kartmaterialet studeras mer i detalj för att säkra
skyfallshanteringen inom den nya detaljplanen. Kommunen har enligt PBL en
utredningsskyldighet för att klarlägga om marken är lämplig. Hänsyn ska tas till rinnvägar,
höjdsättning och att nya instängda områden med bebyggelse inte skapas.
Det är samtidigt viktigt att skyfallssituationen inte förvärras för befintlig bebyggelse. Det kan
innebära att viss magasinering behövs även om inga instängda lågpunkter finns, om andelen
hårdgjorda ytor inom detaljplanen ökar eller om befintliga lågpunkter byggs bort.
Magasineringen av skyfall kan då med fördel samordnas med dagvattenhanteringen.
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Här beskrivs ett exempel på hur kartmaterialet kan användas vid exploatering. Exemplet är
från ett område i Skruv som inte är färdigutbyggt. Figur 14 visar en lågpunkt och en flödesväg
från ett stort avrinningsområde som korsar de obebyggda tomterna. När tomterna bebyggs är
det viktigt att de höjdsätts så att lågpunkten försvinner och att flödesvägen leds om så att den
inte skadar någon bebyggelse. Någon form av avskärande dike kan vara en lämplig lösning.

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

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

5.5.3.1 Utredningsmetodik för rinnvägar och potentiella översvämningsytor
Nedan följer ett exempel på hur ett område kan studeras utifrån kartmaterialet med avseende
på rinnvägar och hur potentiella översvämningsytor kan identifieras.
I Figur 15 visas ett exempel från Lessebo där flödesvägarna rör sig över fastigheter i flera
kvarter innan det når en instängd lågpunkt på Kronobergsgatan. Det här är ett exempel där
flödesvägarna kan vara svåra att tolka och dra slutsatser från. I den här typen av område vore
det intressant att titta närmare på hur flödesvägarna ser ut i verkligheten, speciellt med tanke
på att det är små höjdskillnader i nord-sydlig riktning i området. Det kan därför vara så att
flödesvägarna egentligen sammanfaller med gatorna. Detta kan säkerställas med inmätning
och eventuellt kompletterat med en hydraulisk modell. Om kartmaterialet stämmer med
verkligheten kan olika typer av åtgärder studeras. Några exempel nämns i kapitel 5.5.3.2
nedan.
Grönytan i korsningen Allbogatan-Norrvidingegatan-Wendelsgatan är ett exempel på en yta
som skulle kunna vara en lämplig översvämningsyta som avlastar lågpunkten i
Kronobergsgatan. Grönytan behöver studeras för att bl.a. se hur gatorna lutar, om det finns
kantsten, vilka träd som finns på ytan för att lämpligheten ska kunna bedömas.
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Figur 15: Exempel från Lessebo med flödesvägar och lågpunkter.

5.5.3.2 Gator och vägar
I samband med att gator läggs om bör möjligheten att åtgärda eventuella problem beaktas.
Det kan både röra sig om bristfällig avvattning (dagvattenhantering) och skyfallshantering.
Om det finns problematiska rinnvägar kan dessa eventuellt modifieras med hjälp av gatans
lutning eller motveck. I vissa fall behöver en kant anläggas för att förhindra att vatten leds in
på fastigheter eller i värsta fall till garagenedfarter. Möjligheten att anlägga öppna diken, eller
andra typer av avrinningsvägar, längs gator bör ses över om plats finns. Det finns platser där
vägen är högre belägen än intilliggande fastigheter, vilket kan skapa instängda områden. Där
är det extra viktigt att se över gatans utformning.
Att GC-tunnlar svämmar över vid skyfall behöver inte vara ett problem. De kan utgöra
tillfälliga magasin vid skyfall och på så sätt skydda mer känslig infrastruktur. Dock bör det
vara känt att översvämning kan tänkas ske och hur framkomligheten sker istället.

5.5.3.3 Ledningsnät
Kartmaterialet ger en bild av vilka trummor och ledningsnät för dagvatten som finns i
instängda områden och som därmed är väsentliga att underhålla. Igensättning kan i de
områdena orsaka översvämning även vid regn som inte klassas som skyfall. Vid skyfall är
dessa områden än mer utsatta.
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6 Plan för VA utanför verksamhetsområde
6.1 Utbyggnad av vatten och avlopp till befintlig bebyggelse
Enligt 6 § i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), har kommunen ett ansvar att
ordna vattentjänster (dricks- och/eller avloppsvatten) för bebyggelse som tillsammans bildar
ett större sammanhang, om risk för människors hälsa eller miljön föreligger:
Vattentjänstlagen 6 §:
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande
bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna
behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.

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

6.1.1 Metodik
Det finns inga fastställda kriterier för hur kommuner ska gå tillväga för att identifiera och
bedöma behov av allmänt VA (och möjligheter till anslutning) för de områden som kan
komma att omfattas av 6 § LAV.
Tillvägagångssättet för att undersöka var §6 LAV kan vara tillämpbar i Lessebo kommun har
varit följande:
1. Identifiering av tätt belägen bebyggelse genom GIS-analys.
2. Bedömning av huruvida det finns ett behov av förändrad VA-lösning i de
identifierade områdena samt hur möjligheten till VA-utbyggnad ser ut.
3. Indelning av områdena i fyra olika kategorier utifrån bedömningen.
Kategoriseringen ska tydliggöra att kommunen behöver arbeta på olika sätt i olika
områden för att säkerställa att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer till följd av bristfälliga VA-lösningar.

6.2 Identifiering av områden som kan omfattas av 6 § LAV
GIS-analysen har genomförts för att identifiera områden utifrån några bestämda kriterier.
Utgångspunkten har varit att identifiera bebyggelsegrupper med bostadshus. För att ett
område ska inkluderas i vidare bedömning och kategorisering ska följande kriterier vara
uppfyllda:
Området ligger utanför verksamhetsområde för allmänt vatten och/eller avlopp och omfattar
minst 10 bostadshus.
Avståndet mellan två intilliggande bostadshus är max 150 m.
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Identifieringen syftar till att hitta täta kluster av bostadshus, vilket indikerar att även
VA-anläggningarna kan ligga tätt. Kriterierna har valts så att endast områden där
bebyggelsen är tät ska identifieras. Vid eventuell VA-utbyggnad kan det dock vara aktuellt att
se bebyggelsen i större skala och även inkludera den omgivande bebyggelsen samt anpassa
eventuella ledningsstråk så att även mellanliggande bebyggelse kan anslutas.
Sammanlagt identifierades 12 områden i Lessebo kommun som tas vidare till bedömning.
Dessa kallas hädanefter för ”VA-planområden” och kan ses i Tabell 8 nedan.
Tabell 8. Områden som identifierats i GIS-analysen för Lessebo kommun. Områdena visas i karta i Bilaga 2.

Nr.

Område

1

Skrämbohult

2

Vida

3

Ålebäcksås

4

Tjugosjö södra

5

Tjugosjö norra

6

Skruvby

7

Videslund

8

Ormeshaga

9

Hässle

10

Transjö

11

Fagerhult

12

Källeskruv

6.3 Bedömning av identifierade områden
Bedömningsmodellen som använts har två delar; bedömning av behov och bedömning av
möjlighet. Bedömningsmodellen finns beskriven mer i detalj i Bilaga 3.
Behovet avspeglar hur angeläget det är att förbättra vattenförsörjning eller avloppshantering
i området för att skydda människors hälsa eller miljön. I bedömningen tas hänsyn till om det
finns tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd samt om det finns förutsättningar för att ordna
en godkänd enskild avloppsanläggning inom fastigheten. Därtill vägs storleken på området
och planerad bebyggelseutveckling in. Modellen som används för bedömning av behov
beskrivs i kapitel 6.3.1.
Möjligheten avspeglar hur kostsamt det är att ansluta ett område till allmänt VA genom
överföringsledningar till den befintliga allmänna VA-anläggningen. (Anläggning av lokala
vattenverk och avloppsreningsverk kan vara ett alternativ till överföringsledningar om
avstånden är långa. Det alternativet har dock inte inkluderats i bedömningsmodellen.) I
bedömningen beaktas bland annat avståndet till en möjlig anslutningspunkt och de
anläggningstekniska förutsättningarna inom området. Modellen som används för bedömning
av möjlighet beskrivs i kapitel 6.3.2.
Den slutgiltiga kategoriseringen (Figur 16) påverkas av ett antal så kallade
påverkansfaktorer. Det innebär att yttre faktorer som till exempel områdenas geografiska
placering i förhållande till varandra eller, bildande av en VA-samfällighet, kan påverka vilken
kategori ett område tilldelas. Påverkansfaktorerna beskrivs i kapitel 6.3.3.
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Kategorier
Bedömning

Påverkansfaktorer

•Behov
•Möjlighet

•Geografisk placering
•Samhällsutveckling

•VA-utbyggnadsområde
•VA-utredningsområde
•VA-bevakningsområde
•Enskilt VA-område

Figur 16. Kategorisering grundas på en sammanvägning mellan bedömning av behov och möjlighet samt justering utifrån vissa
påverkansfaktorer.

6.3.1 Bedömning av behov
Bedömningen av behov grundas på kriterier avseende samhälle, miljö och hälsa enligt Figur
17 nedan.
I områden med bristande tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och/eller
tillräckliga förutsättningar att ordna en godkänd enskild avloppsanläggning inom fastigheten
finns ett behov av att förändra lösningen för vattenförsörjning och avloppshantering. Ju fler
fastigheter som finns inom området desto större blir behovet av miljömässiga skäl såväl som
hälsomässiga.
Områden som kommer att utökas, antingen genom ett stort bebyggelsetryck eller genom
kommunala planer, är viktiga att fånga upp innan problem uppstår.
Antal hushåll

Samhälle
Bebyggelsetryck

Recipientens
känslighet
Behov

Miljö
Utsläpp av
spillvatten

Vattenkvalitet
Hälsa
Tillgång till vatten

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

6.3.2 Bedömning av möjlighet
Bedömningen av möjlighet grundas på kriterier avseende avstånd, bebyggelsestruktur (med
ett par underkriterier), anläggningstekniska förutsättningar och skyddsvärde enligt Figur 18.
Bedömningskriterierna ska spegla risken för höga kostnader.
När förutsättningarna för VA-utbyggnad är ogynnsamma, krävs dyrare tekniska lösningar
vilket kan ge en hög kostnad, speciellt om få abonnenter ska anslutas och täckningsgraden är
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låg. I bedömningen resulterar detta i en låg möjlighet. Låg möjlighet kan också bero på att
ledningssträckan mellan VA-planområdet och verksamhetsområdet omfattas av
skyddsvärden av olika slag som behöver beaktas vid ledningsförläggning. De typer av
skyddsvärden som beaktats i bedömningen är arkeologi & fornlämningar, skyddad natur,
riksintressen och infrastruktur som behöver passeras.
I de fall möjligheten är låg kan det vara en bättre lösning att förbättra situationen för vatten
och avlopp i området på annat sätt än anslutning till den allmänna VA-anläggningen via
överföringsledning.

Avstånd till/från befintligt
nät relaterat till antalet
hus i VA-planområdet
Avstånd mellan
tomter
Bebyggelsestruktur
Möjlighet

Storlek på tomter
Anläggningstekniska
förutsättningar

Skyddsvärde

Figur 18. Bedömning av möjlighet grundas på kriterier avseende avstånd till befintligt nät i relation till antalet hus i det aktuella
området, bebyggelsestruktur inom området, anläggningstekniska förutsättningar och skyddsvärden som kan göra VA-utbyggnad
mer kostsam.

6.3.3 Påverkansfaktorer
Resultatet av bedömningarna ovan har diskuterats och en kategori/klassning har valts för
respektive VA-planområde. När detta görs vägs ytterligare faktorer in som inte tagits med i
klassningen.
Vanliga påverkansfaktorer är inbördes geografisk placering och samhällsutveckling i
anslutning till (men inte inom) området.
För de områden som identifierats är inbördes geografisk placering normalt en betydande
påverkansfaktor. Det gäller speciellt när det finns behov av VA-utbyggnad till ett område och
det finns andra VA-planområden längs tänkt sträckning för en överföringsledning. Så är
fallet inte i Lessebo kommun. Det finns ett fåtal områden som ligger nära varandra, men i
dessa är behovet lågt och ingen VA-utbyggnad föreslås, se kapitel 6.4.1. Resterande områden
är inte belägna nära varandra.
Samhällsutvecklingen i Lessebo är koncentrerad kring centralorterna och det finns inte några
större utbyggnadsplaner som bedöms påverka möjligheterna att ansluta något av VAplanområdena till allmänt VA.
Inga specifika påverkansfaktorer har inverkat på den slutgiltiga kategoriseringen. Vid
revidering av planen är det dock viktigt att beakta dessa faktorer.
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6.4 Kategorisering
Kategoriseringen av områden görs för att det ska vara tydligt hur kommunen avser att
hantera dem. Det möjliggör även tydlig kommunikation till kommuninvånarna om hur
vattenförsörjningen och avloppshantering planeras att utvecklas. Varje område som
identifierats delas in i någon av följande fyra områdeskategorier:
•

VA-utbyggnadsområde

•

VA-utredningsområde

•

VA-bevakningsområde

•

Enskilt VA-område

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

VAutbyggnadsområde

VA-bevakningsområde

Allmänt
verksamhetsområde

Allmänt
verksamhetsområde

Glesbebyggelse
med enskilt vatten
och avlopp

Enskilt

VA-utredningsområde

VA-område

Figur 19. Schematisk figur över de fyra olika områdestyperna och allmänt verksamhetsområde. All bebyggelse som inte faller
inom någon av dessa områden klassas som Glesbebyggelse med enskilt vatten och avlopp.
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VA-utbyggnadsområde
VA-utbyggnadsområden har idag enskild vattenförsörjning och avloppshantering, men
planeras att införlivas i verksamhetsområde för allmänna vattentjänster.

VA-utredningsområde
I VA-utredningsområden kan det finnas ett behov av förändrad vattenförsörjning eller
spillvattenhantering, men det är ännu inte klargjort hur det löses bäst.

Områden där bästa lösningen inte kan bedömas utifrån befintligt underlag krävs en
utredning. Det kan exempelvis vara områden i utveckling där omfattning av nybyggnationen
behöver vara känd innan det är möjligt att bedöma huruvida enskilt vatten och avlopp kan
godtas. Även områden där det finns indikationer på att den enskilda försörjningen inte
fungerar, men där informationen inte är tillräcklig för att bedöma behovet av VA-utbyggnad
kan bli VA-utredningsområden.

VA-utredningsområde är en temporär kategori. När utredningen är utförd blir området
istället VA-utbyggnadsområde, VA-bevakningsområde eller Enskilt VA-område.

VA-bevakningsområde
I VA-bevakningsområden fungerar vattenförsörjning och avloppshantering väl idag. Det finns
dock indikationer på att den situationen kan förändras om det exempelvis tillkommer fler
hus. Det handlar om områden där det i dagsläget inte finns planer på exploatering eller
utveckling av bebyggelsestrukturen. I dessa områden behöver inte möjligheten att förändra
VA-lösningen utredas vidare. Kommunen behöver dock bevaka utvecklingen i området så att
åtgärder kan vidtas ifall detta skulle förändras.

Kommunens bevakning består i att uppmärksamma tillkommande bygglov eller förändring i
nyttjande av bebyggelsen som kan påverka förutsättningarna för vattenförsörjning och
avloppshantering.

Enskilt VA-område
Enskilt VA-område har enskild vattenförsörjning och avloppshantering som, utifrån den
information kommunen har, fungerar tillfredsställande idag. Området har goda
förutsättningar att även inom kommunens planeringshorisont fortsätta försörjas genom
enskilda anläggningar för vatten och avlopp. Tillsyn och prövning av avlopp och tillsyn över
större dricksvattenanläggningar sker här på samma sätt som i övrig bebyggelse utanför
verksamhetsområde.

6.4.1 VA-planområden i Lessebo kommun
Inga områden kategoriseras som VA-utbyggnadsområde. Av de 12 bedömda områdena
kategoriseras två som VA-utredningsområde och ett som VA-bevakningsområde. Resterande
9 områden kategoriseras som enskilt VA-område.
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Resultatet av kategoriseringen visas i Tabell 9, i kartan i Bilaga 2 samt i Bilaga 4. I Bilaga 5
finns områdesbeskrivningar som beskriver de platsspecifika förhållandena i respektive
område som motiverar kommunens framtida hantering av området.
Tabell 9. Klassade VA-planområden i Lessebo kommun.

Nr.

Område

Kategori

1

Skrämbohult

Enskilt VA-område

2

Vida

Enskilt VA-område

3

Alebäcksås

Enskilt VA-område

4

Tjugosjö södra

Enskilt VA-område

5

Tjugosjö norra

Enskilt VA-område

6

Skruvby

VA-bevakningsområde

7

Videslund

Enskilt VA-område

8

Ormeshaga

VA-utredningsområde

9

Hässle

Enskilt VA-område

10

Transjö

VA-utredningsområde

11

Fagerhult

Enskilt VA-område

12

Källeskruv

Enskilt VA-område

6.4.2 Övrig bebyggelse
Den övriga bebyggelsen i Lessebo kommun, det vill säga bebyggelse som inte inkluderas i
identifierade VA-planområden, tillhör antingen allmänt verksamhetsområde eller utgörs av
glesbebyggelse med enskilt vatten och avlopp och hanteras inte i VA-utbyggnadsplanen.
Glesbebyggelse med enskild VA-försörjning benämns de områden med enskilt vatten och
avlopp som inte identifierats som VA-planområde. Respektive fastighetsägare ansvarar för
att det finns tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och en godkänd hantering av
spillvatten. Kommunen utövar endast avloppstillsyn och tillsyn över större enskilda
dricksvattenanläggningar.

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

6.5.1 VA-planområden
6.5.1.1 VA-utredningsområde
Två områden (8. Ormeshaga och 10. Transjö) har bedömts vara VA-utredningsområden där
myndighetsnämnden ansvarar för att ta reda på hur den nuvarande avloppshanteringen
fungerar. Utifrån denna information tas sedan vidare beslut om hur området ska hanteras.
I Ormeshaga fungerar VA-försörjningen relativt bra idag och förutsättningarna för att kunna
anlägga nya godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara måttliga.
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Området ligger inom ett vattenskyddsområde. Det finns indikationer på att bebyggelsen
kommer att utökas så att behovet förändras.
I Transjö fungerar VA-försörjningen relativt dåligt idag och förutsättningarna för att kunna
anlägga nya godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara begränsade.
Recipienten i området är känslig. Det finns ingen indikation på att bebyggelsen kommer att
utökas så att behovet förändras.

6.5.1.2 VA-bevakningsområde
Ett område (6. Skruvby) har bedömts vara ett VA-bevakningsområde. I ett VAbevakningsområde fungerar vattenförsörjning och avloppshantering idag bra men det finns
indikationer på att detta kan förändras i framtiden.
VA-försörjningen i Skruvby fungerar relativt bra idag och förutsättningarna för att kunna
anlägga nya godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara goda.
Området kan fortsätta ha enskild VA-försörjning så länge inte bebyggelsen utökas eller
liknade och därmed orsakar ett högre tryck på vattenskyddsområdet. Det finns dock ingen
indikation på att bebyggelsen kommer att utökas så att behovet förändras.

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

6.5.2 Tillsyn och prövning
Utanför verksamhetsområde utövar miljökontoret tillsyn över enskilda avlopp och hanterar
tillståndsansökningar för nyanläggningar av avlopp.
Inventering av de enskilda avloppen gjordes 2010–2011. Just nu pågår ingen aktiv tillsyn och
det finns heller ingen plan för detta. En plan bör tas fram som beskriver hur tillsynen ska ske.
Områden kring vattentäkter och känsliga recipienter bör prioriteras. Att ta fram en plan finns
med i åtgärdslistan i Bilaga 1.
Dricksvattenförsörjningen är upp till fastighetsägarna att lösa och kommunen utövar endast
tillsyn på de anläggningar som försörjer fler än 50 pe, distribuerar mer än 10 m3/d eller
försörjer en kommersiell verksamhet.

6.5.3 Uppdatering av planen
För att VA-planområdena och deras bedömning ska vara aktuell behöver bedömningen
uppdateras och kompletteras med eventuella tillkommande områden. Uppdatering görs
förslagsvis i samband med uppdatering av VA-planen var fjärde år eller vid behov till följd av
exploatering eller planläggning.
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Bilaga 2 Karta VA-planområden
Områden som identifierats i GIS-analysen samt deras typindelning,
baserad på bedömningsmodell och påverkansfaktorer.

12. Källeskruv

11. Fagerhult

10. Transjö

9. Hässle

8. Ormeshaga

7. Videslund

6. Skruvby
5. Tjugosjö norra
4. Tjugosjö södra
2. Vida

3. Ålebäcksås
1. Skrämbohult

Teckenförklaring
Områdestyp
Enskilt VA-område
VA-bevakningsområde
VA-utredningsområde

0

Verksamhetsområde VA
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2,5

5

10 Km

¯

BILAGA 3 VA-ÅTGÄRDSPLAN
Bedömningsmodell för beslut om förändrad vattenförsörjning eller
avloppshantering
2020-11-20

Manual för hantering av modellverktyget
Denna manual är ett hjälpmedel vid hantering av det modellverktyg som används för att
bedöma vilket behov det finns av förändrad vattenförsörjning eller avloppshantering och
möjlighet för anslutning till allmän VA-försörjning (via överföringsledning) i de områden i
kommunen som utgör VA-planområden.
Manualen redovisar nedanstående moment. Tillvägagångssätt för avgränsning av
VA-planområden eller vilket underlag som behövs för att utföra bedömningarna redovisas inte
här.

Bedömning
av behov

Bedömning
av möjlighet

Osäkerheter

1
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Viktning

Resultat

Bedömning av behov av förändrad vattenförsörjning eller
avloppshantering
Bedömningen görs i fliken Prioriteringsmodell i verktyget
De områden som utgör VA-planområden bedöms med avseende på flera kriterier som
tillsammans bildar områdets ”behov av en förändrad vattenförsörjning eller avloppshantering”.
Detta görs för att kommunen ska kunna se vilka områden som är mest angelägna att arbeta
med. Det ger också en grund för prioritering av eventuell anslutning till allmän VA-försörjning
eller andra förbättrande åtgärder. Bedömningen omfattar de bebyggelsegrupper som
identifierats i GIS-analysen över fastigheter med enskild försörjning. Analysen omfattar
bebyggelsegrupper där tjugo eller fler hus ligger i nära anslutning till varandra.
Bedömningen av behov grundas på kriterier avseende samhälle, miljö och hälsa med
underkriterier enligt figuren nedan. I områden där VA-föreningar bildats för att ordna med
försörjning av dricksvatten och/eller spillvatten kan det reella behovet vara lägre än om
föreningen inte funnits. Denna aspekt påverkar dock inte behovsbedömningen i grunden, men
behöver beaktas vid den slutliga klassningen av olika VA-planområden. I modellen finns därför
utrymme att ange om det förekommer någon form av VA-förening i områdena.

Behov

Samhälle

Antal
hushåll

Bebyggelsetryck

Miljö

Recipientens
känslighet

Hälsa

Utsläpp av
spillvatten

2
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Vattenkvalitet

Tillgång till
vatten

1. Samhälle
Samhällsfaktorn är indelad i två kategorier, antalet hushåll och bebyggelsetryck.
Antalet hushåll anges i tre storleksklasser enligt nedan:
+++

Området innefattar >30 hushåll

++

Området innefattar 15–30 hushåll

+

Området innefattar 10–15 hushåll

Parametern omvandlingstryck/bebyggelsetryck anges i tre storleksklasser enligt nedan:
+++

Området har högt omvandlingstryck/bebyggelsetryck och omfattas av politiskt
beslut, t.ex. fördjupad översiktsplan eller detaljplan.

++

Området har ett högt omvandlingstryck/bebyggelsetryck men omfattas ej av
politiskt beslut.

+

Området har ej högt omvandlingstryck/bebyggelsetryck och omfattas ej av
politiskt beslut.

2. Miljö (avloppssituationen)
Miljöfaktorn är indelad i två parametrar, utsläpp och recipient.
Parametern, utsläpp, tar hänsyn till den förorenande verksamheten/källan som här utgörs
av avloppsanläggningar.
+++

I området finns till stor del avloppsanläggningar som påverkar miljön negativt,
eller området har inte de naturliga förutsättningarna för att avloppsfrågan ska
kunna lösas ur miljömässig synpunkt.

++

I området finns en mindre andel avloppsanläggningar som påverkar miljön
negativt, eller området har delvis de naturliga förutsättningarna för att
avloppsfrågan ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt.

+

I området finns ett mycket begränsat antal avloppsanläggningar som påverkar
miljön negativt, eller området har de naturliga förutsättningarna för att
avloppsfrågan ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt.

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

Området ligger i direkt anslutning till skyddat område såsom skyddat område eller
kommunal badplats (inom 500 meter), eller inom fastställt/föreslaget
vattenskyddsområde. Området ligger inom 100 meter från vattendrag eller sjö
som är hårt belastat av näringsämnen.

++

Området ligger i direkt anslutning till vattenförekomst (inom 100 meter) som inte
uppnår god ekologisk status p.g.a. övergödning, alternativt anses känslig.

+

Området ligger utanför ovan angivna områden.
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3. Hälsa (dricksvattensituationen)
Hälsofaktorn är indelad i två parametrar, kvantitet och kvalitet.
Hälsofaktorn kvantitet tar hänsyn till huruvida tillgången på dricksvatten är tillräcklig eller
inte.
+++

I området finns otillräcklig kapacitet.

++

I området finns tidvis otillräcklig kapacitet eller begränsad mängd dricksvatten.

+

I området finns tillräcklig kapacitet.

Hälsofaktorn kvalitet beaktar de eventuella problem som kan vara förknippade med
vattenkvaliteten.
+++

Allvarliga kvalitetsproblem förekommer i små delar av området eller mindre
kvalitetsproblem i stora delar av området.

++

Allvarliga kvalitetsproblem förekommer i enstaka fall och mindre kvalitetsproblem
i små delar av området.

+

Mindre allvarliga problem finns området, eller inga problem finns i området.

4
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Bedömning av möjlighet för anslutning till allmänt VA via
överföringsledning till den befintliga allmänna VA-anläggningen
Bedömningen görs i fliken Prioriteringsmodell i verktyget
De faktorer som bygger upp ”möjligheten” för ett område att anslutas till allmänt VA grundas på
de huvudsakliga aspekter som i slutändan gör genomförandet mer eller mindre kostsamt. I det
här fallet analyseras möjligheten för anslutning till allmänt VA via överföringsledning till den
befintliga allmänna VA-anläggningen.
Hög kostnad kan uppstå genom att dyrare tekniska lösningar krävs på grund av
förutsättningarna eller att det är få brukare som delar på kostanden vilket ger en låg
täckningsgrad. Därtill kan kostnaden påverkas av vilka samordningsvinster med andra intressen
som kan finnas eller uppstå samt hur administrativt omständlig VA-utbyggnaden är i olika
områden.
Syftet med denna bedömning är inte att ta fram en kostnad för VA-anslutning av respektive
område. Syftet är att visa bilden bakom kostnaden, dvs i vilka aspekter är möjligheten för
VA-anslutning god (vanligtvis förknippat med lägre kostnader för VA-utbyggnad) och var är
möjligheterna mindre goda (vilket vanligen innebär högre kostnader för VA-utbyggnad).
Den bild som skapas av möjlighetsbedömningen kan användas som en grund för
kostnadsberäkning. I det skede där kostnaden beräknas beaktas också sådana aspekter som
har att göra med hur fördelning av kostnad ska gå till och hur investeringar ska göras över tid.
Detta beaktas inte vid bedömning av respektive områdes ”inneboende” möjlighet för VAutbyggnad.
Med den möjlighet som är förknippad med VA-utbyggnad i olika områden, tillsammans med den
del som utgör bedömning av behov, kan ett resonemang föras kring prioriteringsordning och
takten för VA-utbyggnad. Förhoppningen är att det i resonemanget ska vara lätt för alla berörda
att se bakgrunden till varför det är mer eller mindre dyrt att bygga ut VA och hur behovet inom
olika områden skiljer sig åt.

Möjligheter

Avstånd till/från
befintligt nät

Anläggningstekniska
förutsättningar

Bebyggelsestruktur

Avstånd
mellan tomter

Storlek på
tomter
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Skyddsvärde

1. Avstånd till/från befintligt nät
Som en del i bedömningen finns kriteriet Avstånd till/från befintligt nät. Denna faktor är
avsedd att visa längden på nya, nödvändiga överföringsledningar till respektive område från
närmsta möjliga anslutningspunkt i det befintliga ledningsnätet, varifrån dimension av spilloch dricksvattenledning är tillräcklig för områdets behov. Förslag på kriterier för bedömning
av Avstånd till/från befintligt nät visas nedan.
+++

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

++

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

+

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

2. Bebyggelsestruktur
Bebyggelsestrukturen inom ett område påverkar hur god kostnadstäckning VA-utbyggnad
inom ett område kan uppnå. Bebyggelsestrukturen utgörs främst av de två delarna avstånd
mellan tomter och storlek på tomter. Ju närmare varandra tomterna ligger och ju mindre de
är desto bättre bedöms kostnadstäckningen vara, vilket är gynnsamt vid bedömning av
möjlighet. Förslag på kriterier för bedömning av Bebyggelsestruktur visas nedan.
Avstånd mellan tomter
+++

Tomterna gränsar till varandra och samma huvudledning kan försörja två
husrader

++

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

+

Tomterna är glest belägna

Storlek på tomter
+++

Medelstorlek tomt ≤ 1500 m²

++

Medelstorlek tomt > 1500 – 3000 m²

+

Medelstorlek tomt ≥ 3000 m²

6

115

3. Anläggningstekniska förutsättningar
Jordartsförhållandena och förekomst av berg inom ett område påverkar hur kostsamt det är
att gräva och borra i marken. Kostnaden påverkas också av hur stabil marken är, dvs hur
goda geotekniska förutsättningar som finns, vilket styrs av jordarter, berg och
höjdvariationer. Även ett geotekniskt stabilt område kan vara problematiskt för VAutbyggnad om höjdvariationerna inom området är stora. Förslag på kriterier för bedömning
av Anläggningstekniska förutsättningar visas nedan.
+++

Området bedöms ha goda geotekniska förutsättningar med gynnsamma
jordartsförhållanden och/eller självfall möjligt till anslutningspunkt.

++

Området bedöms delvis ha goda geotekniska förutsättningar, delvis svåra
geotekniska förutsättningar och/eller avloppsvatten kan delvis ledas till
anslutningspunkten med självfall.

+

Området bedöms ha svåra geotekniska förutsättningar med ogynnsamma
jordartsförhållanden eller berg i dagen.

4. Skyddsvärde
De skyddsvärden som finns i kommunen kan påverka hur möjlig VA-anslutningen är till olika
områden. Områden som har så höga skyddsvärden att VA-utbyggnaden får ta en omväg
innebär normalt att kostnaden ökar. I områden som innehar höga skyddsvärden kan det
krävas mer omfattande administrativt förarbete innan VA-utbyggnad kan ske. Sådana
förarbeten kan bland annat utgöras av markförhandlingar eller tillstånd- och
dispensärenden.
Förslag på kriterier för bedömning av Skyddsvärde visas nedan.
+++

Det finns inga sådana skyddsvärden som påverkar önskad VA-utbyggnad eller
gör den administrativa processen än mer omfattande.

++

Det finns sådana skyddsvärden inom området att VA-utbyggnaden behöver ta en
viss omväg eller som gör den administrativa processen än mer omfattande.

+

Det finns sådana skyddsvärden inom området att VA-utbyggnaden behöver ta en
betydande omväg och samtidigt gör den administrativa processen än mer
omfattande.
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Bilaga 4
Resultat bedömning VA-utbyggnad
2020-11-20

Resultatsammanställning
Allmänt
Område
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Namn
Skrämbohult
Vida
Ålebäcksås
Tjugosjö södra
Tjugosjö norra
Skruvby
Videslund
Ormeshaga
Hässle
Transjö
Fagerhult
Källeskruv

Behov
Rangordning
8
4
4
4
8
3
8
1
8
2
8
4

Prioriteringspoäng (1-10)
2,0
2,5
2,5
2,5
2,0
3,5
2,0
5,5
2,0
4,0
2,0
2,5

Möjligheter
Rangordning
7
12
8
2
8
8
5
5
3
3
8
1

Prioriteringspoäng (1-10)
3,6
2,5
2,9
6,3
2,9
2,9
4,8
4,8
5,1
5,1
2,9
6,6

1 (1)
Swe co Env iron ment AB
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Bilaga 5
Beskrivning av Lessebos VA-planområden
2020-11-20

I denna bilaga beskrivs samtliga VA-planområden och deras förutsättningar för enskilt VA samt
förutsättningar för anslutning till allmänt VA. Dessutom redovisas klassningen av respektive
område. Av de fyra möjliga klasserna för VA-planområden ingår endast tre i utfallet av
bedömningen; enskilt VA-område, VA-bevakningsområde och VA-utredningsområde. Inga VAutbyggnadsområden är identifierade.

9 av de 12 områdena som bedömts har klassats som enskilt
VA-område. Det innebär att den enskilda VA-försörjningen
fungerar väl idag och ingen förändring föreligger som ändrar
på detta inom området. Dessa områden hanteras såsom all annan bebyggelse utanför
verksamhetsområde i kommunen. Myndighetsnämnden utöver tillsyn över enskilda avlopp och
hanterar tillståndsansökningar för nyanläggningar av desamma. Dricksvattenförsörjningen är
upp till fastighetsägarna att lösa och kommunen utövar endast tillsyn på de anläggningar som
försörjer fler än 50 pe, distribuerar mer än 10 m3/d eller som försörjer en kommersiell
verksamhet.

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

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

1 (13)
Swe co Env iron ment AB
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1. Skrämbohult

Området är beläget strax öster om Skruv och omfattar 10 bostadshus, varav 5 är registrerade
som permanent boende. Det finns inga detaljplaner eller exploateringsplaner som berör
området.
Vattenförsörjning och avloppshantering idag
Idag har alla fastigheter i området enskilda avlopp och enskild dricksvattenförsörjning.
Avloppen utgörs till största delen av infiltrationsanläggningar. Genomsläppligheten är medelhög
och jordarten består av morän. Recipienten för området är Lyckebyån. Drygt hälften av
områdets avloppsanläggningar uppfyller gällande krav.
De flesta dricksvattenbrunnarna är borrade. Det finns ingen information om tillgång och kvalitet
på dricksvattnet i området.
Möjligheter till VA-utbyggnad
Avståndet till närmsta möjliga anslutningspunkt är ca 1 km. Tomterna är relativt stora och glest
belägna. De anläggningstekniska förutsättningarna bedöms vara måttliga. En kulturhistorisk
lämning (L1954:8434) finns dokumenterad i utkanten av Skrämbohult, strax söder om väg 821,
som kan öka kostnaden för VA-utbyggnad i området.
Motiv till klassning:
VA-försörjning fungerar relativt bra idag och förutsättningarna för att kunna anlägga nya
godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara goda. Området kan fortsätta
ha enskild VA-försörjning. Det finns ingen indikation på att bebyggelsen kommer att utökas så
att behovet förändras.
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2. Vida

Området är beläget söder om Västersjön och väster om Ljudersjön och omfattar 19 bostadshus,
varav 15 är registrerade som permanent boende. Det finns inga detaljplaner eller
exploateringsplaner som berör området.
Vattenförsörjning och avloppshantering idag
Idag har alla fastigheter i området enskilda avlopp och enskild dricksvattenförsörjning.
Avloppen utgörs av infiltrationsanläggningar. Jordarten består av morän och till viss del berg i
dagen. Hälften av områdets avloppsanläggningar uppfyller inte gällande krav.
De flesta dricksvattenbrunnarna är borrade. Det finns ingen information om tillgång och kvalitet
på dricksvattnet i området.
Möjligheter till VA-utbyggnad
Avståndet till närmsta möjliga anslutningspunkt är ca 3 km. Tomterna är medelstora och ligger
relativt utspritt. De anläggningstekniska förutsättningarna bedöms vara dåliga. En historisk
boplats (L1952:8798) och två bytomter (L1954:3014 och L1954:2151) finns dokumenterade i
västra delen av Vida som måste tas i beaktande vid eventuell VA-utbyggnad. Området ligger
relativt nära andra VA-planområden, medförande att om utbyggnad av VA utförs inom dessa
områden kan möjligheten att anlägga VA i detta område ändras till bra.
Motiv till klassning:
VA-försörjning fungerar relativt bra idag och förutsättningarna för att kunna anlägga nya
godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara goda. Området kan fortsätta
ha enskild VA-försörjning. Det finns ingen indikation på att bebyggelsen kommer att utökas så
att behovet förändras.

3 (13)

120

3. Ålebäcksås

Området är beläget nordväst om Ljudersjön och omfattar 22 bostadshus, varav 10 är
registrerade som permanent boende. Det finns inga detaljplaner eller exploateringsplaner som
berör området.
Vattenförsörjning och avloppshantering idag
Idag har alla fastigheter i området enskilda avlopp och enskild dricksvattenförsörjning.
Avloppen utgörs till största delen av infiltrationsanläggningar. Jordarten består av morän med
drumlin som ett stråk genom området och berg i dagen finns i precis angränsning till området.
De flesta av områdets avloppsanläggningar uppfyller gällande krav. Recipienten för området är
Lyckebyån, förutom för en liten del som avrinner till Ronnebyån.
Dricksvattenbrunnarna i området är till hälften borrade respektive grävda. Det finns ingen
information om tillgång och kvalitet på dricksvattnet i området.
Möjligheter till VA-utbyggnad
Avståndet till närmsta möjliga anslutningspunkt är ca 3 km. Tomterna är relativt stora ca 800–
7000 m2 och ligger utspridda. De anläggningstekniska förutsättningarna bedöms vara måttliga.
En historisk boplats (L1954:3149) och två bytomter (L1954:2530 och L1954:2467) finns
dokumenterade i östra Ålebäcksås som måste tas i beaktande vid eventuell VA-utbyggnad.
Området ligger relativt nära andra VA-planområden, medförande att om utbyggnad av VA utförs
inom dessa områden kan möjligheten att anlägga VA i detta område ändras till bra.
Motiv till klassning:
VA-försörjning fungerar relativt bra idag och förutsättningarna för att kunna anlägga nya
godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara goda. Området kan fortsätta
ha enskild VA-försörjning. Det finns ingen indikation på att bebyggelsen kommer att utökas så
att behovet förändras.
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4. Tjugosjö södra

Området är beläget mellan Västersjön och Östersjön strax söder om samhället Tjugosjö och
omfattar 12 bostadshus, varav endast två är registrerade som permanent boende. Det finns
inga detaljplaner eller exploateringsplaner som berör området.
Vattenförsörjning och avloppshantering idag
Idag har alla fastigheter i området enskilda avlopp och enskild dricksvattenförsörjning.
Majoriteten av avloppen är idag ej godkända alternativt saknas. Endast 5 fastigheter har
godkända avlopp. Jordarten består av morän med närhet till torv. Avloppen utgörs av
infiltrationsanläggningar. Recipienten för området är Ronnebyån.
Dricksvattenbrunnarna i området är till hälften borrade respektive grävda. Det finns ingen
information om tillgång och kvalitet på dricksvattnet i området.
Möjligheter till VA-utbyggnad
Avståndet till närmsta möjliga anslutningspunkt är stort (>3 km). Tomterna är relativt små och
ligger tätt ihop längs med vägen. De anläggningstekniska förutsättningarna bedöms vara
måttliga. Inga kända skyddsvärden som kan öka kostnaden för VA-utbyggnad finns i området.
Området ligger relativt nära andra VA-planområden, medförande att om utbyggnad av VA utförs
inom dessa områden kan möjligheten att anlägga VA i detta område ändras till ännu bättre.
Motiv till klassning:
VA-försörjning fungerar relativt bra idag och förutsättningarna för att kunna anlägga nya
godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara goda. Området kan fortsätta
ha enskild VA-försörjning. Det finns ingen indikation på att bebyggelsen kommer att utökas så
att behovet förändras.
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5. Tjugosjö norra

Området är beläget mellan Västersjön och Östersjön och omfattar 15 bostadshus, varav endast
tre är registrerade som permanent boende. Det finns inga detaljplaner eller exploateringsplaner
som berör området.
Vattenförsörjning och avloppshantering idag
Idag har alla fastigheter i området enskilda avlopp och enskild dricksvattenförsörjning.
Majoriteten av avloppen utgörs av infiltrationsanläggningar. Jordarten består av morän med
närhet till torv. De flesta av områdets avloppsanläggningar uppfyller gällande krav. Recipienten
för området är Ronnebyån.
Majoriteten av dricksvattenbrunnarna i området är grävda men det finns även flertalet borrade.
Det finns ingen information om tillgång och kvalitet på dricksvattnet i området.
Möjligheter till VA-utbyggnad
Avståndet till närmsta möjliga anslutningspunkt är stort (>3 km). Tomterna är relativt stora och
ligger utspritt. Två historiska bytomter (L1954:3222 och L1954:3223) finns dokumenterade i
Tjugosjö som måste tas i beaktande vid eventuell VA-utbyggnad. De anläggningstekniska
förutsättningarna bedöms vara måttliga. Området ligger relativt nära andra VA-planområden,
medförande att om utbyggnad av VA utförs inom dessa områden kan möjligheten att anlägga
VA i detta område ändras till bra.
Motiv till klassning:
VA-försörjning fungerar relativt bra idag och förutsättningarna för att kunna anlägga nya
godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara goda. Området kan fortsätta
ha enskild VA-försörjning. Det finns ingen indikation på att bebyggelsen kommer att utökas så
att behovet förändras.
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6. Skruvby

Området är beläget norr om Skruv och sydöst om Lessebo och omfattar 13 bostadshus, varav 7
är registrerade som permanent boende. Det finns inga detaljplaner eller exploateringsplaner
som berör området.
Vattenförsörjning och avloppshantering idag
Idag har alla fastigheter i området enskilda avlopp och enskild dricksvattenförsörjning.
Avloppen utgörs till största delen av infiltrationsanläggningar. Jordarten består av morän. De
flesta av områdets avloppsanläggningar uppfyller gällande krav. Recipient för området är
Lyckeby ån.
De flesta dricksvattenbrunnarna är borrade men det finns enstaka grävda. Det finns ingen
information om tillgång och kvalitet på dricksvattnet i området.
Möjligheter till VA-utbyggnad
Avståndet till närmsta möjliga anslutningspunkt är lite drygt 2 km. Tomterna är relativt stora (ca
1000 – 3000 m2) och ligger utspridda. Det finns flertalet fornlämningar dokumenterade i Skruvby
som måste tas i beaktande vid eventuell VA-utbyggnad. De anläggningstekniska
förutsättningarna bedöms vara måttliga. En del av området befinner sig inom ett
vattenskyddsområde, vilket ger ett ökat krav på ett bra fungerande VA.
Motiv till klassning:
VA-försörjning fungerar relativt bra idag och förutsättningarna för att kunna anlägga nya
godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara goda. Området kan fortsätta
ha enskild VA-försörjning så länge inte bebyggelsen utökas eller liknade och därmed orsakar ett
högre tryck på vattenskyddsområdet. Det finns dock ingen indikation på att bebyggelsen
kommer att utökas så att behovet förändras.
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7. Videslund

Området är beläget strax söder om Lessebo och omfattar 12 bostadshus, varav endast två är
registrerade som permanent boende. Det finns inga detaljplaner eller exploateringsplaner som
berör området.
Vattenförsörjning och avloppshantering idag
Idag har alla fastigheter i området enskilda avlopp och enskild dricksvattenförsörjning.
Avloppen utgörs till största delen av infiltrationsanläggningar. Jordarten består av morän och
berg i dagen. De flesta av områdets avloppsanläggningar uppfyller gällande krav.
De flesta dricksvattenbrunnarna är borrade men det finns enstaka grävda. Det finns ingen
information om tillgång och kvalitet på dricksvattnet i området.
Möjligheter till VA-utbyggnad
Avståndet till närmsta möjliga anslutningspunkt är drygt 1 km. Tomterna är relativt stora och
gränsar till varandra men längs flera olika anslutningsvägar. De anläggningstekniska
förutsättningarna bedöms vara dåliga. Inga kända skyddsvärden som kan öka kostnaden för
VA-utbyggnad finns i området.
Motiv till klassning:
VA-försörjning fungerar relativt bra idag och förutsättningarna för att kunna anlägga nya
godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara goda. Området kan fortsätta
ha enskild VA-försörjning. Det finns ingen indikation på att bebyggelsen kommer att utökas så
att behovet förändras.
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8. Ormeshaga

Området är beläget strax söder om samhället Hovmantorp och omfattar 26 bostadshus, varav
alla är registrerade som fritidsboende. Det finns pågående detaljplan och exploateringsplaner
som berör området.
Vattenförsörjning och avloppshantering idag
Idag har alla fastigheter i området enskilda avlopp och majoriteten kommunal
dricksvattenförsörjning på sommaren.
Avloppen utgörs till största delen av infiltrationsanläggningar. Jordarten består av morän vilket
har en medelgod genomsläpplighet. De flesta av områdets avloppsanläggningar uppfyller
gällande krav. Recipient för området är Ronnebyån.
Det finns ingen information om tillgång och kvalitet på dricksvattnet i området utanför det
kommunala.
Möjligheter till VA-utbyggnad
Avståndet till närmsta möjliga anslutningspunkt är ca 800 m. Tomterna är medelstora och ligger
utspridda längs med vägen. De anläggningstekniska förutsättningarna bedöms vara måttliga.
Området befinner sig inom ett vattenskyddsområde, vilket ger ett ökat krav på ett bra
fungerande VA.
Motiv till klassning:
VA-försörjning fungerar relativt bra idag och förutsättningarna för att kunna anlägga nya
godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara måttliga. Området ligger
inom ett vattenskyddsområde. Det finns indikationer på att bebyggelsen kommer att utökas så
att behovet förändras.
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9. Hässle

Området är beläget vid Backagöl strax norr om Lessebo och omfattar 14 bostadshus, varav 6 är
registrerade som permanent boende. Det finns inga detaljplaner eller exploateringsplaner som
berör området.
Vattenförsörjning och avloppshantering idag
Idag har alla fastigheter i området enskilda avlopp och enskild dricksvattenförsörjning.
Avloppen utgörs till största delen av infiltrationsanläggningar. Jordarten består av morän vilket
har en medelgod genomsläpplighet. Endast hälften av områdets avloppsanläggningar uppfyller
gällande krav. Recipient för området är Ronnebyån.
Dricksvattenbrunnarna i området är till hälften borrade respektive grävda. Det finns ingen
information om tillgång och kvalitet på dricksvattnet i området.
Möjligheter till VA-utbyggnad
Avståndet till närmsta möjliga anslutningspunkt är drygt 1 km. Tomterna är relativt stora och
ligger utspridda längs med vägen. De anläggningstekniska förutsättningarna bedöms vara
måttliga. Inga kända skyddsvärden som kan öka kostnaden för VA-utbyggnad finns i området.
Motiv till klassning:
VA-försörjning fungerar relativt bra idag och förutsättningarna för att kunna anlägga nya
godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara goda. Området kan fortsätta
ha enskild VA-försörjning. Det finns ingen indikation på att bebyggelsen kommer att utökas så
att behovet förändras.
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10. Transjö

Området är beläget vid sjön Transjön strax söder om Kosta och omfattar 25 bostadshus, varav
12 är registrerade som permanent boende. Det finns inga detaljplaner eller exploateringsplaner
som berör området.
Vattenförsörjning och avloppshantering idag
Idag har alla fastigheter i området enskilda avlopp och enskild dricksvattenförsörjning.
Avloppen utgörs till största delen av infiltrationsanläggningar och förutsättningarna för infiltration
av avloppsvatten i området är dåliga. Recipienten för området är Lyckebyån och Transjön,
vilken har en måttlig ekologisk status. Jordarten består av isälvssediment, grus och lite morän,
vilket ger en hög genomsläpplighet. Endast 13 av fastigheternas avloppsanläggningar uppfyller
gällande krav.
De flesta dricksvattenbrunnarna är grävda men det finns enstaka borrade. Det finns ingen
information om tillgång och kvalitet på dricksvattnet i området.
Möjligheter till VA-utbyggnad
Det är drygt 4 km till närmsta möjliga anslutningspunkt. Tomterna är relativt små och ligger
utspritt. De anläggningstekniska förutsättningarna bedöms vara goda. Det finns flertalet
fornlämningar dokumenterade i Transjö som måste tas i beaktande vid eventuell VA-utbyggnad.
Motiv till klassning:
VA-försörjning fungerar relativt dåligt idag och förutsättningarna för att kunna anlägga nya
godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara begränsade. Recipienten i
området är känslig. Det finns ingen indikation på att bebyggelsen kommer att utökas så att
behovet förändras.
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11. Fagerhult

Området är beläget mellan Lessebo och Kosta och omfattar 18 bostadshus, varav 7 är
registrerade som permanent boende. Det finns inga detaljplaner eller exploateringsplaner som
berör området.
Vattenförsörjning och avloppshantering idag
Idag har alla fastigheter i området enskilda avlopp och enskild dricksvattenförsörjning.
Avloppen utgörs till största delen av infiltrationsanläggningar. Jordarten består av morän och
torv. De flesta av områdets avloppsanläggningar uppfyller gällande krav. Recipienten för
området är Ronnebyån.
Majoriteten av dricksvattenbrunnarna är borrade. Det finns ingen information om tillgång och
kvalitet på dricksvattnet i området.
Möjligheter till VA-utbyggnad
Det är drygt 4 km till närmsta möjliga anslutningspunkt. Tomterna är relativt stora och ligger
glest. De anläggningstekniska förutsättningarna bedöms vara måttliga. En historisk bytomt
(L1955:7671) finns dokumenterad i östra Fagerhult och måste tas i beaktande vid eventuell VAutbyggnad.
Motiv till klassning:
VA-försörjning fungerar relativt bra idag och förutsättningarna för att kunna anlägga nya
godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara goda. Området kan fortsätta
ha enskild VA-försörjning. Det finns ingen indikation på att bebyggelsen kommer att utökas så
att behovet förändras.
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12. Källeskruv

Området är beläget strax söder om Kosta och omfattar 10 bostadshus, varav 4 är registrerade
som permanent boende. Det finns inga detaljplaner eller exploateringsplaner som berör
området.
Vattenförsörjning och avloppshantering idag
Idag har alla fastigheter i området enskilda avlopp och enskild dricksvattenförsörjning.
Avloppen utgörs till största delen av stenkistor och endast tre uppfyller gällande krav. Jordarten
består av morän vilket har en medelgod genomsläpplighet. Recipienten för området är
Lyckebyån.
Dricksvattenbrunnarna i området är till hälften borrade respektive grävda. Det finns ingen
information om tillgång och kvalitet på dricksvattnet i området.
Möjligheter till VA-utbyggnad
Det är 600 m till närmsta möjliga anslutningspunkt, vilket är reningsverket i Kosta. Tomterna är
medelstora men ligger glest. De anläggningstekniska förutsättningarna bedöms vara måttliga.
Ett historiskt minnesmärke (L1955:8424) finns dokumenterat i västra delen av området och
måste tas i beaktande vid eventuell VA-utbyggnad.
Motiv till klassning:
VA-försörjning fungerar relativt bra idag och förutsättningarna för att kunna anlägga nya
godkända avlopp då äldre anläggningar blir uttjänta förväntas vara goda. Området kan fortsätta
ha enskild VA-försörjning. Det finns ingen indikation på att bebyggelsen kommer att utökas så
att behovet förändras.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-21
§ 149

Dnr 2021/430-4.2.2

Samråd gällande planprogram för östra
Hovmantorp
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att sända ut förslag
på planprogram för östra Hovmantorp på samråd.
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 medla
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 till exempel
befintliga och framtida bostads- och verksamhetsområden.
Planprogrammet är vägledande och ska ge mål och utgångspunkter
inför kommande detaljplanering.
Planprogrammet föreslås nu skickas ut på samråd enligt 5 kap. 11–13
§ PBL. Syftet med samrådet är att få in synpunkter på förslaget inför
fortsatt arbete. Inkomna synpunkter under samrådet kommer
sammanställas i en samrådsredogörelse. Samråd för planprogrammet
ska pågå under fyra veckor från augusti till september 2022. Efter
samrådet kan det bli aktuellt med en eller ett flertal detaljplaner till
följd av planprogrammet. Programmet finns kvar som
visionsdokument men antas eller fastställs inte och är därmed ingen
bindande handling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-06-14
Planprogram för östra Hovmantorp 2022-06-15

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-06-14

Planprogram för östra Hovmantorp,
Lessebo kommun, Kronobergs län
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att sända ut
förslag på planprogram för östra Hovmantorp på samråd.
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 medla
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 till
exempel befintliga och framtida bostads- och
verksamhetsområden. Planprogrammet är vägledande och ska ge
mål och utgångspunkter inför kommande detaljplanering.
Planprogrammet föreslås nu skickas ut på samråd enligt 5 kap. 11–
13 § PBL. Syftet med samrådet är att få in synpunkter på förslaget
inför fortsatt arbete. Inkomna synpunkter under samrådet
kommer sammanställas i en samrådsredogörelse. Samråd för
planprogrammet ska pågå under fyra veckor från augusti till
september 2022. Efter samrådet kan det bli aktuellt med en eller
ett flertal detaljplaner till följd av planprogrammet. Programmet
finns kvar som visionsdokument men antas eller fastställs inte och
är därmed ingen bindande handling.
Konsekvenser
Planprogrammets genomförande bedöms inte medföra en sådan
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3 § Miljöbalken.
Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats. I det
fortsatta planarbetet kan kommunens ställningstagande komma
att ändras.
Förslaget innebär inga konsekvenser för barn och unga.
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-06-14
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, beslut om samråd
Planprogram - Samrådshandling

Sayf Noel
Planarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Lessebo kommun
P l a npr ogr am för östra Ho vma n torp
Lessebo kommun
2022-06-20
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Planprogram

Östra Hovmantorp

Innehållsförteckning

1. Bakgrund………………………………….................3
2. Tidigare ställningstaganden………………………...6
3. Förutsättningar…………………………………........7
4. Framtida markanvändning………………………...22
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1. BAKGRUND
Inledning
Hovmantorp är vackert beläget vid sjön Rottnen med attraktivt boende inom gång- och
cykelavstånd från centrum. God kollektivtrafikförbindelse finns till Växjö. Hovmantorp
är ett mindre samhälle som utvecklas och
växer.

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

Järnvägen innebär idag en stor barriär i samhället. För att kunna fortsätta att utveckla
samhället med ökade trafikrörelser, finns det
ett behov av att uppföra trafiksäkra järnvägspassager. Planskilda passager innebär att barriäreffekten minskas samtidigt som trafiksäkerheten ökar.

En gång- och cykeltunnel under väg 25 planeras i den östra delen av Hovmantorp för att
förbättra anknytningen till Lessebo samhälle.
Planprogrammet klarlägger kommunens planer på framtida utveckling av den östra delen av samhället gällande bostadsutveckling,
handel- och industriverksamhet samt gångoch cykelstråk.

Trafikverket planerar att bygga två järnvägsövergångar i Hovmantorp samhälle och
därmed stänga befintlig järnvägsövergångvid 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

Planprogrammet ska ge mål och utgångspunkter inför kommande detaljplanering.
Programmet är ett visionsdokument men antas eller fastställs inte och är därmed ingen
bindande handling.

Hovmantorp

Rottnen

Översiktskarta
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Process
Planprogrammet görs tillgängligt för allmänheten och skickas ut på samråd till berörda
sakägare. Syftet med samrådet är att få in
synpunkter på förslaget inför fortsatt arbete.

en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för den östra
delen av Hovmantorp med fokus på trafiksäkerhet och framkomlighet för de vägtrafikanter som ska korsa Kust- till kustbanan.
Kommunen och Trafikverket undersöker
möjligheterna att anlägga en trafiksäker och
framkomlig planskild korsning. Under arbetet med åtgärdsvalsstudien har Trafikverket
framkommit 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 vidare söderut ned till och med Kolarevägen ut
mot Ormeshaga.

Efter samrådet kan det bli aktuellt med en eller ett flertal detaljplaner till följd av planprogrammet. Planprogrammet finns kvar som
visionsdokument men antas eller fastställs
inte och är därmed ingen bindande handling.
Syfte
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 till exempel befintliga och framtida bostads- och verksamhetsområden. Planprogrammet är vägledande och ska ge mål och utgångspunkter
inför kommande detaljplanering.

Markägare
Lessebo kommun och enskilda privatpersoner äger större delen av marken inom programområdet. Trafikverket äger järnvägen,
järnvägsområdet och är väghållare för Riksväg 25, Storgatan samt Centralgatan.

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

Sto

rga

tan

C e n tr a

lg a ta n
Järn

25
vägs

gata

n
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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.

Innehållsförteckning
befintliga bostäder
framtida bostäder
grönområde
befintlig skola
befintlig detaljhandel
befintliga verksamheter/industri
framtida verksamheter/industri
gång och cykel
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3. FÖRUTSÄTTNINGAR
BEFINTLIG MARKANVÄNDNING

Planområdet innehåller en variation av platser med skiftande karaktärer, kvalitéer och
utmaningar.

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

Programområdet består i norr främst av småskaliga industri- och lagerlokaler i skilda
storlekar från cirka 3000 kvm upp till 58 000
kvm som ägs av ett flertal olika fastighetsägare. Flera av fastigheterna inom industriområdet 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. Räddningstjänst och ambulans utgår från den norra delen av industriområdet.

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 småbåtshamnen ”Oxnabben”. Vid Udden finns ytterligare en småbåtshamn ”Sågviken”.

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

Udden

I centrala Hovmantorp, norr om järnvägen,
har det byggts nya hyreslägenheter. Bostäder
finns även utspridda både nordväst och söder
om järnvägsspåret. Här finns både bostadsvillor och flerbostadshus. Det största bostadsprojektet i området är Udden, med cirka
60 bostäder i form av flerbostadshus och parhus. Udden ligger i östra delarna av Hovmantorp precis intill sjön Rottnen, söder om järnvägen. 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 tillhörande komplementbyggnader.
I programområdets sydöstra del finns ett stort
skogsområde av stort värde för friluftsliv
som inrymmer ett kommunalt motionsspår
”Hovmantorps elljusspår”. Motionsspåret är

Innehållsförteckning
Bostäder
Industri
Friluftsområde/Idrott
Folkets hus
Förskola
Stationsområde
Matvarubutik
Sandviksglasbruk
Småbåtshamn

Kartan visar olika funktioner inom planområdet
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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 omkringliggande asfaltsytor för gatumark, parkering, angöring och upplag. Obebyggda delar utgörs av skogsmark. Vegetationen består
av tall- och granskog med inslag av lövträd.
Det finns enstaka ädellövträd i skogsområden. Inom de centrala delarna utgörs vegetationen 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 isälvssediment. Det förekommer våtmarker och
sumpskog främst i öster. Skogsmark finns i
sydöst. I stora delar av området gör markens
ytjämnhet, markfukt och vegetationens gleshet att det är relativt enkelt att ta sig fram i
naturen. Befintliga gångstråk slingrar sig
fram genom skogsmarken och genom området finns även flera mindre diken, vilka bidrar
till en omväxlande karaktär och områdets
värde som rekreationsområde.

Strandskydd
Strandskyddet syftar enligt Miljöbalken till
att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet
på land och i vatten. I väster avgränsas programområdet av sjön Rottnen. Rottnen omfattas 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 kommer kommunen att pröva om strandskyddet
ska gälla inom programområdet.
Riksintressen
Hela programområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB.
Det gäller område med särskilt behov av
hinderfrihet, ett lågflygningsområde med påverkansområde. Planförslaget innefattar inga
höga objekt som kan påverka flygsäkerheten.

Strandpromenad Hovmantorp
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Kulturmiljö/fornlämningar
Värdefulla kulturmiljöer och fornlämningsområden finns utspritt i planområdet vilket
kräver en uppmärksamhet vid planering,
grävningsarbeten och byggnation. Det finns
många fasta fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i området. De fasta
fornlämningarna utgörs av kemisk industri
(tjärda/tjärgrop) samt område med skogsbrukslämningar. Alla fornlämningar; såväl

kända som okända, är skyddade enligt kulturmiljölagen. Skulle det i samband med exploatering eller andra markarbeten påträffas
fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska arbetet avbrytas och anmälan göras till
Länsstyrelsen i Kronobergs län. I samband
med detaljplaneläggning kan arkeologiska
undersökningar bli aktuella.

Utdrag ur Riksantikvarieämbetets Fornsök med fornlämningar i området
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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. För att undersöka om det
beskrivna planprogrammet kan innebära betydande miljöpåverkan, har en undersökning om betydande
miljöpåverkan tagits fram.
Planprogrammets genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6
kap 3 § miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats. I det fortsatta planarbetet
kan kommunen ställningstagande komma att ändras.

Järnvägsområdet i förgrunden och sjön Rottnen samt området Udden i bakgrunden
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Miljökvalitetsnormer för vatten
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och myndigheter planerar och planlägger, 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. I dagsläget bedöms inte planprogrammet
innebära någon försämring av luftkvaliteten, inte heller bedöms kvalitén på grundvattenförekomster försämras.
Aktuellt planområde berörs av en vattenförekomst/recipient:
• Rottnen (sjö), SE629022–146127.

Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.
Idag har vattenförekomsten en måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk
status. Vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus 2027 (undantag finns för ämnena bromerad difenyleter och kvicksilver). Den
ekologiska statusen beror på övergödning, där jordbruk och utsläpp från enskilda avlopp bedöms ha betydande påverkan. Den kemiska statusen beror bland annat på att
halterna av bromerad difenyletrar (flamskyddsmedel), kvicksilver och tributyltenn
överskrider de tillåtna värdena. Värdena för bromerade difenyletrar och kvicksilver
överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster vilket beror på omfattande atmosfärisk
deposition. Tributylenn kommer ifrån användning av båtbottenfärger. Miljöproblemet bedöms främst vara försurning och miljögifter. Nytt förslag på miljökvalitetsnormer för denna vattenförekomst är att uppnå god ekologisk status 2027, då vattenförekomsten inte anses uppnå god ekologisk status eftersom gränsvärdena för de särskilt
förorenade ämnena arsenik, zink och koppar överskrids. Förslag på miljökvalitetsnorm för kemisk status är att behålla den goda statusen med tidsfrist t.om. 2027 för
kadmium och kadmiumföroreningar

Sida 13

146

Planprogram

Östra Hovmantorp

Risk för 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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Dagvatten
Planförslaget innebär inte någon väsentligt större andel hårdgjord yta än tidigare.
Planområdet ansluts till det kommunala
dagvattenledningsnätet. Lokal rening av
dagvatten bör göras i form av exempelvis dammar innan utsläpp till recipient.
Dagvattnet bedöms inte påverka grundvattenförekomsten, under förutsättning
att det renas. Om fler hårdgjorda ytor
tillskapas kommer avrinningen från området att öka. Dagvattenfrågan kommer
behöva undersökas närmre i planarbetet.
Spillvatten
Planområdet ansluts till det kommunala
spillvattenledningssystemet som renas
i avloppsreningsverk, vilket innebär
att påverkan på grund- och ytvatten av
spillvatten lokalt blir obefintlig.
Vattenskyddsområde
Den 15 december 1997 utkom det föreskrifter för vad som är tillåtet inom
vattenskyddsområdet för Rottnen och
Hacksjön. Vattenskyddsområdet delas
i dessa föreskrifter in i fyra delar, inre
och yttre för Rottnen respektive Hacksjön. Planområdet ligger inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde,
vilket medför att gällande föreskrifter
ska följas vid exempelvis markarbeten.
Skyddsföreskrifterna innebär bland annat att hantering, lagring och användning
av petroleumprodukter inte får ske utan
medgivande/tillstånd och efterföljande
av eventuella föreskrifter från myndighetsnämnden i Lessebo kommun. Vid all
exploatering, schakt- och anläggningsarbeten måste kommunens miljöavdelning godkänna åtgärden innan den får
utföras för att säkerställa att föreskrifter
följs och vattenkvalitén bibehålls. Detta
medför att stor hänsyn måste tas i samband med projektering av VA inom pro-

gramområdet. Åtgärder som behöver göras i området som exempelvis grävning
eller anläggning av trumma kan komma
att kräva tillstånd för vattenverksamhet
enligt bestämmelserna i Miljöbalken.
Tillstånd och/eller anmälan kommer vid
behov att sökas inför projektering och
byggande av anläggningarna i området.
Vattenkvalitet
Vattenförekomst inom området utgörs
av grundvatten. Planprogrammets genomförande bedöms inte medföra sådan
påverkan på grundvattnet att miljökvalitetsnormerna inte kan hållas.
Förorenad mark
När Naturvårdsverkets generella riktvärden 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 beräkning av Naturvårdsverkets generella
riktvärden för mark ingår två olika typer av markanvändning, så kallade givna scenarier: känslig markanvändning
(KM) och mindre känslig markanvändning (MKM).
• KM - där markkvaliteten inte begränsar 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 vistas i området under sin yrkesverksamma
tid samt barn och äldre som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är
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av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation
etableras och djur tillfälligt vistas i området. I området har 2 potentiella förorenade området pekats ut av Länsstyrelsen. Utöver detta finns det på flera håll
inom planområdet delar som är klassade
som misstänkt eller konstaterat förorenade, men i samtliga fall har de fått riskklass 3 (måttlig risk) eller riskklass 4
(liten risk) i länsstyrelsens databas över
förorenade områden. Med tanke på områdets 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 området kan användas för mer blandade
ändamål i linje med framtidsbilden för
området. Det kommer därför sannolikt
att bli nödvändigt att undersöka markförhållandena närmare före detaljplanering eller bygglovshantering.

Innehållsförteckning
1

Mycket stor risk

2

Stor risk

3

Måttlig risk

4

Liten risk

E

Ej riskklassade

KM

Känslig Markanvändning

MKM

Mindre Känslig Markanvändning

Kartan visar markföroreningar inom den norra delen av planområdet
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Buller
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm.
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller omfattar ljud från större vägar,
järnvägar och flygplatser. Kommuner
och Trafikverk är skyldiga att kartlägga buller. Från och med den 2 januari
2015 har lagändringar införts i PBL
och MB gällande omgivningsbuller utomhus. Det ställs nya krav på redovisning av bullervärden vid planläggning.
Från och med 1 juni 2015 trädde förordningen (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 kompensationsåtgärder 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 närmare verksamhetsområdet. Vid framtida
planläggning kan bullerutredningar behöva 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, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och
bens(a)pyren i utomhusluft. Planförslaget 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.

El, tele och opto
Teknisk infrastruktur är utbyggt i programområdet när det gäller el, tele, fiber och fjärrvärme och är huvudsakligen
förlagda i gatorna.
Vatten och avlopp
Området ligger inom det kommunala
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten. Allmänna ledningar
för vatten och avlopp är utbyggda i gatuområdet. Planerad ny bebyggelse inom
området förutsätts anslutas till kommunalt VA-system. I det fortsatta planarbetet ska hänsyn tas till befintliga ledningar 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 omhand av deponi i Lessebo. Ambitionen
för planerad bebyggelse är att det bör
ges möjlighet för anslutning till fjärrvärmenätet. I kommande detaljplaner
bör utrymmen reserveras för detta.

FRIYTOR
Lek och rekreation
Inom planområdet finns inga anordnade lekplatser med undantag för förskolans lekplats. Inom området finns dock
mycket goda möjligheter till rekreation
och fritidsaktiviteter med tätortsnära
skog och motionsslingor. Området är
lättillgängligt för omkringliggande bebyggelse genom små stigar som binder
samman bostadsenklaverna. Inom centrala Hovmantorp finns det flera sträckor med strandpromenad längs Rottnen.
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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. Byggnaderna inom verksamhetsområdet är
bland annat större industribyggnader,
företrädelsevis utförda i ljusa plåtfasader 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. Fasadmaterial och typ av hus är mycket
varierande, främst beroende av att byggnaderna är från olika tidsepoker. Träpanel är det mest förekommande fasadmaterialet, men det finns även inslag av
bland annat tegel och puts. Bebyggelsen
är relativt småskalig och den vanligaste
tomtstorleken är ca 1000 kvadratmeter. Bostadstomterna har karaktären av
anlagda villaträdgårdar med gräsmattor, träd, buskar och rabatter. I området
finns även fritidshusbebyggelse och ny-

are flerbostadshus både hyres- och bostadsrätter 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 med funktionsnedsättning kan
vara delaktiga på lika villkor som andra. Människor med funktionsnedsättning har samma rätt som alla andra till
gator, torg, kollektivtrafik, byggnader
och andra fysiska miljöer. Det ska gå
att förflytta sig säkert 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 terrängen och förhållanden i övrigt, ordnas så den kan användas
av personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga. Samtliga bebyggda ytor som utomhusmiljöer, ska anpassas för att uppfylla gällande lagar och
regler rörande tillgänglighet.

Bild från Kullagatan i riktning mot Storgatan.
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GATOR OCH TRAFIK
Kollektivtrafik
Pendlingsmöjligheterna med kollektivtrafik är goda i Hovmantorp. Persontågen
för Kust till Kust-banan (Göteborg - Kalmar) och Öresundstågen (Köpenhamn Kalmar) stannar vid Hovmantorp station.
Länstrafiken Kronobergs busslinjer 218
och 219 har bussavgångar från järnvägsstationen både öster- och västerut.

Gatunät
Huvudvägnät inom planområdet består av
Centralgatan och Storgatan samt Väg 834.
Dessa utgör matargator till bostadsbebyggelsen 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 motortrafikanter som cyklister och fotgängare. Övriga
gator i planområdet är bland annat Kullagatan,
Vikingagatan, Sandviksgatan, Järnvägsgatan,
Fabriksgatan och Strandgatan. Från dessa vägar går det mindre gator ut till bostadsbebyggelsen, av vilka de flesta är återvändsgator
eller så knyts de samman av mindre partier
av grusvägar. Riksväg 25 ligger i direkt anslutning 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.
Sto

rga

tan

Parkering
Inom området finns det idag parkeringsplatser för allmänheten/besökare samt
delvis reserverade parkeringsplatser för
personal och annan verksamhet. Parkering sker även längs med gatorna på
både anvisade och icke anvisade platser.
Utöver dem har enskilda privata fastighetsägare egna parkeringar. Fler cykelparkeringar bör tillskapas i området. Parkeringsfrågan hanteras i bygglovsskedet.

a lg a
Centr

25
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SERVICE
Offentlig och kommersiell service
Tillgängligheten till offentlig och kommersiell service är mycket god och finns mestadels inom rimligt gångavstånd. Inne i Hovmantorp, norr om järnvägen, finns bland
annat skola för låg- och mellanstadium, förskolor, bibliotek, Folkets hus, livsmedelsbutiker, 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
Flödeskartan nedan visar det befintliga rörelsemönstret för fordon, tågtrafik samt gång- och
cykel.
Vägtrafik

Från riksväg 25 finns det två infarter till Hovmantorp. Den östra infarten leder in i planområdet. Söderut löper väg 834 genom Ormeshaga och möter upp väg 831 på väg söderut
mot Linneryd i Tingsryds kommun.

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 strandpromenad som mynnar ut i separerade gång- och cykelvägar längs med gatunätet i samhället.

25

834

Innehållsförteckning
Väg 25
Huvudstråk biltrafik
Järnväg
Gång- och cykelstråk
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4. FRAMTIDA MARKANVÄNDNING
Kartan nedan visar föreslagna förändringar
av markanvändningen.
Inom den östra delen av Hovmantorp pekas
ett flertal utvecklingsområden ut för bostadsändamål. Kommunen är markägare till dessa
fastigheter. Inom ett flertal av dessa områden
pågår planläggning för bostäder.

framtida
bostäder

I den nordöstra delen av Hovmantorp finns
idag ett verksamhetsområde. Befintliga detaljplaner behöver uppdateras för att möjliggöra en utveckling av verksamheterna.
Öster om befintligt verksamhetsområde utpekas ett område som en förlängning av verksamhetsområdet.

uppdatering
verksamhetsområde

nya bostäder

framtida
verksamhetsområde

framtida
bostäder

ny förskola

framtida
bostäder

framtida
bostäder

uppdatering
fritidshusområde
framtida
bostäder
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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 järnvägen. 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.

Innehållsförteckning

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

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

834

utvecklingsområde
bostäder

Kommunen har tagit fram detaljplaner som
möjliggör ett större utvecklingsområde för
bostäder. Idag finns det en gång- och cykelbana parallellt med Storgatan fram till parkeringsplatsen 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.

Innehållsförteckning

utveckling gc-stråk
utveckling bostäder
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25

Innehållsförteckning
väg 25
järnväg
befintligt gc-stråk
ny gc-väg alternativ A
ny gc-väg alternativ B
ny gc-väg alternativ C
utveckling gc-väg
alternativa placeringar gc-bro
placering av gc-tunnel

Kartan visar befintliga gång- och cykelstråk tillsammans med utredda alternativ
Sida 24
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Utredda alternativ för järnvägsbro
Kartorna visar olika förslag på placeringar
för planskilda korsningar som har utretts.

C e n tr a

lg a ta n

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.

Storgatan

Alternativ 2 (gult) visar en bro mellan Storgatan och Centralgatan. Dragningen innebär
att befintlig brandstation behöver flyttas. På
fastigheten Metallen 8 finns en lagerbyggnad
som behöver flyttas. Kommunen för diskussioner med fastighetsägaren. Bron planeras
innefatta en gång- och cykelbana. Om gångoch 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 korsningspunkten för Järnvägsgatan/
järnvägsbron.

Ce ntr alg ata n

Metallen 8

sga

tan

St or ga ta n

Jä

äg
rnv

brandstation

C e n tr a

lg a ta n

Metallen 8

Fa br iks ga ta n

Eventuella svårigheter med anslutning norr
om glasbruket kan innebära att ny järnvägsbro ansluts från Kullagatan. Alternativ 3 (rött)
visar en bro mellan Kullagatan och Centralgatan. Denna dragning innebär också att
befintlig brandstation behöver flyttas. Även
lagerbyggnaden på fastigheten Metallen 8
skulle behöva flyttas. Kommunen för diskussioner med fastighetsägaren. Bron planeras
innefatta en gång- och cykelbana. Om gångoch 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 korsningspunkten för Järnvägsgatan/
järnvägsbron.

brandstation

K u ll a g
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Fa br iks ga ta n

Alternativ 4 (ljusblått) visar en järnvägsbro
mellan Storgatan och Järnvägsgatan. Även
detta alternativ innebär att befintlig brandstation behöver flyttas. Avståndet mellan järnvägen 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 anslutning till korsningspunkten för Järnvägsgatan/järnvägsbron. På fastigheten Stickan
4 finns en relativt nybyggd verksamhet som
inte kan flytta.

Järn

väg

sga

Stickan 4
tan

brandstation

Alternativ 5 (mörkblått) visar ett alternativ
mellan Kullagatan och Järnvägsgatan. Liksom 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 hörnet på fastigheten öster om brandstationen
(Stickan 4). Denna dragning kräver en vändplan i anslutning till korsningspunkten för
Järnvägsgatan/järnvägsbron. På fastigheten
Stickan 4 finns en relativt nybyggd verksamhet som inte kan flytta.

Jä rn vä gs ga ta

n

brandstation

K u ll a g

a ta n

C en tra lg at an

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

Järnväg sgatan

Fabriksgatan

K u ll a g
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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.

C e n tr a

lg a ta n

St or ga ta n

Järnväg sgatan

Magasingatan

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

tågstation

Rottnen

Innehållsförteckning
järnväg
befintlig strandpromenad
återvändsgata
gångbro alternativ väst
gångbro alternativ öst
cykelparkering

Sida 27

160

Planprogram

Östra Hovmantorp

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, Trafikverket och Region Kronoberg har en fortsatt dialog om utformning, funktion samt finansiering av gångbron.

Illustration på ny gångbro vid stationsområdet med hiss.
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Verksamhetsområde
Kartan nedan visar Hovmantorps verksamhetsområde. Idag består området främst av industriverksamheter. 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 som utveckling av verksamhetsområdet. Fastigheten har en privat fastighetsägare. Kommunen för en dialog med fastighetsägaren angående framtida planläggning av området för verksamheter.

Bilderna visar befintliga industrier i området

Verksamhetsområde

Flygfoto verksamhetsområde
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5. PLANFÖRSLAG

Innehållsförteckning
planskild korsning - järnvägsbro
ny gc-väg
förlängning av gc-stråk
järnvägsbro gång
gc-tunnel
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Planförslag

Kartan på föregående sida visar kommunen
ställningstagande gällande de olika alternativa placeringar och dragningar som redovisats
i planprogrammet.
Järnvägsbro

Kommunen fastställer 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 resecentrum i Hovmantorp. Kommunen anser att
det alternativet som är mest lämpligt är det
som ligger intill stationen för att nå resecentrum från både östra och västra Hovmantorp.

C e n tr a lg

Gång- och cykeltunnel under väg 25

Kommunen har i samband med planprogrammet 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 parallell gång- och cykelväg längs med Järnvägsgatan.
I samband med utveckling av ett större bostadsområde i den sydöstra delen av Hovmantorp, behöver området knytas an till
Hovmantorp centrum genom en parallell
gång- och cykelväg längs med Storgatan.

a ta n

Jär nvä gsg ata n

Ny järnvägsbro
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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 föreslås kommer att ge en bättre säkerhet för
trafikanter eftersom järnvägen blir separerad med gata samt gång- och cykelväg.
Förändringarna innebär främst en lokal
positiv påverkan för bilister, fotgängare
och cyklister. De nya järnvägsövergångarna 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 minska barriärerna (både sociala och fysiska)
i syfte att binda ihop området med intilliggande områden, samt målpunkter.
De negativa konsekvenserna av programförslaget 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 nödvändiga i några av de befintliga byggnader och fastigheter som identifierats. De
negativa effekterna av projektets samlade markintrång bedöms dock som små
i förhållande till det allmänna intresse

som anläggandet av planskild korsning
innebär.
Planprogrammet omfattar ett stort område där olika delområden innebär olika 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 verksamheter 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 valmöjligheter 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 undersökningar genomförs innan detaljplanerna
antas.
Potentiellt förorenad mark pekas ut på
flera platser inom planprogrammet. Vid
eventuellt planarbete krävs att föroreningsituationen klarläggs.
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Planuppdrag för Hovmantorp 10:1,
Hovmantorps samhälle, Lessebo
kommun, Kronobergs län
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till
samhällsbyggnadsförvaltningen att upphäva en del av detaljplan för
Hovmantorp 10:1 i Hovmantorp.
Ärendebeskrivning
Trafikverket har påbörjat arbete med vägplan för bland annat
faunaåtgärder på riksväg 25 Hovmantorp – Lessebo. En liten del av
den gällande detaljplan 0761-P99/3, lagakraftvunnen 1999-06-21
stämmer inte överens med den föreslagna vägplanen och den aktuella
delen av planen som kommer att påverkas behöver därför upphävas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-30
Karta
Nu gällande detaljplan

Justerande sign
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Planuppdrag för Hovmantorp 10:1,
Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun,
Kronobergs län
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till
samhällsbyggnadsförvaltningen att upphäva en del av detaljplan
för Hovmantorp 10:1 i Hovmantorp.
Ärendebeskrivning
Trafikverket har påbörjat arbete med vägplan för bland annat
faunaåtgärder på riksväg 25 Hovmantorp – Lessebo. En liten del
av den gällande detaljplan 0761-P99/3, lagakraftvunnen 1999-0621 stämmer inte överens med den föreslagna vägplanen och den
aktuella delen av planen som kommer att påverkas behöver därför
upphävas.
Bakgrund
En vägplan kan inte fastställas om den strider mot gällande
detaljplan. Om en detaljplan strider mot vägplanen behöver
kommunen upphäva eller ändra de delar av detaljplanen som
strider mot vägplanen eller upprätta ny detaljplan.
I den västra delen av detaljplanen för fastigheten Hovmantorp 10:1
(Folkets hus) påverkas ett område som är avsett för centrum. För
den delen som berörs anges att Marken skall vara tillgänglig för
allmän rekreation, strövområde och grillplatser. Området berörs
av nytt vägområde på grund av breddning faunastängsel.
Byggnationen av faunastängsel gör att delar av det
detaljplanelagda området kommer att skäras av och inte längre
vara tillgängligt för de angivna ändamålen. Detta gör att åtgärden
motverkar detaljplanens syfte och den därmed inte bedöms vara
förenlig med detaljplanen. Den aktuella delen av planen föreslås
därför upphävas. Upphävandet omfattar en cirka 337 kvm stor yta.
Konsekvenser
Förvaltningens preliminära bedömning är att genomförandet av
planen inte kommer medföra någon betydande miljöpåverkan och
att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-05-30
Detaljplanearbetet bedöms kunna handläggas med enkelt
planförfarande.
Förslaget innebär inga konsekvenser för barn och unga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, begäran om planuppdrag
Karta över planområdet

Sayf Noel
Planarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-21
§ 151

Dnr 2021/333-4.2.2

Granskningsyttrande för detaljplan för del
av fastigheten Hovmantorp 5:1
(Lärkvägen), Hovmantorp
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att man inte har
några synpunkter på förslaget till detaljplan.
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger i den östra delen av Hovmantorps samhälle och
angränsar i öster till Lärkvägen och i väster till Vikingagatan. Befintlig
villabebyggelse ligger också öster och väster om planområdet. I övrigt
omges området av skogsmark. Planområdets areal är cirka 12 000
kvadratmeter.
Detaljplanens syfte är att fortsätta utvecklingen av Hovmantorps
tätort genom att möjliggöra bildandet av 8 stycken nya villatomter för
småhus som är anpassade till terrängen och omgivningen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-06-13 att sända förslaget
till detaljplan för granskning.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-06-13 § 65
Underrättelse om granskning, 2022-06-14
Plan- och genomförandebeskrivning, 2022-05-16
Plankarta med bestämmelser, 2022-05-16
Samrådsredogörelse, 2022-05-16
En översiktlig geoteknisk undersökning, 2022-06-09
Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM), 2022-02-01

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-06-14

Granskningsyttrande för detaljplan för del av
fastigheten Hovmantorp 5:1 (Lärkvägen)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslaget till detaljplan.
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger i den östra delen av Hovmantorps samhälle
och angränsar i öster till Lärkvägen och i väster till Vikingagatan.
Befintlig villabebyggelse ligger också öster och väster om
planområdet. I övrigt omges området av skogsmark. Planområdets
areal är cirka 12 000 kvadratmeter.
Detaljplanens syfte är att fortsätta utvecklingen av Hovmantorps
tätort genom att möjliggöra bildandet av 8 stycken nya villatomter
för småhus som är anpassade till terrängen och omgivningen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-06-13 att sända
förslaget till detaljplan för granskning.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-06-13 § 65
Underrättelse om granskning, 2022-06-14
Plan- och genomförandebeskrivning, 2022-05-16
Plankarta med bestämmelser, 2022-05-16
Samrådsredogörelse, 2022-05-16
En översiktlig geoteknisk undersökning, 2022-06-09
Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM), 2022-02-01

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Sara Nilsson
Kanslichef

182

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-13
§ 65

Dnr 2021/163-4.2.2

Detaljplan för del av fastigheten
Hovmantorp 5:1 (Lärkvägen)
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända ut detaljplaneförslaget
på granskning.
Ärendebeskrivning
Detaljplanens läge
Planområdet är beläget i den östra delen av Hovmantorps samhälle.
Planområdet angränsar i öster till Lärkvägen och i väster till
Vikingagatan. Befintlig villabebyggelse ligger också öster och väster
om planområdet. I övrigt omges området av skogsmark.
Planområdets areal är cirka 11 hektar.
Lagstöd
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Planoch bygglagen (PBL).
PBL 5 kap. 18–25 §§ ”Granskning”.
Detaljplanens syfte
Lessebo kommun växer och behovet av fler bostäder i kommunen
ökar i takt med den pågående samhällsomvandlingen och kommunen
har fortsatt många i tomtkön. Syftet med planläggningen är därför att
fortsätta utvecklingen av Hovmantorps tätort genom att möjliggöra
bildandet av 8 nya villatomter för småhus som är anpassade till
terrängen och omgivningen.
Förenlighet med översiktsplanen
Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed
motiverar vidare exploatering i området. Detaljplanens
genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Bakgrund
Detaljplanen har varit på samråd 22 mars – 12 april 2022 (3 veckor).
Under samrådstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot
21 yttranden. Planförslaget har så långt möjligt tagit hänsyn till
inkomna synpunkter och förbättrats utan att förändra själva
ursprungstanken med förslaget.
Konsekvenser
Planförslaget innebär en förtätning med nya villatomter
huvudsakligen genom att en del orörd och oexploaterad skogsmark
öster om Morkullevägen tas i anspråk för bostadsbebyggelse.
Kommunen är medveten om att skogsmarken minskar i omfattning
men konstaterar samtidigt att en stor del av befintlig vegetation inom

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-13
planområdet ska behållas och sparas i så stor utsträckning som
möjligt. Inga höga natur- eller kulturvärden berörs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-17
Samrådsredogörelse 2022-05-16
Planbeskrivning 2022-06-10
Plankarta 2022-06-10
Översiktlig geoteknisk undersökning 2022-06-10
Bilaga 1 – provgropsprotokoll Lärkvägen 2022-06-10
Beslut SBNAU 2022-06-03 § 55

Beslutsexpediering
Berörda sakägare
Berörda nämnder och styrelser
EON
Lantmäteriet
Trafikverket
Länsstyrelsen
Region Kronoberg

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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2022-06-14
Dnr: SBN 2021/163
Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheten
Hovmantorp 5:1(Lärkvägen),
Hovmantorp, Lessebo kommun,
Kronobergs län

Översiktskarta med planområdet markerat med rött.

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för del av
fastigheten Hovmantorp 5:1 (Lärkvägen), Hovmantorps samhälle,
Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut på granskning och
granskningstiden är från och med tisdag den 14 juni 2022 till och
med tisdag den 5 juli 2022 (3 veckor). Fastighetsägare ansvarar för
att underrätta hyresgäster, bostadsrättsinnehavare, arrendatorer och
andra inneboende på fastigheten om innehållet i denna inbjudan till
samråd. Om er fastighet överlåtits till en ny ägare ombeds ni
förmedla denna information.

Anledning till detta brev
Du får detta brev då din fastighet berörs av ett förslag till ny
detaljplan.

Lessebo kommun 365 80 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo
Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613
info@lessebo.se. www.lessebo.se
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Granskningshandling

Vad är en detaljplan?
En detaljplan kan förstås som ett juriskt bindande dokument mellan
kommun, stat, markägare, grannar och andra berörda. En detaljplan
innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den
ska användas till. Syftet är att göra avvägningar mellan allmänna
och enskilda intressen för att nå en god helhetslösning. Planen
ligger som grund för beslut om till exempel bygglov. En detaljplan
gäller till dess att den upphävs eller täcks över av en ny.

Lagstöd
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Planoch bygglagen (PBL 2010:900).
PBL 5 kap. 18-25§§ ”Granskning”.

Läge
Planområdet ligger i den östra delen av Hovmantorps samhälle och
angränsar i öster till Lärkvägen och i väster till Vikingagatan.
Befintlig villabebyggelse ligger också öster och väster om
planområdet. I övrigt omges området av skogsmark. Planområdets
areal är cirka 12 000 kvadratmeter.

Syfte
Detaljplanens syfte är att fortsätta utvecklingen av Hovmantorps
tätort genom att möjliggöra bildandet av 8 stycken nya villatomter
för småhus som är anpassade till terrängen och omgivningen.

Handlingar
Underrättelse om granskning, 2022-06-14
Plan- och genomförandebeskrivning, 2022-05-16
Plankarta med bestämmelser, 2022-05-16
Samrådsredogörelse, 2022-05-16
En översiktlig geoteknisk undersökning, 2022-06-09
Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM), 2022-02-01
Fastighetsförteckning (finns på samhällsbyggnadsförvaltningen)

Förenlighet med översiktsplanen
Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella
planområdet som ”Framtida bostäder och skola”. Enligt
översiktsplanen bör ny bebyggelse främst tillkomma i anslutning
till eller som en förtätning av redan bebyggda områden.
Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed
motiverar vidare exploatering i området.

Lessebo kommun 365 80 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo
Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613
info@lessebo.se. www.lessebo.se
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Granskningshandling

Påverkan på omgivningen
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan.

Vad händer sedan?
Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 22 mars 2022
– 12 april 2022. De synpunkter som har kommit in finns redovisade
och kommenterade av samhällsbyggnadsförvaltningen i
samrådsredogörelsen. Handlingarna ställs ut för granskning. Under
granskningen ges myndigheter, sakägare och andra berörda som
yttrat sig under samråd möjlighet att yttra sig igen. Eventuella
synpunkter som kommer in under granskningstiden sammanställs
och bemöts av kommunen i ett granskningsutlåtande. De som
lämnat synpunkter får ta del av granskningsutlåtandet före
antagande av detaljplan. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter
senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga
beslutet att anta detaljplanen.

Hur lämnar jag synpunkter
Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till
samhällsbyggnadsförvaltningen senast tisdag den 5 juli 2022,
antingen via e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se eller med
vanlig post till Lessebo kommun, 365 80 Lessebo.

Här finns granksningsförslaget
Granskningsförslaget finns under granskningstiden tillgängligt
digitalt på Lessebo kommuns hemsida;
www.lessebo.se/detaljplaner
Om du inte har möjlighet att läsa handlingarna digitalt eller om du
vill ha en kopia av handlingarna skickad direkt till dig, antingen
elektroniskt eller via post. Skicka i så fall ett mail med din adress
till sayf.noel@lessebo.se och skriv vilken plan det gäller. Har du
frågor angående förslaget är du välkommen att höra av dig till
planarkitekt Sayf Noel på samhällsbyggnadsförvaltningen antingen
via telefon 0478-125 53 eller e-post sayf.noel@lessebo.se Vill du
läsa mer om hur planprocessen fungerar kan du göra det på
kommunens webbplats www.lessebo.se.
Med vänliga hälsningar

Sayf Noel

Sayf Noel
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Lessebo kommun 365 80 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo
Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613
info@lessebo.se. www.lessebo.se
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Granskningshandling

Samrådsredogörelse
Detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 5:1
(Lärkvägen), Hovmantorp, Lessebo kommun,
Kronobergs län

Planområdets lokalisering
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2. Samrådets genomförande
Förslaget till detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 5:1 (Lärkvägen) har varit ute
på samråd under tiden 22 mars 2022 till och med 12 april 2022. Efter samrådet ska de
synpunkter som har kommit in under yttrandetiden sammanställas i en
samrådsredogörelse. I redogörelsen gör kommunen ett ställningstagande till eventuella
ändringar.

3. Detaljplanens genomförande
Detaljplanen genomförs med standardförfarande, vilket innebär att förslaget skickas ut
för samråd och granskning innan antagande.

4. Redovisning av synpunkter, erinran och förslag
Under samrådstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 21 yttranden.
Inkomna yttrande redovisas och kommenteras nedan.

5. Inkomna synpunkter
1. Länsstyrelsen
LÄNSSTYRELSENS SAMLADE BEDÖMNING
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu
kända förhållanden att frågor som berör miljökvalitetsnormer behöver tydliggöras.
ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR
Enligt 11 kap. 10 § Plan- och bygglagen (PBL).
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 OCH 4 KAP MILJÖBALKEN (MB)
Området berörs av riksintresse för totalförsvaret (lågflygningsområde med
påverkansområde). Påverkas inte av planförslaget.
MILJÖKVALITETSNORM ENLIGT 5 KAP MILJÖBALKEN (MB)
Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap.
MB följs, till exempel kommenteras i planbeskrivningen.
Kommunen gör bedömningen att uppnåendet av miljökvalitetsnormerna (MKN) för
recipienten sjön Rottnen inte kommer påverkas av detaljplanen. Länsstyrelsen anser att
beskrivningen av sjöns statusklassificering behöver ses över. Exempelvis kan det läsas i
planbeskrivningen att ”den ekologiska statusen beror på övergödning, där jordbruk och
utsläpp från enskilda avlopp bedöms ha betydande påverkan”. Kvalitetsfaktorn
näringsämnen är klassad med hög status och det är inte inlagt i VISS att förekomsten
skulle ha betydande påverkan från jordbruk och enskilda avlopp avseende övergödning.
Vidare skriver kommunen också att gränsvärdena för de särskilt förorenande ämnena
arsenik och zink överskrids, men de är klassade med god status. En översyn av denna
beskrivning behövs därför.
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Det är positivt att det anges att dagvatten ska tas omhand inom den egna fastigheten
och att ett lokalt omhändertagande säkras genom att ange en begränsning i hur stor del
av fastighetsarean som tillåts hårdgöras på plankartan.
Översvämning och klimatanpassning
Kommunen har tagit fram ett bra underlag för att bedöma översvämningsrisk och tar
även höjd för ett förändrat klimat. Det finns två lågpunkter inom planområdet, men vi
delar bedömningen att det innebär en låg risk för översvämning eller skador på den
planerade bebyggelse.
Förorenade områden enligt 10 kap Miljöbalken (MB)
Enligt länsstyrelsens dokumentation (EBH-stödet) finns det ingen förorenad mark inom
planområdet. Enligt 10 kap. 11 § MB ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett
om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det
upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Enligt 5 kap. 11a § PBL och 6 kap. 11 och 12 §§ MB. Kommunen har i en undersökning,
enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen (2017:966), kommit fram till att ett
genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan.
En strategisk miljöbedömning har därmed inte upprättats. Kommunen bedömer att
förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens
bedömning.
Rådgivning om allmänna intressen
Enligt 5 kap. 14 § Plan- och bygglagen.
Koppling till översiktsplanen samt tidigare planläggning
Det föreslagna området finns redovisat som ”Framtida bostäder och skola” i
kommunens gällande översiktsplan, antagen år 2018. Planförslaget bedöms vara
förenligt med översiktsplanens syften.
Krav/anspråk enligt annan lagstiftning
Fornminnen enligt 2 kap Kulturmiljölagen (KML)
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt kulturmiljöregistret. Särskild
arkeologisk utredning (KML 2 kap. 11 §) krävs inte, men om fornlämningar påträffas i
samband med schaktning och liknande ska arbetet avbrytas omedelbart och
Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Felskrivning om miljökvalitetsnormerna/vattenfrågorna har korrigerats i enlighet med
Länsstyrelsens synpunkter.
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2. Trafikverket
Trafikverket bedömer att föreslagen detaljplan inte har någon nämnvärd påverkan på
statlig infrastruktur och har därmed inget att erinra mot planförslaget.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
3. E.ON
Inom området har E.ON idag inga ledningar i planområdet. Runtom finns markförlagd
serviskabel i osäkert läge, se bifogad karta. Kablarnas exakta lägen måste säkerställas
innan markarbete påbörjas. Kostnadsfri kabelvisning i fält beställs via vår kundsupport
0771-22 24 24, se även vår hemsida: www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningaroch-djur/grava-nara-ledning.html
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning så som staket eller plank inte
utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare
avstånd än 3 meter från markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande
upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation och
underhåll försvåras. Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så
som flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören,
vilket bör framgå av genomförandebeskrivningen. För övrigt ingen erinran.

KOMMUNENS KOMMENTAR
Planbeskrivningen kompletterats med information från E.ON:s yttrande.
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4. Lantmäteriet
För plangenomförandet viktigt frågor där planen måste förbättras.
Plankarta och bestämmelser
Tecken för ”Egenskapsgräns och administrativ gräns” samt ”Sammanfallande
egenskapsgränser” är identiska. Om båda behövs behöver en byta utseende.
Kvartersnamnet ”Skogen” saknas i grundkartan. För att göra det tydligt för berörda är
det viktigt att kvartersnamn redovisas.
Kontrollera gränser med 0,025 meters lägesosäkerhet
Samtliga fastighetsgränser inom planområdet är inlagda i den digitala registerkartan
med mycket god lägesosäkerhet (0,025 meter), men denna lägesosäkerhet kan vara
missvisande. Det är möjligt att dessa fastighetsgränser inte har kontrollmätts av
kommunen.
Vid övergången mellan referenssystemen RT 90 och SWEREF 99 transformerades
nämligen tusentals gränspunkter över hela landet som registrerades rakt av, utan
kontroll, med lägesosäkerheten 0,025 meter. Det har i efterhand visat sig att många av
dessa punkter till exempel i områden med lokala stomnät kan ha god intern
lägesosäkerhet, men inte ligga rätt i förhållande till SWEREF 99.
Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra uppmärksam vid planläggning
av områden där det förekommer gränser med just lägesosäkerheten 0,025 meter och
vid behov kontrollmäta sådana gränser.
Delar av planen som bör förbättras
Plankarta och bestämmelse stämmer inte överens
Bland planbestämmelserna anges e135% för högsta utnyttjandegrad. I plankartan anges
inte procenttecknet. Gör det gärna konsekvent.
Fastighetsbildning
Ordet ”tomter” i sammanhanget ”Genom avstyckning från stamfastigheten Hovmantorp
5:1 kan 8 stycken nya tomter för bostadsändamål bildas” bör bytas ut till ordet
”fastigheter”. Begreppet tomt har inte någon betydelse i äganderättsligt hänseende,
medan däremot fastighet är ett fastighetsrättsligt begrepp. En fastighet kan ibland
innehålla flera tomter och ibland kan en tomt kan vara uppdelad i flera fastigheter.
Lokalgata och naturområdet ska enligt planbeskrivningen överföras till Hovmantorp 5:1.
Lantmäteriet noterar att all mark inom planområdet redan idag tillhör denna fastighet.
Meningen kan därför tas bort.
Något eller några ord (t.ex. ”står och”) kan strykas i meningen ”för
fastighetsbildningsåtgärder i samband med eventuella framtida avstyckningar eller
dylikt står och ansvarar respektive exploatör för”.
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Vatten, avlopp och dagvatten
Ordet ”tomtmarken” i meningen ”Varje enskild fastighetsägare kommer att ansvara för
dagvattenhantering på den egna tomtmarken.” bör bytas ut till ordet ”fastigheten”. Se
ovan.
Planekonomi
För att det ska vara möjligt att följa planområdets påverkan på den kommunala
budgeten bör det vara lämpligt att det på ett tydligare sätt framgår vilka
nämnder/instanser som får intäkter respektive utgifter vid plangenomförandet.
Administrativ fråga
Föranleder detaljplanen att nytt kvartersnamn ska beslutas?
KOMMUNENS KOMMENTAR
Planhandlingarna kompletteras med information från Lantmäteriets yttrande.
Gränserna har vid kontroller visat sig stämma mycket bra i hela området och att de
gränser som används i grundkartan har tillräcklig kvalité för detaljplanen.
Kommunstyrelsen i Lessebo kommun står för kostnaden att uppföra föreliggande
detaljplan.
Förslag till ett nytt kvartersnamn för planområdet kommer att beslutas om vid
avstyckning.
5. Skogsstyrelsen
Det är väldigt positivt att en stor del av den befintliga vegetationen inom planområdet
ska behållas och sparas i så stor utsträckning som möjligt. Enligt presenterat underlag
finns ett flertal stigar i anslutning till planområdet som används av närboende för att
komma ut i naturen. Det är mycket positivt att detaljplaneförslaget bara innebär en
marginell påverkan på de rekreationsvärdena som används idag och att stora delar av
skogsmarken planeras bevaras för att fortsatt möjliggöra för passage och rekreation i
området. Som också nämns i presenterat underlag är omgivande skog även viktig som
buffert och skyddszon. Skogsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter på presenterat
underlag och inte heller någon ytterligare information att tillföra som har bäring på
detta.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Det är kommunens vilja att karaktären bevaras i så hög grad som möjligt. Naturen är en
viktig del i denna karaktär. Befintlig vegetation inom planområdet bör sparas så långt
det är möjligt och kompletteras med ny. Äldre träd ska sparas i största möjliga
utsträckning.
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6. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något att erinra på planförslaget.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
7. Region Kronoberg
Region Kronoberg har inget att erinra.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
8. Villaägarna Kronoberg
Lessebo kommun verkar genom detaljplaner såsom denna för att tillskapa nya
villatomter vilket är bra. Denna plan medger 8 nya villatomter. Detaljplaneområdet har
närhet till förskola och natur- och skogsmiljöer samt berörs ej av strandskydd.
Fjärrvärme och utbyggnad av fibernät rekommenderar vi i området. Med dessa
synpunkter tillstyrker Villaägarna Kronoberg i yttrande detaljplaneförslaget.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
9. PostNord
PostNord har inget att anmärka och godkänner härmed den föreslagna detaljplanen
SBN 2021/163. Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com
för dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation eller
förändring av befintlig detaljplan. En placering som inte är godkänd leder till att posten
inte börjar delas ut till adressen.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
10. Wexnet
Vi har inga synpunkter från Wexnet och samförlägger gärna opto i området.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
11. Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Räddningstjänsten Östra Kronoberg har tagit del av följande handlingar:
•
•
•

Planbeskrivning
Plankarta
Underrättelse om samråd

Utifrån ovan redovisade handlingar har Räddningstjänsten utfört en övergripande
granskning av de planerade förutsättningarna för skydd mot brand och andra olyckor
och meddelar följande synpunkter:
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Från räddningstjänstens sida så vill vi att det planeras för brandposter när nya kvarter
och vägar byggs i samhället. Det ska även finnas goda förutsättningar för
räddningstjänstens fordon att ha en skälig framkomlighet till alla objekt.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Räddningstjänstens framkomlighet och tillgänglighet har beaktats och kommer även att
bevakas vid projektering och bygglov.
Brandpost kommer att anläggas inom planområdet. Placering sker i samråd med VAenheten och Räddningstjänsten.
12. Fastighetsägare till Hagen 18
Med anledning av planarkitekt Sayf Noels utskick av förslag till ny detaljplan för del av
fastigheten Hovmantorp 5:1 (Lärkvägen-Vikingagatan, Hovmantorp) vill vi i fastigheten
Hagen 18 överklaga detta förslag. Vi finner att det är ett stort ingrepp i djur- och
fågellivet i området och en förfulning av områdets karaktär, vilket aldrig kommer att
kunna återställas om planen kommer att godkännas. För de boende i den östra delen av
samhället är detta ett viktigt rekreationsområde och deras väg att ta sig till och från
motionsspåret. Blir planen verklighet kommer detta att försvåras betydligt.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Kommunen vill informera att det inte går att överklaga en detaljplan förrän det har
antagits. Synpunkter välkomnas under planprocessen.
Kommunen bedömer att planförslaget inte innebär betydande påverkan på miljön (djuroch växtlivet). Länsstyrelsen i Kronobergs län delar kommunens åsikt. Planområdet
omfattas inte av någon känd skyddsvärd naturmiljö och i Länsstyrelsens,
Riksantikvarieämbetets, Skogsstyrelsens, Naturvårdsverkets databaser finns inga
naturvärden registrerade. I Artdatabanken (fynd av rödlistade/hotade arter) finns inga
rapporterade fynd eller andra artgrupper inom aktuellt planområde. Minst fem
fältbesök har gjorts på vissa platser i planområdet, främst mellan februari och april
2022. Inga speciella arter, träd, växter, signalarter eller annan värdefull natur
påträffades vid dessa fem fältbesök i området.
En del av skogen kommer sparas som allmän platsmark och den kan fortsättningsvis
användas av närboende. En viss negativ påverkan har planförslaget för de boende inom
närområdet då skogen minskar men samtidigt finns det gott om skog i närområdet som
kan användas för exempelvis rekreation. Skogsmarken bedöms vara tillräckligt stor och
sammanhängande samt av kvalitet för att det ska finnas förutsättningar för att
närrekreationsvärdena för boende inom området bibehålls.
Planområdet ligger också relativt avsides och avskilt från Hovmantorps elljusspår som
nyttjas flitigt av de boende inom närområdet och har mycket stort värde för friluftsliv
och tätortsnära rekreation. På flera platser finns släpp (naturremsor) mot skogen och
elljusspåret i söder som kan användas som stigar för promenad och motion.
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13. Fastighetsägare till Hagen 19
Vi fastighetsägare till fastigheten Hagen 19 har följande synpunkter och tankar kring
förslaget.
Bevattningsanläggningen; Idag ligger våg bevattningsförening, bestående av dryga 40talet hushåll, i det planerade området. Hur hanterar man det så att vi fortfarande kan
använda sjövatten?
Cykel- och gångvägen; Ska den byggas bör den ju fortsatta över Vikingagatan i detta
grönområde till Kullagatan för att sedan ansluta till den befintliga cykelvägen ner mot
centrum. Vore det inte smidigare att man cyklade via Lärkvägen – Kullagatan till den
befintliga cykelvägen?
Idag är det ett grönområde som används flitigt av människor som går till och från
elljusspåret. Fungerar alldeles utmärkt! I detta grönområde finns även
bevattningsförenings ledning nedgrävd.
Sprängning; När vi byggde 1972 fick vi spränga massor på tomten eftersom det är
mycket berg i området. Det lär ju behövas sprängas en hel del vid iordningställandet av
de nya tomterna. Hur kan detta påverka våra hus, eventuellt skador?
Vi tycker att det borde finnas lämpligare och bättre ställen att bygga på än detta område
som ju också skulle komma nästan in på vårt fina elljusspår. Låt den fantastiska naturen
vara!
KOMMUNENS KOMMENTAR
Se Vattenföreningens Lärkvägen – Vikingagatan yttrande angående
bevattningsanläggningen som finns med i denna samrådsredogörelse på sida 23.
En del av skogen kommer sparas som allmän platsmark och den kan fortsättningsvis
användas av närboende. En viss negativ påverkan har planförslaget för de boende inom
närområdet då skogen minskar men samtidigt finns det gott om skog i närområdet som
kan användas för exempelvis rekreation. Skogsmarken bedöms vara tillräckligt stor och
sammanhängande samt av kvalitet för att det ska finnas förutsättningar för att
närrekreationsvärdena för boende inom området bibehålls.
Planområdet ligger också relativt avsides och avskilt från Hovmantorps elljusspår som
nyttjas flitigt av de boende inom närområdet och har mycket stort värde för friluftsliv
och tätortsnära rekreation. På flera platser finns släpp (naturremsor) mot skogen och
elljusspåret i söder som kan användas som stigar för promenad och motion.
Planhandlingarna har kompletterats med en översiktlig geoteknisk undersökning till
granskningsskedet för att säkerställa hur sprängning och bergkärning ska hanteras. I
samband med bygglovshanteringen kommer stor hänsyn tas till lokala
stabilitetsproblem som kan uppstå vid schaktning, packning och sprängningsarbete.
Kommunen har förståelse för att närliggande närboende upplever det som en negativ
förändring av sitt närområde. Förändringar i befintliga miljöer är dock en naturlig del av
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en växande tätortsutveckling och behövs för att Hovmantorp ska kunna möta
framtidens behov och utmaningar. Under de senaste åren har Hovmantorp expanderat
men bostadsbyggandet har varit koncentrerat till de centrala delarna av Hovmantorp.
Det finns därför ett behov at att möjliggöra en utveckling även i de östra delarna av
samhället för att försöka balansera bostadsbyggandet. Planlagda och byggbara marker
börjar ta slut i de centrala delarna av Hovmantorp och därför behöver bebyggelsen
utökas i tätortens övriga delar för att få en hållbar tätortsutveckling. Det finns andra
platser i kommunens fyra tätorter som är lämpliga för ny bostadsbebyggelse och
sannolikt kommer även dessa att planläggas/bebyggas. Utbyggnaden av planområdet är
i enlighet med riktlinjerna i Lessebo kommuns översiktsplan och aktuellt
bostadsförsörjningsprogram.
Övriga synpunkter noteras.
14. Fastighetsägare till Dalen 2
Vi anser att den tänkta byggnationen får stor inverkan på den nuvarande bebyggelsen
på Lärkvägen när det gäller ökad trafik, inte bara under byggnationen utan även när
bostäderna är klara.
Vi anser också att byggnationen får stor inverkan på tillgängligheten för att komma till
motionsspåret. Dessa upptrampade stigar, där nu tomter är planerade, används flitigt
av motionärer, hundägare och barnfamiljer som bor på Lärkvägen men även i
kringliggande kvarter. Om den tilltänkta detaljplanen går igenom så får det
konsekvenser för tillgängligheten. Vi som är äldre har svårt att gå genom skogsmark för
att ta oss till spåret och närmaste stig går vid Morkullevägen vilket innebär en
försämring.
På det tilltänkta området finns Bevattningsföreningens ledningar nergrävda vilket får
stora konsekvenser för alla fastigheter som är anslutna. Anläggningen har ett stort
mervärde för oss som brukar bevattning från sjön och därmed inte behöver använda
dricksvatten till odling m.m.
Av de pågående detaljplanerna för Ormeshaga, Morkullevägen och västra delen av
samhället är inverkan på den nära bebyggelsen inte alls så stor som det kommer att bli
för Lärkvägen. Det känns som ett stort ingrepp för de 8 tomter som är tänkta. Det finns
grönområden utmed Kullagatan som borde vara mer lämpliga ur både
tillgänglighetssynpunkt och hänsyn till bebyggelsen. Med förhoppning på att ni
överväger våra synpunkter.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Att biltrafiken i ett område ökar när mer bebyggelse tillkommer är oundvikligt. Dock
förutsätts befintligt område påverkas i mycket liten utsträckning då platsen
kompletteras med endast ett antal nya villatomter. Ökningen av biltrafiken inom
området bedöms som mycket lindrig.
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På flera platser finns släpp (naturremsor) mot skogen och elljusspåret i söder som kan
användas som stigar för promenad och motion. Er fastighet, Dalen 2 gränsar inte direkt
till exploateringsområdet och kommer därför inte att få utsikten mot skogsområdet
påverkad/förändrad i någon stor utsträckning av ny bebyggelse, utan förbli ett
skogsområde.
Se Vattenföreningens Lärkvägen – Vikingagatan yttrande angående
bevattningsanläggningen som finns med i denna samrådsredogörelse på sida xx.
Kommunen har förståelse för att närliggande närboende upplever det som en negativ
förändring av sitt närområde. Förändringar i befintliga miljöer är dock en naturlig del av
en växande tätortsutveckling och behövs för att Hovmantorp ska kunna möta
framtidens behov och utmaningar. Under de senaste åren har Hovmantorp expanderat
men bostadsbyggandet har varit koncentrerat till de centrala delarna av Hovmantorp.
Det finns därför ett behov at att möjliggöra en utveckling även i de östra delarna av
samhället för att försöka balansera bostadsbyggandet. Planlagda och byggbara marker
börjar ta slut i de centrala delarna av Hovmantorp och därför behöver bebyggelsen
utökas i tätortens övriga delar för att få en hållbar tätortsutveckling. Det finns andra
platser i kommunens fyra tätorter som är lämpliga för ny bostadsbebyggelse och
sannolikt kommer även dessa att planläggas/bebyggas. Utbyggnaden av planområdet är
i enlighet med riktlinjerna i Lessebo kommuns översiktsplan och aktuellt
bostadsförsörjningsprogram.
15. Fastighetsägare till Skogen 6
Detaljplanen anses gynna enskilda intressen på bekostnad av allmänna intressen
(befintlig bebyggelse) och bör därför förkastas i sin helhet.
Exploatering av området försämrar närhet till natur- och skogsmiljöer i befintlig
bebyggelse för majoriteten av befintliga boenden men förbättrar endast för åtta
framtida tomter. Något som går direkt emot Lessebo kommuns motivation till att
exploatera området från första början. (Avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen).
Området används idag som rekreations- och naturområde för allmänheten, något som
inte blir möjligt om hus upprättas. Området används även som transportväg till andra
grönområden och närliggande elljusspår. Att anlägga hus hindrar möjlighet att
framkomma samt förstör natur och mark. De nya tomterna förstör befintliga stigar och
transportvägar.
Som motivation till detaljplanens genomförande används bland annat följande
skrivning: ”…behövs för att Hovmantorp som tätort ska kunna möta framtidens behov och
utmaningar.” åtta nya fastigheter är knappast avgörande för att uppnå denna effekt
vilket inte är ett tillräckligt argument för ett genomförande.

200

14(25)
Dnr: SBN 2021/163

Konsekvenser av planförslaget är ytterst subjektivt och ensidigt: ”Planförslaget påverkar
landskapsbilden marginellt och bedöms till obetydlig konsekvens som medför en liten
marginell negativ konsekvens.”.
Detta resonemang är endast ur ekonomisk synvinkel, hänsyn tas ej till mänskligt
välmående och sociala konsekvenser. Området utgör en central del i kvarterets
välmående vilket kommer att försämras om området skärs av genom exploatering.
Verkställande av detaljplanen kommer enbart att påverka ovan nämnda delar negativt.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Kommunen har förståelse för att närliggande närboende upplever det som en negativ
förändring av sitt närområde. Förändringar i befintliga miljöer är dock en naturlig del av
en växande tätortsutveckling och behövs för att Hovmantorp ska kunna möta
framtidens behov och utmaningar. Under de senaste åren har Hovmantorp expanderat
men bostadsbyggandet har varit koncentrerat till de centrala delarna av Hovmantorp.
Det finns därför ett behov at att möjliggöra en utveckling även i de östra delarna av
samhället för att försöka balansera bostadsbyggandet. Planlagda och byggbara marker
börjar ta slut i de centrala delarna av Hovmantorp och därför behöver bebyggelsen
utökas i tätortens övriga delar för att få en hållbar tätortsutveckling. Det finns andra
platser i kommunens fyra tätorter som är lämpliga för ny bostadsbebyggelse och
sannolikt kommer även dessa att planläggas/bebyggas. Utbyggnaden av planområdet är
i enlighet med riktlinjerna i Lessebo kommuns översiktsplan och aktuellt
bostadsförsörjningsprogram.
En del av skogen kommer sparas som allmän platsmark och den kan fortsättningsvis
användas av närboende. En viss negativ påverkan har planförslaget för de boende inom
närområdet då skogen minskar men samtidigt finns det gott om skog i närområdet som
kan användas för exempelvis rekreation. Skogsmarken bedöms vara tillräckligt stor och
sammanhängande samt av kvalitet för att det ska finnas förutsättningar för att
närrekreationsvärdena för boende inom området bibehålls.
Er fastighet, Skogen 6 gränsar inte direkt till exploateringsområdet och kommer därför
inte att få utsikten mot skogsområdet påverkad/förändrad i någon stor utsträckning av
ny bebyggelse, utan förbli ett skogsområde.
Planområdet ligger också relativt avsides och avskilt från Hovmantorps elljusspår som
nyttjas flitigt av de boende inom närområdet och har mycket stort värde för friluftsliv
och tätortsnära rekreation. På flera platser finns släpp (naturremsor) mot skogen och
elljusspåret i söder som kan användas som stigar för promenad och motion.
Kommunen bedömer i avvägning mellan allmänna och enskilda intressen att föreslagen
villabebyggelse anses lämplig.
Övriga synpunkter noteras.
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16. Fastighetsägare till Skogen 5
Vi bor på Vikingagatan 32 sedan 2009. Vi flyttade från Stockholm för att vi uppskattar
närheten till skogen och lugnet det ger att ha nära till stigar, bärplockning och
naturligtvis elljusspåret. Efter att ha tagit del av den remiss för "detaljplan för del av
Hovmantorp 5:1 Lärkvägen" vi fått oss tillhanda, dels brevledes men också läst på er
hemsida, undrar man om arkitekten ens besökt den tilltänkta marken ifråga? Det står i
er "Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning gällande "Mark och
vattenanvändning: En del av befintlig skogsmark tas i anspråk för bostäder. Planens
ingrepp är av en sådan karaktär att påverkan bör vara relativt liten".
Ett: Det går en stig rakt igenom skogen från Kullagatan till elljusspåret genom det
tilltänkta byggområdet, det används frekvent av motionärer, föreningar, hundägare,
lekande barn och folk i allmänhet som gillar skogen. Är ni medvetna om att om man
bygger hus mitt i denna kommer området för alltid att vara förstört? Marken ligger
väldigt nära traditionella stigar och promenadstråk som används varje dag året om av
oss som bor här. Det känns faktiskt som en förolämpning att ni vill ta bort detta fina
skogsområde för oss! Jag vet att alla grannar i området känner likadant, jag har frågat
dem. Någon sa att de inte vill se ett hus eller grannen utanför sitt fönster utan skogen.
Någon annan pratade om politik, att om detta förslag går igenom kommer de rösta på
något annat parti till valet.
Två: Det finns en vattenledning från sjön Rottnen som används av ca 46 fastigheter
sommartid för trädgårdsbevattning. Ledningarna ligger nedgrävda inom detaljplanens
område. Jag personligen känner inte till ifall det existerar något servitut för denna
ledning, men det är ju ett mycket besvärligt område att bygga i av denna anledning med
tanke på risk för läckor mm. Kostnaden för detta måste ju bli väldigt stor.
Tre: All vacker sten. Den är ju jättegammal och vacker att både se på och till förtjusning i
barnens lek och för allmän beskådan och beundran. Ska ni spränga sönder den blir
naturen sig aldrig lik igen. Är det miljövänligt verkligen? Är det ens tillåtet? Eller är
miljölagen kanske inte tillämplig i det här fallet? Vi fick en sprängskadekonsult som
besökte oss efter sprängningen då man asfalterade cykelvägen häruppe. Alla grannar
fick någon form av spricka i grunden. och då var det ändå inte så nära som det man
tänkt spränga nu. Har ni kollat upp detta?
Fyra: Det står i er "undersökning för miljökonsekvensbeskrivning att "Grundvatten,
ytvatten, avrinningsområden avrinningsvatten: Bedöms inte påverkas negativt då
dagvatten ska fördröjas lokalt inom planområdet." Skulle vilja be om ett förtydligande
här. För om det ska upp 8 nya tomter på den lilla ytan ni menar, såklart påverkar det
både grundvatten, ytvatten och avrinningsområden. Inte minst under byggnationstiden,
som negativt kommer påverka alla boende i området. Den enda farbara väg just nu är
via Lärkvägen, där det ligger en vacker skogsstig. Så ni har tänkt gräva bort den och
ersätta med asfalt och betong? Det gränsar väldigt nära två tomter på Lärkvägen bla en
barnfamiljs baksida. Vi som bor på Vikingagatan "genar" ofta hem via denna stig när vi
varit ute på elljusspåret eller vid Hacksjön o är på väg tillbaks. Se på en karta. Eller ännu
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bättre, gå runt o titta själva så förstår ni vilket fint naturområde detta är. Förstör inte det
för oss boende! Har även svårt att se hur den lilla stigen ut mot Vikingagatan på ett
trevligt sätt kan bli asfalterad utan att närmsta grannar inte blir negativt påverkade. Och
framtiden, hur ser den ut. Om det nu, mot vad vi hoppas, kommer att byggas. Hur ska
de nya boende ta sig till sina hus? Jag tror inte de kommer vilja köra uppför Kullagatan,
runt Lärkvägen och genom skogen o hem, de kommer parkera längs gatan på
Vikingagatan och gå den vägen. Hur har ni tänkt lösa den trafikplaneringen?
Miljöpåverkan kommer signifikant att påverkas negativt av ert förslag och jag hoppas
innerligen att ni tänker om och kastar detaljplanen i papperskorgen.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Kommunen har förståelse för att närliggande närboende upplever det som en negativ
förändring av sitt närområde. Förändringar i befintliga miljöer är dock en naturlig del av
en växande tätortsutveckling och behövs för att Hovmantorp ska kunna möta
framtidens behov och utmaningar. Under de senaste åren har Hovmantorp expanderat
men bostadsbyggandet har varit koncentrerat till de centrala delarna av Hovmantorp.
Det finns därför ett behov at att möjliggöra en utveckling även i de östra delarna av
samhället för att försöka balansera bostadsbyggandet. Planlagda och byggbara marker
börjar ta slut i de centrala delarna av Hovmantorp och därför behöver bebyggelsen
utökas i tätortens övriga delar för att få en hållbar tätortsutveckling. Det finns andra
platser i kommunens fyra tätorter som är lämpliga för ny bostadsbebyggelse och
sannolikt kommer även dessa att planläggas/bebyggas. Utbyggnaden av planområdet är
i enlighet med riktlinjerna i Lessebo kommuns översiktsplan och aktuellt
bostadsförsörjningsprogram.
En del av skogen kommer sparas som allmän platsmark och den kan fortsättningsvis
användas av närboende. En viss negativ påverkan har planförslaget för de boende inom
närområdet då skogen minskar men samtidigt finns det gott om skog i närområdet som
kan användas för exempelvis rekreation. Skogsmarken bedöms vara tillräckligt stor och
sammanhängande samt av kvalitet för att det ska finnas förutsättningar för att
närrekreationsvärdena för boende inom området bibehålls. Er fastighet, Skogen 5
gränsar inte direkt till exploateringsområdet och kommer därför inte att få utsikten mot
skogsområdet påverkad/förändrad i någon stor utsträckning av ny bebyggelse, utan
förbli ett skogsområde.
Planområdet ligger också relativt avsides och avskilt från Hovmantorps elljusspår som
nyttjas flitigt av de boende inom närområdet och har mycket stort värde för friluftsliv
och tätortsnära rekreation. På flera platser finns släpp (naturremsor) mot skogen och
elljusspåret i söder som kan användas som stigar för promenad och motion.
Se Vattenföreningens Lärkvägen – Vikingagatan yttrande angående
bevattningsanläggningen som finns med i denna samrådsredogörelse på sida 23.
Planhandlingarna har kompletterats med en översiktlig geoteknisk undersökning till
granskningsskedet för att säkerställa hur sprängning och bergkärning ska hanteras. I
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samband med bygglovshanteringen kommer stor hänsyn tas till lokala
stabilitetsproblem som kan uppstå vid schaktning, packning och sprängningsarbete.
Kommunen bedömer att planförslaget inte innebär betydande påverkan på miljön (djuroch växtlivet). Länsstyrelsen i Kronobergs län delar kommunens åsikt.
Övriga synpunkter noteras.
17. Fastighetsägare till Hagen 17
Vi fick ovannämnda detaljplan i brevlådan i fredags 25/3 och vi blev mycket chockade!
Efter att ha läst planen i detalj och låtit det sjunka in lite är vi ännu mer oroliga och
förbannade av vad som komma skall!
Det avgörande för att vi köpte huset på Vikingagatan 22 var pga naturen och det fina
rekreationsområdet bakom huset. Den fantastiska baksidan där vi har direkt anslutning
till naturen och även den härliga utsikten både från balkong och trädgård med skog
inpå. Vi letade verkligen efter ett hus med skogskänsla men ändå inne i ett mindre
samhälle, vilket vi kunde acceptera att framsidan var. Baksidan/trädgården var perfekt!
Argument som är emot bygget:
•

•

•

•

•

•
•

Många hus förlorar skogsutsikten och skogskänslan som finns i trädgårdarna och
vårt hus blir direkt påverkat av detta som vi älskar mest med hela huset. Vi hade
ej köpt huset om vi vetat detta.
Djur finns det gott om, vi har haft besök av både rådjur och vildsvin flertalet
gånger både inne på tomten och precis utanför, senast i mars 2022. Även
fågelkvitter kan man tydligt höra från skogen som försvinner med bygget,
hackspett har vi även sett i skogen intill oss.
Vi hör absolut INGEN trafik om vi sitter i vår trädgård eller på balkongen nu, detta
kommer dels ändras under byggtiden, dels även när bygget är färdigt då gata ska
gå igenom enligt planen.
Vi har hela familjen varit ute i det massiva blåbärsris som är precis utanför vår
tomt som ni ska bygga på, detta kommer att försvinna helt med bygget. Att sitta i
skogen precis utanför tomten är magiskt med en korg med nyplockade blåbär.
Den möjligheten försvinner.
Utsikten försvinner. Vi har idag både trädgård, balkong och uterum som har
utsikt direkt till skogen som då försvinner. Här finns både mycket träd och många
fina gamla träd. Vi kommer istället ha utsikt in i trädgårdar och hus och husen
som byggs kommer att vara högre beläget än vårt hus vilket innebär att vi inte
bara får hus som ny utsikt, vi kommer att ha hus som ser rakt in till oss pga
vinkeln, SPECIELLT om ni bygger två våningshus.
Direkt spår från trädgården rakt ut på promenadstig som leder ut till
motionsslingan/elljusspår. Vi springer ofta i familjen-detta kommer att försvinna.
Under hela byggperioden kommer vi vara ”fast” i huset utan möjlighet att sälja
pga ekonomiläget. Det är inte attraktivt med bygge och tills bygget är klart
kommer vårt/våra grannars hus vara svårsålda och mindre värda.
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•

Vi tror även värdena på våra hur går ner då ett av argumenten för försäljning är
läget och baksidan mot skogen utan granne på ena sidan (mot skogen).

Argument som motsätter sig era argument som enligt er är positiva:
•

•

•

•

•

NI menar att detta bygge påverkar marginellt-fel, det kommer påverka oss
extremt och så pass mycket att vi inte vet om vi vill bo kvar. Vi har 3 små barn och
vore supertråkigt om vi behöver flytta pga detta.
NI menar att det inte finns djur i skogen som ska tas bort-fel, det finns ganska
mycket djur bland annat rådjur och hackspett som vi sett flera gånger vid
tomtkant och på tomten och vi har enbart bott här i 2 år.
Att det inte finns något värde i skogen, mest stenar och skog-fel det finns hur
mycket blåbär som helst exakt där ni vill ta bort skogen, plus svamp. Samt det
vacka rekreationsområdet med stora stenbumlingar och stenblock är unikt. Det
är inte ”bara skog”.
Ni menar att området blir säkrare då tomterna ni vill bygga kommer attrahera
barnfamiljer och att det då blir mer liv och rörelse i skogen/runt omkring. Vi
känner att det är ett väldigt tryggt och säkert område och just nu används skogen
med tillhörande stigar av oss som tycker det är skönt att det är tryggt men UTAN
konstant ström av människor. Många av oss som bor här gillar att det inte är
bebyggelser precis överallt utan att vi har denna närhet till skogen.
Ni menar att på sikt gör bygget att husen/området ökar i värde och att detta
medför välfärd. Vi menar att fler och fler har behov och önskan att bo exakt så
som det är nu. Med ett ben i ett villakvarter men ett ben mot skog och orörd
mark. Fler människor vill flytta ut på landet och detta är en fantastisk
kombination om man då har småbarn eller husdjur som tex hund.

Vi hoppas naturligtvis att ni INTE bestämmer er för att bygga just HÄR. Fler och fler
önskar att bo precis som vi gör och det är svårt att hitta hus som har denna
skogsmöjlighet samt ändå ligger i ett villakvarter. Är det något ni borde fokusera på är
det att försöka hitta marker att bygga på så ni kan bygga just denna typ av villakvarter
som ligger så här fantastiskt bra. Det är som att ta sjöutsikten från hus som bor direkt
mot vattnet. Det finns enorma skogspartier i och utanför Hovmantorp. Vårt förslag är att
ni tittar på detta i stället.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Kommunen har förståelse för att närliggande närboende upplever det som en negativ
förändring av sitt närområde. Förändringar i befintliga miljöer är dock en naturlig del av
en växande tätortsutveckling och behövs för att Hovmantorp ska kunna möta
framtidens behov och utmaningar. Under de senaste åren har Hovmantorp expanderat
men bostadsbyggandet har varit koncentrerat till de centrala delarna av Hovmantorp.
Det finns därför ett behov at att möjliggöra en utveckling även i de östra delarna av
samhället för att försöka balansera bostadsbyggandet. Planlagda och byggbara marker
börjar ta slut i de centrala delarna av Hovmantorp och därför behöver bebyggelsen
utökas i tätortens övriga delar för att få en hållbar tätortsutveckling. Det finns andra
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platser i kommunens fyra tätorter som är lämpliga för ny bostadsbebyggelse och
sannolikt kommer även dessa att planläggas/bebyggas. Utbyggnaden av planområdet är
i enlighet med riktlinjerna i Lessebo kommuns översiktsplan och aktuellt
bostadsförsörjningsprogram.
En del av skogen kommer sparas som allmän platsmark och den kan fortsättningsvis
användas av barn och unga. En viss negativ påverkan har planförslaget för barn i
närområdet då skogen minskar men samtidigt finns det gott om skog i närområdet som
kan användas för exempelvis lekaktiviteter. Skogsmarken bedöms vara tillräckligt stor
och sammanhängande samt av kvalitét för att det ska finnas förutsättning för att
närrekreationsvärdena för boende inom området bibehålls.
Planområdet ligger också relativt avsides och avskilt från Hovmantorps elljusspår som
nyttjas flitigt av de boende inom närområdet och har mycket stort värde för friluftsliv
och tätortsnära rekreation. På flera platser finns släpp (naturremsor) mot skogen och
elljusspåret i söder som kan användas som stigar för promenad och motion.
Kommunen bedömer att planförslaget inte innebär betydande påverkan på miljön (djuroch växtlivet). Länsstyrelsen i Kronobergs län delar kommunens åsikt. Planområdet
omfattas inte av någon känd skyddsvärd naturmiljö och i Länsstyrelsens,
Riksantikvarieämbetets, Skogsstyrelsens, Naturvårdsverkets databaser finns inga
naturvärden registrerade. I Artdatabanken (fynd av rödlistade/hotade arter) finns inga
rapporterade fynd eller andra artgrupper inom aktuellt planområde. Minst fem
fältbesök har gjorts på vissa platser i planområdet, främst mellan februari och april
2022. Inga speciella arter, träd, växter, signalarter eller annan värdefull natur
påträffades vid dessa fem fältbesök i området.
Att biltrafiken i ett område ökar när mer bebyggelse tillkommer är oundvikligt. Dock
förutsätts befintligt område påverkas i mycket liten utsträckning då platsen
kompletteras med endast ett antal nya villatomter. Ökningen av biltrafiken inom
området bedöms som mycket lindrig.
Övriga synpunkter noteras.
18. Fastighetsägare till Hagen 15
Vi har flera invändningar mot den föreslagna exploateringen. Främsta invändningen är
att exploatering kommer påverka det rika djurlivet negativt. Vi har hackspettar som
återkommer varje vår till området. Det finns fladdermöss i närheten. När vi är ute
senare på kvällarna när mörkret har fallit, kommer fladdermössen flygandes in över vår
tomt. Vi brukar sitta hela familjen och spana och vänta på att de ska komma flygandes
från skogen. Vi har även observerat sandödlor vid flera tillfällen, se bifogat foto. Vi
kräver att kommunen gör en ordentlig naturvärdesinventering samt fågelinventering av
området. Att bryta den sammanhållande rekreationsytan som finns runt om elljusspåret
med dess speciella natur är mycket olämpligt. För att Hovmantorp ska hålla sig unikt och
skilja sig från andra villasamhällen, är det viktigt att bevara de sammanhållande
rekreationsområdena. Om kommunen tänker långsiktigt är det viktigt att behålla dessa
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unika områden som skapar välbefinnande och sinnesro för sina medborgare. Just
naturen vid det föreslagna exploateringsområdet är speciell med de stora stenblocken
som gör naturen ”mystisk” med slingrande stigar. Området är även rikt på blåbär och
svamp. Området kring elljusspåret borde vara det sista området som kommunen
exploaterar. Det finns andra lokaliseringar som passar betydligt bättre för bostäder än i
det mytomspunna området med den trolska skogen. Området är viktigt för barn i hela
Lessebo kommun. Sägnen om jätten Buse som bor på Abbakuse är fin historia som
kommunen borde använda sig mer av. Bara fantasin kan sätta gränser för
skogsäventyret när man är ute i området med de stora stenblocken och Buse som lurar
runt hörnet. Vi vill att Lessebo kommun tar ett omtag och tänker till en extra gång innan
detta fina rekreationsområde exploateras.

KOMMUNENS KOMMENTAR
Kommunen har förståelse för att närliggande närboende upplever det som en negativ
förändring av sitt närområde. Förändringar i befintliga miljöer är dock en naturlig del av
en växande tätortsutveckling och behövs för att Hovmantorp ska kunna möta
framtidens behov och utmaningar. Under de senaste åren har Hovmantorp expanderat
men bostadsbyggandet har varit koncentrerat till de centrala delarna av Hovmantorp.
Det finns därför ett behov at att möjliggöra en utveckling även i de östra delarna av
samhället för att försöka balansera bostadsbyggandet. Planlagda och byggbara marker
börjar ta slut i de centrala delarna av Hovmantorp och därför behöver bebyggelsen
utökas i tätortens övriga delar för att få en hållbar tätortsutveckling. Det finns andra
platser i kommunens fyra tätorter som är lämpliga för ny bostadsbebyggelse och
sannolikt kommer även dessa att planläggas/bebyggas. Utbyggnaden av planområdet är
i enlighet med riktlinjerna i Lessebo kommuns översiktsplan och aktuellt
bostadsförsörjningsprogram.
Kommunen bedömer att planförslaget inte innebär betydande påverkan på miljön (djuroch växtlivet). Länsstyrelsen i Kronobergs län delar kommunens åsikt. Planområdet
omfattas inte av någon känd skyddsvärd naturmiljö och i Länsstyrelsens,
Riksantikvarieämbetets, Skogsstyrelsens, Naturvårdsverkets databaser finns inga
naturvärden registrerade. I Artdatabanken (fynd av rödlistade/hotade arter) finns inga
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rapporterade fynd (fladdermöss och sandödlor) eller andra artgrupper inom aktuellt
planområde, se bifogade kartor. Minst fem fältbesök har gjorts på vissa platser i
planområdet, främst mellan februari och april 2022. Inga speciella arter, träd, växter,
signalarter eller annan värdefull natur påträffades vid dessa fem fältbesök i området
varav kommunen gör bedömningen att ingen naturvärdesinventering för området
behöver utföras.
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En del av skogen kommer sparas som allmän platsmark och den kan fortsättningsvis
användas av närboende. En viss negativ påverkan har planförslaget för de boende inom
närområdet då skogen minskar men samtidigt finns det gott om skog i närområdet som
kan användas för exempelvis rekreation. Skogsmarken bedöms vara tillräckligt stor och
sammanhängande samt av kvalitet för att det ska finnas förutsättningar för att
närrekreationsvärdena för boende inom området bibehålls. Er fastighet, Hagen 15
gränsar inte direkt till exploateringsområdet och kommer därför inte att få utsikten mot
skogsområdet påverkad/förändrad i någon stor utsträckning av ny bebyggelse, utan
förbli ett skogsområde.
Planområdet ligger också relativt avsides och avskilt från Hovmantorps elljusspår som
nyttjas flitigt av de boende inom närområdet och har mycket stort värde för friluftsliv
och tätortsnära rekreation. På flera platser finns släpp (naturremsor) mot skogen och
elljusspåret i söder som kan användas som stigar för promenad och motion.
Övriga synpunkter noteras.
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19. Vattenföreningen Lärkvägen - Vikingagatan
Vattenföreningen är medvetna om att bygglovet för vår anläggning beviljades med
medgivandet att kommunen har disponeringsrätt av marken. Även om detaljplan
innebär ökade kostnader för föreningen så förstår vi kommunens intentioner att kunna
erbjuda attraktiva tomter. Vår förhoppning är att i samband med markberedning kunna
samverka gällande vårt behov av att förändra sträckningen av vårt rörsystem.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Synpunkterna noteras och kommer att bevakas vid projektering och bygglov.
20. Fastighetsägare till Ängen 5
Som boende på Lärkvägen vill ve ge våra synpunkter. Vi köpte huset på Lärkvägen bl.a.
med anledning av närheten till skogen. Vi vill kunna ha skogen runt husknuten, inte
ytterligare bebyggelse där istället. Vi är också bekymrade över hur vår gata kommer
påverkas av trafik som kommer köra till och från det nya området via Lärkvägen. Vi
undrar också hur vårt hus kommer påverkas av sprängningar när berget ska bort.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Kommunen har förståelse för att närliggande närboende upplever det som en negativ
förändring av sitt närområde. Förändringar i befintliga miljöer är dock en naturlig del av
en växande tätortsutveckling och behövs för att Hovmantorp ska kunna möta
framtidens behov och utmaningar. Under de senaste åren har Hovmantorp expanderat
men bostadsbyggandet har varit koncentrerat till de centrala delarna av Hovmantorp.
Det finns därför ett behov at att möjliggöra en utveckling även i de östra delarna av
samhället för att försöka balansera bostadsbyggandet. Planlagda och byggbara marker
börjar ta slut i de centrala delarna av Hovmantorp och därför behöver bebyggelsen
utökas i tätortens övriga delar för att få en hållbar tätortsutveckling. Det finns andra
platser i kommunens fyra tätorter som är lämpliga för ny bostadsbebyggelse och
sannolikt kommer även dessa att planläggas/bebyggas. Utbyggnaden av planområdet är
i enlighet med riktlinjerna i Lessebo kommuns översiktsplan och aktuellt
bostadsförsörjningsprogram.
En del av skogen kommer sparas som allmän platsmark och den kan fortsättningsvis
användas av barn och unga. En viss negativ påverkan har planförslaget för barn i
närområdet då skogen minskar men samtidigt finns det gott om skog i närområdet som
kan användas för exempelvis lekaktiviteter. Skogsmarken bedöms vara tillräckligt stor
och sammanhängande samt av kvalitét för att det ska finnas förutsättning för att
närrekreationsvärdena för boende inom området bibehålls.
Planområdet ligger också relativt avsides och avskilt från Hovmantorps elljusspår som
nyttjas flitigt av de boende inom närområdet och har mycket stort värde för friluftsliv
och tätortsnära rekreation. På flera platser finns släpp (naturremsor) mot skogen och
elljusspåret i söder som kan användas som stigar för promenad och motion.
Att biltrafiken i ett område ökar när mer bebyggelse tillkommer är oundvikligt. Dock
förutsätts befintligt område påverkas i mycket liten utsträckning då platsen
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kompletteras med endast ett antal nya villatomter. Ökningen av biltrafiken inom
området bedöms som mycket lindrig.
Planhandlingarna har kompletterats med en översiktlig geoteknisk undersökning till
granskningsskedet för att säkerställa hur sprängning och bergkärning ska hanteras. I
samband med bygglovshanteringen kommer stor hänsyn tas till lokala
stabilitetsproblem som kan uppstå vid schaktning, packning och sprängningsarbete.
21. Fastighetsägare till Skogen 7
Alla vill inte bo i ett samhälle med grannar tätt inpå husknuten. Ett val av husköp föll
därför på denna fastighet Skogen 7 med en baksida mot skogsområde och natur då det
prioriterades i mitt val av husköp. Detta nya område som detaljplanen avser kommer
därför inskränka på denna lyx med natur inpå baksidan, den kommer nu att ersättas
med villor som man ser från köksfönster och uteplats och skogen kommer försvinna.
En annan del i det hela är val av mark som i detta fall mest består av berg. Omfattande
sprängningar med buller och damm som följd, hoppas inte en stenkross ska förstöra
min ljudbild. Min fastighet har källare och undrar hur det kommer påverkas med
eventuella sättningar som sprängning kan orsaka.
En annan aspekt är nivåskillnaden, min fastighet ligger lågt i förhållande till det nya
området och ett 8 meter enplanshus då det skulle kunna göra att man får en annan syn
på skogsområdet runt omkring. Ett område som idag har fina stigar till elljusspår där
många idag gör sina promenader dessa påfarter av genvägar kommer nu försvinna.
En annan del är en befintlig vattenförening som har sina ledningar från sjöbevattningen
i området. 46 hushåll som berörs och eventuellt vid en avveckling kommer behöva
använda kommunalt vatten sommartid för bevattning. Hoppas på en ändring och att
skogen få vara kvar.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Lessebo kommun delar yttrandens åsikt om värdet av skogsmarken och dess olika
funktioner. Kommunen har också förståelse för att närliggande närboende upplever det
som en negativ förändring av sitt närområde. Förändringar i befintliga miljöer är dock en
naturlig del av en växande tätortsutveckling och behövs för att Hovmantorp ska kunna
möta framtidens behov och utmaningar. Under de senaste åren har Hovmantorp
expanderat men bostadsbyggandet har varit koncentrerat till de centrala delarna av
Hovmantorp. Det finns därför ett behov at att möjliggöra en utveckling även i de östra
delarna av samhället för att försöka balansera bostadsbyggandet. Planlagda och
byggbara marker börjar ta slut i de centrala delarna av Hovmantorp och därför behöver
bebyggelsen utökas i tätortens övriga delar för att få en hållbar tätortsutveckling. Det
finns andra platser i kommunens fyra tätorter som är lämpliga för ny
bostadsbebyggelse och sannolikt kommer även dessa att planläggas/bebyggas.
Utbyggnaden av planområdet är i enlighet med riktlinjerna i Lessebo kommuns
översiktsplan och aktuellt bostadsförsörjningsprogram.
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En del av skogen kommer sparas som allmän platsmark och den kan fortsättningsvis
användas av barn och unga. En viss negativ påverkan har planförslaget för barn i
närområdet då skogen minskar men samtidigt finns det gott om skog i närområdet som
kan användas för exempelvis lekaktiviteter. Skogsmarken bedöms vara tillräckligt stor
och sammanhängande samt av kvalitét för att det ska finnas förutsättning för att
närrekreationsvärdena för boende inom området bibehålls.
Planområdet ligger också relativt avsides och avskilt från Hovmantorps elljusspår som
nyttjas flitigt av de boende inom närområdet och har mycket stort värde för friluftsliv
och tätortsnära rekreation. På flera platser finns släpp (naturremsor) mot skogen och
elljusspåret i söder som kan användas som stigar för promenad och motion.
Planhandlingarna har kompletterats med en översiktlig geoteknisk undersökning till
granskningsskedet för att säkerställa hur sprängning och bergkärning ska hanteras. I
samband med bygglovshanteringen kommer stor hänsyn tas till lokala
stabilitetsproblem som kan uppstå vid schaktning, packning och sprängningsarbete.
Se Vattenföreningens Lärkvägen – Vikingagatan yttrande angående
bevattningsanläggningen som finns med i denna samrådsredogörelse på sida 23.

____________________
Sayf Noel
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp
5:1 (Lärkvägen), Hovmantorp, Lessebo
kommun, Kronobergs län
Planbeskrivning

Figur 1 – Översiktskarta med planområdet markerat med rött.
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Inledning
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan är den handling som
är juridiskt bindande och anger till exempel vad som ska vara allmän platsmark,
kvartersmark (privat mark) och hur bebyggelsen ska regleras. Plankartan ligger till
grund för kommande bygglovsprövning. Till varje detaljplan finns en plan- och
genomförandebeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt den ska
genomföras. Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå konsekvenserna
av planens genomförande. Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen
rättsverkan. Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan
för att avgöra om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan
eller inte. Om kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande
miljöpåverkan behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Planhandlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
•
•
•
•
•

Plan- och genomförandebeskrivning
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000, A3
En översiktlig geoteknisk undersökning, daterad 2022-06-09
Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM)
Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns att tillgå på
samhällsbyggnadsförvaltningen

Planens syfte och huvuddrag
Lessebo kommun växer och behovet av fler bostäder i kommunen ökar i takt med den
pågående samhällsomvandlingen och kommunen har fortsatt många i tomtkön. Syftet
med planläggningen är därför att fortsätta utvecklingen av Hovmantorps tätort genom
att möjliggöra bildandet av 8 stycken nya villafastigheter för småhus som är anpassade
till terrängen och omgivningen. Genom förtätning i bebyggda miljöer skapas bättre
underlag för service och bättre förutsättningar för ökad användning av kollektivtrafik.
De nya villafastigheterna kommer att ha närhet till såväl förskola som natur- och
skogsmiljöer.

Planprocessen
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5:e kapitlet, Plan- och bygglagen
(PBL 2010:900). Under samrådskedet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget. Synpunkterna sammanställs och redovisas i en samrådsredogörelse.
Eventuella ändringar förs in i förslaget och sedan skickas planhandlingarna ut för
granskning. Under granskningsskedet görs planförslaget tillgängligt för allmänheten
som återigen har möjlighet att inkomma med synpunkter.
Planbesked

Beslut

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Figur 2 - Processen vid standardförfarande.

Efter att granskningstiden tagit slut görs ett utlåtande där inkomna yttranden
sammanställs. Eventuella justeringar görs innan planen går upp för antagande. Den som
inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att
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överklaga beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanen antas av Kommunstyrelsen.
Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att planen har antagits och beslutet har
anslagits på kommunens anslagstavla, om den inte överklagas. När detaljplanen vunnit
laga kraft börjar den att gälla och bestämmelserna blir juridiskt bindande.

Plandata
Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet ligger i den östra delen av Hovmantorps samhälle, ungefär 1 km från
järnvägsstationen. Planområdet angränsar i öster till Lärkvägen och i väster till
Vikingagatan. Befintlig villabebyggelse ligger också öster och väster om planområdet. I
övrigt omges området av skogsmark. Området omfattar del av fastigheten Hovmantorp
5:1 och har en areal av cirka 12 000 kvadratmeter. Marken inom planområdet ägs av
Lessebo kommun.

Figur 3 – Översiktskarta för planområdets läge i relation till omgivningen. Planområdets ungefärliga utbredning
markerad med röd linje.
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Tidigare ställningstaganden
Övriga kommunala beslut
Kommunstyrelsen tog beslut 2021-10-05 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
ta fram en ny detaljplan för det utpekade området.
Översiktsplan
Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som
utvecklingsområde för ”Framtida bostäder och skola”. Enligt översiktsplanen bör ny
bebyggelse främst tillkomma i anslutning till eller som en förtätning av redan bebyggda
områden. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare
exploatering i området.

Figur 4 – Markanvändningskarta från gällande översiktsplan där planområdet ”BH4” är utpekat för bostads- och
skoländamål.

Detaljplan

Figur 5 – Kartan till vänster visar stadsplanen för kv. Hagen, Sandvik m.fl. Kartan till höger visar stadsplanen för
Hovmantorps samhälle.
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Planområdet berörs av två stadsplaner:
•
•

Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för kv. Hagen, Sandvik m.fl. i
Hovmantorps Köping (1969, aktnr. 07-HOS-172 B), som anger användningen
allmän platsmark med ändamål ”Park eller Plantering” för berört område.
Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för Hovmantorps samhälle i
Lessebo kommun (1973, aktnr. 07-HOS-227 B), som anger användningen
allmän platsmark med ändamål ”Park eller Plantering” för berört område.

När nu aktuellt planförslag antagits och vunnit laga kraft ersätter planförslaget gällande
stadsplaner från 1969 och 1973 i berörda delar, men fortsätter att gälla som tidigare
utanför det nu aktuella planområdet.
Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
I kommunen finns ett stort behov av fler bostäder och lämpliga platser inom tätorten är
för övrigt få och små. Inom tätbebyggda områden sker ofta förändringar, med nya
omtag som följd. Planförslaget innebär att oexploaterad skogsmark med delvis uppväxta
träd bebyggs med nya bostäder vilket kommer att upplevas som en väsentlig förändring
för de omkringboende. Området ska samtidigt förhålla sig till sin omgivning och dess
värde såväl befintlig bebyggelse, strövområde som för människors rekreation. Platsen
innehåller inga sådana särskilda naturvärden att en exploatering av det skälet ska
undvikas. Aktuell skogsmark är idag planlagd som allmän platsmark för park eller
plantering, men någon park är inte iordningsställd i området. Planområdet utgör ett
perfekt läge för förtätning och byggnation eftersom befintlig infrastruktur i form av
gator och VA-nät är redan utbyggt i närområdet och kan då användas utan kostsamma
nyinvesteringar. Det finns också goda möjligheter att gå och cykla till och från
planområdet i en miljö som är väl upplyst och där andra människor och bilar rör sig
även kvällstid.
Planförslaget kommer inte i någon nämnvärd omfattning påverka befintliga
förhållanden. Planområdet angränsar till ett befintligt planområde för bostäder i väster
vilket gör att området redan har en mänsklig påverkan. Planförslaget påverkar
landskapsbilden marginellt och bedöms till obetydlig konsekvens som medför en liten
marginell negativ konsekvens. Kommunen är medveten om att skogsmarken minskar i
omfattning men konstaterar samtidigt att en stor del av befintlig vegetation inom
planområdet ska behållas och sparas i så stor utsträckning som möjligt. Detta bedöms
därför inte medföra någon avsevärd förändring för helheten eftersom mängden allmän
tillgänglig skogsmark fortsatt är hög i området. Kommunens bedömning är att det
allmänna intresset av att bygga och skapa plats för fler bostäder i detta fall väger tyngre
än ett bevarande av den berörda skogsmarken samt de eventuella konsekvenser som
byggnationen kan innebära för närboende i omkringliggande fastigheter. Förändringar i
befintliga miljöer är också en naturlig del av en växande tätortsutveckling och behövs
för att Hovmantorp som tätort ska kunna möta framtidens behov och utmaningar.
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Förutsättningar och förändringar
Mark, vegetation och friytor
Planområdet är bevuxet med blandskog som bitvis domineras av tall, bitvis av
granskog. Trädbeståndet är ganska ungt. Stora sten och block förekommer mer frekvent
i den djupare delen av planområdet. Inga av Skogsstyrelsens sumpskogsobjekt,
nyckelbiotoper eller andra kända skogliga naturvärden finns inom planområdet. Det
finns inte heller några djurarter rapporterade i Artportalen (sökår, 2000 – 2021) inom
området. Inga speciella växtarter, träd eller signalarter påträffades vid det översiktliga
fältbesöket i området. I närområdet finns mycket goda möjligheter till rekreation.
Sydväst och sydöst om planområdet finns ett stort skogsområde som inrymmer ett
kommunalt motionsspår ”Hovmantorps elljusspår” som nyttjas för promenader och
löpning. Elljusspåret ligger cirka 90–100 meter från planområdet.

Figur 6 – Bilden visar Hovmantorps elljusspår i förhållande till planområdet.

I nära anslutning till planområdet finns också ett flertal stigar som används av
närboende för att komma ut i naturen. Detaljplaneförslaget innebär en marginell
påverkan på de rekreationsvärdena som används idag. I planförslaget bevaras stora delar
av skogsmarken för att fortsatt möjliggöra för passage och rekreation i området och
planläggs som ett naturområde, ”NATUR” på plankartan. Omgivande skog är också
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viktig som buffert och skyddszon därav bör befintlig vegetation sparas i så stor
utsträckning som möjligt. Bevarande av skogsmiljö är även viktig för karaktären i
området.

Figur 7 – Bilderna visar vegetationen inom planområdet.

Markföroreningar
Enligt översiktsplanen och Länsstyrelsens GIS-databas är planområdet inte utpekat som
potentiellt förorenat. Det finns inte någon dokumentation som påtalar att industrier eller
farliga verksamheter har funnits i närområdet. Då området inte är ianspråktaget sedan
tidigare bedöms det inte heller finnas några föroreningar i massorna. Den som äger eller
brukar en fastighet ska oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta
tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening under gräv- och schaktarbete på
fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön (MB kap. 10§ 11).
Radon
Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd
radonförekomst. Radonskyddat byggande ska tillämpas. Markradonhalten bör alltid
kontrolleras vid byggnation så att byggnader ges rätt radonskydd.
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Geotekniska förhållande
I samband med detta detaljplanearbete har en översiktlig geoteknisk undersökning gjorts
över det område där möjlighet för ny bebyggelse prövas och nedan beskrivs en kort
sammanfattning av rapporten (VOS 2022-06-09).
Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) består jordarten i
och omkring planområdet av morän och berg. Moränen har ett stort innehåll av block
och sten. Jorddjupet i planområdet anges som tunt eller osammanhängande där det är
berg mellan 0–3 meters jorddjup där det är morän, se figur 8.
Utförda undersökningar visar på att jordlagren inom området mestadels består av ett
tunt vegetationsskikt ca 0,2 m. Därunder följer en sandig morän med stor förekomst av
block. Inträngande grundvatten noterades inte i någon provgrop. Det kan vara svårt att
schakta i vissa delar av området på grund av block, berg och sten. Bergschakt kan
komma att krävas vid utbyggnad av området. Med ledning av nuvarande
undersökningsinsats är det dock inte möjligt att bedöma andelen bergschakt. Inför det
att sprängningsarbeten ska påbörjas bör en riskanalys avseende vibrationskänsliga
anläggningar och byggnader i närheten göras. Sprängningsarbeten ska anpassas efter
känsligheten hos närliggande byggnader, anläggningar och utrustning. Besiktning av
dessa utförs före och efter aktuella arbeten om behov finns.

Figur 8 – Jordartskarta från SGU med intolkat läge för provgropar. Rött är berg och blått är morän.
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Marken i området är relativt flack men sluttar måttligt från nordväst ner mot sydväst.
Marknivåer inom planområdet enligt bilden nedan varierar mellan cirka +162 och +167
möh. Lutningsförhållandena är dock inte sådana att exploatering försvåras.

Figur 9 – Kartan visar höjdpunkter inom planområdet.

Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd.
Riksintresse
Hela planområdet är av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB. Det gäller
område med särskilt behov av hinderfrihet, ett lågflygningsområde med
påverkansområde. Planförslaget innefattar inga höga objekt som kan påverka
flygsäkerheten.
Kollektivtrafik
Området har goda kollektivtrafikförutsättningar med korta avstånd till
busshållplatslägen och nära till Hovmantorps centrum, därifrån går det tåg mot Växjö
och Kalmar och buss mot Växjö och Lessebo.
Offentlig och kommersiell service
Centrala Hovmantorp ligger endast 1 km bort från planområdet och där finns bland
annat en sporthall, bibliotek, Folkets hus, livsmedelsbutik, tandvård och restaurang.
Direkt nordväst om planområdet byggs just nu en ny förskola (Kunskapsförskolan) för
cirka 100 barn. Lessebo tätort har en vårdcentral och ligger cirka 12 km bort.
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Risk för skred/höga vattenstånd
Planering ska ske med långsiktighetsperspektiv och en medvetenhet om framtida risker
och förändringar. Klimatförändringar kan exempelvis öka riskerna för ras, skred,
erosion och översvämning.
Utvärdering av översvämningsrisker har gjorts med beräkningsverktyget Scalgo Live
för att kartera lågpunkter och rinnvägar vid den utvalda nettonederbörden. Scalgo Live
är ett GIS-baserat verktyg som används för att analysera höjddata ur ett
ytvattenperspektiv. I skyfallsanalysen används både terrängdata och vattenvolymer för
att identifiera vilka områden som översvämmas vid en given vattenvolym, principen
visas i Figur 8.

Figur 10 – Visualisering av beräkningsmetodik i Scalgo Live. Mängden vatten som terrängen belastas med rinner till
närmsta lågpunkt. Om mängden vatten är tillräcklig så fylls lågpunkten upp till sin tröskelnivå (svarta prickar), och
vattnet rinner vidare till nästa område (svarta pilar). Ju större nettonederbörd som belastar terrängen desto större
kommer avrinningsområdet för den lägsta punkten att vara. Orange markering visar det avrinningsområde som
bidrar med vatten till det lägst liggande instängda området. Vattnets djup och utbredning (blå pilar) vid en given
nettonederbörd kan beräknas eftersom metoden tar hänsyn till mängden tillgängligt vatten.

Utvärderingen av översvämningsrisker vid skyfall i SCALGO Live utgår från ett
klimatkompenserat 100-årsregn med 1 timmes varaktighet med en volym på 80 mm.
Regnvolymen har beräknats med Dahlströms formel (Svenskt Vatten Utveckling, 2010).
Klimatfaktorn 25% har använts, vilket är i det övre intervall av förändring som
prognosticerats för extrem 1-timmesnederbörd i Kronobergs län till slutet av seklet
(SMHI, 2015). Denna klimatfaktor överensstämmer även med rekommendationen från
P110 (Svenskt Vatten, 2016).
I Figur 11 visas lågpunkter och rinnvägar inom planområdet. Det finns idag två
lågpunkter inom planområdet som riskerar att fyllas med vatten vid stora regn. Figuren
visar att det finns risk för stående vatten med ett vattendjup om 10 mm (blått område).
Observera att figur 11 påvisar befintliga förhållanden och tar inte hänsyn till
exploatering. För att garantera att ingen risk för översvämning föreligger bör den
nytillkommande bebyggelse i möjligaste mån anpassas till omgivande terräng och färdig
golvnivå får inte vara lägre än marknivån för den nya lokalgatan. Hänsyn bör även tas
till de fåtal lågpunkter som finns inom planområdet så att befintliga lågpunkter fyllas
upp och dessa bedöms fullt hanterbara genom rätt höjdsättning. Med hänsyn till de små
höjdskillnaderna inom planområdet bedöms risken för ras och skred vara liten. Marken
bedöms översiktligt vara byggbar och risken för påtagliga konsekvenser av
översvämning vid 100-årsflöden är således låg.
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Figur 11 – På karan syns lågpunkter inom planområdet. Rinnvägar markerade i rött, lågområden är färgade ytor där
vattendjup mindre än 10 mm visas i ljusblått, 10–25 mm visas i grönt och planområdet markerat i svart (Scalgo Live,
2021).

Parkering
Parkeringsbehov ska lösas inom den egna fastigheten och någon besöksparkering
bedöms inte vara nödvändig. Parkeringsfrågan hanteras i bygglovsskedet.
Posthantering
Vid bygglovsprövning granskas hantering av post. Vid nybyggnation av villor och
radhus är det önskvärt att postlådan placeras i en lådsamling vid infarten till området för
en effektiv posthantering. I flerfamiljshus ska postlådor samlas i en fastighetsbox på
entréplan.
Ledningsrätt
För följande objekt finns det sedan tidigare ledningsrätter:
•
•

0761–16/4.1, Last, Ledningsrätt, Fjärrvärme
0761–2017/7.1, Last, Ledningsrätt, Elektronisk kommunikation

Inom planområdet finns idag inga tekniska ledningar framdragna, men Lessebo
fjärrvärme och E.ON:s ledningar finns i gatumark i närheten. Befintliga ledningar
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bedöms kunna ligga kvar och ett genomförande av detaljplanen bedöms inte heller
medföra någon påverkan på befintliga servitut och ledningsrätter.
En befintlig vattenförening Lärkvägen – Vikingagatan har dock sina ledningar från
sjöbevattningen nedgrävd i området. Vid exploatering av planområdet får en flytt av
ledningarna utföras. Möjlighet till samförläggning av ledningarna i samband med
anläggning av den nya gatan finns. Vattenföreningen bekostar flytt av de aktuella
ledningarna som går genom planområdet och tillbehör som omfattas av ledningsrätten.
Kablarnas exakta läge måste ändå säkerställas innan markarbete påbörjas. För elledning
i mark får byggnad eller annan anläggning så som staket eller plank inte utan
ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än
3 meter från markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag
anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln så att reparation och underhåll
försvåras. Det är exploatören som bekostar eventuell flytt/åtgärder eller ändringar av
E.ON:s befintliga anläggningar i samband med genomförandet av detaljplanen.
I och med utbyggnaden av planområdet planeras de nya allmännyttiga ledningar att
ligga inom vägområdet (allmän platsmark). Det finns dock inga u-områden utlagda i
alla de aktuella sträckningarna i plankartan. De allmänna ändamålen ledningar och gata
anses möjliga att förena eftersom ändamålen går att genomföra utan att påverka
varandra. Allmännyttiga ledningar bedöms kunna anläggas inom samma område som
gata eller naturområde då ledningarna anläggs under marken. Det är exploatören som
bekostar eventuell flytt/åtgärder eller skada på ledningar som är skyddade enligt
servitut/ledningsrätt i samband med genomförandet av detaljplanen.
Fornlämningar
Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök, inga kända eller registrerade
fornlämningar inom det aktuella planområdet. Alla fornlämningar såväl kända som
okända är skyddade enligt kulturmiljölagen. Skulle det i samband med exploatering
eller andra markarbeten påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska
arbetet avbrytas och anmälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Vattenskyddsområde
Den 15 december 1997 utkom det föreskrifter för vad som är tillåtet inom
vattenskyddsområdet för Rottnen och Hacksjön. Vattenskyddsområdet delas i dessa
föreskrifter in i fyra delar, inre och yttre för Rottnen respektive Hacksjön. Planområdet
ligger inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde, vilket medför att gällande
föreskrifter ska följas vid exempelvis markarbeten. Skyddsföreskrifterna innebär bland
annat att hantering, lagring och användning av petroleumprodukter inte får ske utan
medgivande/tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från
myndighetsnämnden i Lessebo kommun. Vid all exploatering, schakt- och
anläggningsarbeten måste kommunens miljöavdelning godkänna åtgärden innan den får
utföras för att säkerställa att föreskrifter följs och vattenkvalitén bibehålls. Detta medför
att stor hänsyn måste tas vid eventuell exploatering av fastigheten. För att förhindra att
exploateringen förorenar ytvattentäkten har en generell bestämmelse införts på
plankartan ”Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas”.
Åtgärder som behöver göras i området som exempelvis grävning eller anläggning av
trumma kan komma att kräva tillstånd för vattenverksamhet enligt bestämmelserna i
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Miljöbalken. Tillstånd och/eller anmälan kommer vid behov att sökas inför projektering
och byggande av anläggningarna i området.
Befintlig bebyggelse
Aktuellt område är idag obebyggt. På de angränsande fastigheterna är bebyggelsen i
form av bostadsbebyggelse i villakaraktär med tillhörande trädgårdar och
komplementbyggnader. Större delen av husen i närområdet är uppförda i en våning med
inredda vindar som är av varierade ålder och storlek. Fastigheterna i området är cirka
800 – 1300 kvadratmeter. Bostadsfastigheterna har karaktären av anlagda
villaträdgårdar med gräsmattor, träd, buskar och rabatter. Husen har varierande
utformning vad gäller fasadmaterial och färgsättning.

Figur 12 – Bilderna som visar intilliggande bebyggelse.

Detaljplaneförslaget medger bostadsbebyggelse ”B”. I användningen bostäder ingår
bostadskomplement av olika slag, exempelvis garage, parkering och gäststuga. Dessa
komplement är kopplade till huvudändamålet för användningen som är bostäder.
Intentionen är att hela planområdet endast ska bestå av friliggande villor, vilket regleras
med bestämmelsen ”f1”. Detta för att komplettera bostadsutbudet i området.
Kvartersmarken för bostäder utgör en yta om cirka 8 500 m2. Ny bebyggelse ska
uppföras med högsta tillåtna nockhöjd 8 meter. I praktiken innebär regleringen att 2planshus kan uppföras. Bestämmelser om nockhöjd reglerar den högsta delen på en
byggnads takkonstruktion och ska räknas från medelmarknivå. Delar som sticker upp
över taket som skorstenar och ventilationstrummor räknas inte in. Största byggnadsarea,
inklusive komplementbyggnader för villabebyggelse är 35 procent av fastighetsarean.
Detta fastställs på plankartan genom bestämmelsen ”e1”. Med byggnadsarea (BYA)
avses den area en byggnad upptar på marken inklusive utkragande byggnadsdelar,
taksprång, balkonger, burspråk, skärmtak etc. som i hög grad påverkar användbarheten
av underliggande mark. Dagvatten ska i största möjliga utsträckning omhändertas, renas
och fördröjas lokalt inom den egna fastigheten genom exempelvis infiltration. För att
säkerställa att inte hela fastigheten ska hårdgöras sätts en planbestämmelse ”b2” om att
maximalt 60 procent av fastigheten får hårdgöras. Det är därför viktigt att marken inte
hårdläggs mer än nödvändigt. Källare får inte byggas på grund av markförhållandena,
detta regleras med ”b1”. En bestämmelse om att 900 kvadratmeter är minsta
fastighetsstorlek föreslås för att säkerställa en ändamålsenlig indelning av fastigheterna,
vilket regleras med egenskapsbestämmelsen ”d1”. De enskilda villaägarna förutsätts
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ordna sin utemiljö utifrån den enskilda familjens/individens behov. Villabebyggelsens
utformning och placering kommer att utredas vidare under bygglovsskedet.
Gator och trafik
Planområdet angränsar till två lokalgator; Lärkvägen och Vikingagatan. Skyltad
hastighet är 40 km/tim och kommunen är väghållare. Lokalgatorna har en gatubredd på
cirka 8 meter utan strikt trafikseparering, men hastigheterna är låga och trafiksäkerheten
bedöms vara god. Planområdet angörs från Lärkvägen och för att mata trafiken till
planområdet utförs en ny kommunal lokalgata till en bredd av 8 meter vid
villafastigheter. Den nya lokalgatan förses med en vändplats i söder så att både
personbilar, postbilar och sopbilar kan vända. Exakt utformning av anslutningspunkter,
korsningar samt vägsträckning kommer att bestämmas i bygglovsskedet. Nedan visas
fotografier tagna från Lärkvägen och Vikingagatan.

Figur 13 – Bilden till vänster visar Lärkvägen och bilden till höger visar Vikingagatan.

I västra delen av planområdet planeras även en ny gång- och cykelväg som ska binda
samman och knyta ihop den nya lokalgatan/bebyggelsen med den gång- och cykelväg
som finns längre österut på Lärkvägen, Orrvägen och Morkullevägen så det blir en
sammanhängande gång- och cykelväg hela vägen till tätorten. Syftet är att underlätta att
ta sig till och från området med cykel. Bredden på gång- och cykelvägen föreslås bli 5
meter och regleras genom planbestämmelsen GÅNG och CYKEL (GC) på plankartan.
Trafikflöden och hastigheter
Riksdagen har i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande antagit
riktvärden utomhus vid nybyggnad av bostäder, gällande från 1 juni 2015. Från den 1
juli 2017 har justeringar av förordningen gjorts i samband med den beslutade
förändringen 2017 (SFS 2017:359). Dessa riktvärden kan tillämpas i planer påbörjade
efter 2 januari 2015. Bostäder bör därför lokaliseras så att ljudnivåer från spårtrafik och
vägar inte bör överstiga:
Utomhus vid fasad – 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå ändå
överskridas bör minsta hälften av alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en sida
där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dBA maximal
ljudnivå inte överskrids nattetid kl. 22.00 – 06.00. För en bostad om högst 35
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kvadratmeter gäller istället att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå
vid bostadsbyggnadens fasad.
Uteplats – Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids bör nivån inte överskridas
med mer än 10 dB och max 5 ggr/timme under dagtid 06.00 – 22.00.
För Vikingagatan och Lärkvägen har det gjorts en uppskattad trafikmätning som visar
att gatorna idag har en uppskattad årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på cirka 600 fordon/dygn
varav antalet lastbilar är 28/dygn (Sierzega, mätår 2017). Trafikmätning Vikingagatan
och Lärkvägen gjordes år 2017 i höjd med Kullagatan. Hastighetsbegränsningen på de
två lokalgatorna är 40 km/tim, vilket ger bullernivåer på cirka 50 dBA 10 ekvivalent
ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 10 meter från vägen enligt Boverkets skrift ”Hur
mycket bullrar vägtrafiken?”. Detta är under riktvärdena för buller vid
bostadsbyggnader och uteplatser. En viss ökning av biltrafiken kan antas ha skett från
detta mättillfälle men med hänvisning till att inga stora förändringar skett i närområdet
bedöms trafikökningen som marginell. Detta innebär att inga bulleråtgärder behöver
utföras.
Enligt Trafikverkets basprognos kan den genomsnittliga trafikökningen förväntas bli
1,8% för godstransporter respektive 1% för persontransporter fram till år 2040.
Trafikverket har ingen statistik men vid beräkningar av hur många fordonsrörelser som
villabebyggelse medför schablontalet fyra fordonsrörelser per hushåll. Detta skulle
medföra att andelen trafik på Vikingagatan och Lärkvägen skulle öka med cirka 100
fordonsrörelser/dygn. Vid en omräkning enligt denna prognos skulle den totala
årsdygnstrafiken för Kullagatan uppgå till cirka 700 fordon 2040, från 600 fordon idag,
vilket får anses som en mycket begränsad ökning. Planförslaget håller sig således inom
riktvärdet för trafikbuller och påverkan på bullernivån blir i princip oförändrad.
Föreslagen markanvändning medför ingen ökning av tung trafik. Ökningen bedöms
dock inte vara av betydande karaktär, då det sannolikt inte rör sig om någon större
mängd fordonstrafik.
Den nya lokalgatan inom planområdet kommer endast att betjäna villafastigheterna
inom planområdet och trafikmängderna blir därför små. Den trafikökning som ett
tillskott av 8 villafastigheter medför har en begränsad inverkan på omgivningen.
Dagvatten
Dagvatten är tillfälliga flöden av regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar, och
andra hårdgjorda ytor som inte infiltreras direkt där det faller. Enligt Sveriges
geologiska undersökning (SGU) genomsläpplighetskarta har området medelhög
genomsläpplighet vilket indikerar möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten.
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Figur 14 – Genomsläpplighetskarta från SGU, gul färg utgör medelhög genomsläpplighet.

Inom planområdet ska dagvatten fördröjas inom den egna fastigheten i största möjliga
mån. Det kommer finnas möjlighet till anslutning till kommunala dagvattenledning i
den nya gatan som anläggs genom planområdet då planområdets geotekniska
förutsättningar försvårar möjligheten till 100% lokalt omhändertagande av dagvatten.
Där det är tunt jorddjup eller ytligt berg är infiltration inte tillämpbart, varför respektive
fastighet unika förutsättningar behöver bedömas avseende infiltration. Nya kommunala
vatten- och spillvattenledningar läggs också i den nya gatan fram till föreslagen
vändplan. För att säkerställa att inte hela fastigheterna ska hårdgöras sätts en
planbestämmelse ”b2” om att maximalt 60% av fastighetsarean får hårdgöras. Syftet
med regleringen är att det ska finnas tillräckligt mycket mark för att kunna infiltrera
fastighetens dagvatten lokalt. I de fall det inte är möjligt att ta hand om dagvattnet lokalt
på fastigheten kan dagvattnet efter fördröjning ledas till den nya kommunala
dagvattenledningen. Skogsmarken som kommunen äger utanför planområdet, likväl
som de ytor som betecknas ”NATUR” inom planområdet kan även användas som en
plats för lokalt omhändertagande av dagvattnet.
Dagvatten från bostadsområden är i allmänhet inte förorenade och kräver inte särskilda
reningsåtgärder. För minskat behov av dagvattenhantering kan ny bebyggelse förses
med vegetationstäckta tak, gröna tak. Vegetationstäckta tak samlar upp, fördröjer och
renar regnvatten. Dagvatten från tak kan också avledas genom att använda stuprör med
utkastare och ränndalsplattor. Från ränndalen får vattnet rinna ut över lämpliga gräsytor
och/ eller planteringar på fastigheten där det infiltrerar. Där rännan slutar måste gräset
skyddas mot erosion med, till exempel, grovt grus. Rännan av plattor bör vara
tillräckligt lång för att inte belasta byggnadens dräneringssystem. Marken ska luta ut
från huset så att huset inte riskerar att få fuktskador.
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Figur 15 – Planskiss där tak- och ytvatten leds över gräsyta. Bild hämtad från Svenskt Vatten P105.

Eftersom planförslaget endast möjliggör ett fåtal nya villafastigheter och fördröjning av
dagvattnet rekommenderas bedöms påverkan på vattenkvaliteten i området vara liten.
Hur dagvattenhanteringen ska hanteras inom planområdet ska behandlas och klargöras
närmare i detalj inför bygglovsskedet.

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan
Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM)
Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda
miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Det aktuella planområdet kommer inte att medföra
överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer avseende luft- eller
vattenföroreningar.
Ett område med markanvändning för parkmark utgår och ersätts av bostadsändamål.
Detaljplanen innebär en utveckling och förtätning med 8 nya villafastigheter i redan
befintlig bebyggelsemiljö vilket innebär ett effektivt markutnyttjande och god
resurshållning samt utnyttjande av befintlig infrastruktur. Detta innebär att inga stora
och kostsamma investeringar behöver göras i samband med nybyggnationerna, vilket
följaktligen innebär att det inte förordas några väsentliga ingrepp i naturen för ett
plangenomförande. Föreslagen markanvändning bedöms även ansluta väl till befintlig
bebyggelse och den karaktär som finns inom området. Andelen ökad trafik bedöms vara
mycket begränsad, då det sannolikt inte rör sig om någon större mängd fordonstrafik.
Planförslaget påverkar inte bullret nämnvärt för de boende i området. En särskild
miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas.
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Miljökvalitetsnormer för luft
Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft syftar till att skydda
människors hälsa och miljö. Inga ämnen som regleras enligt MKN bedöms överskridas
med en utbyggnad av området enligt planförslaget.
Kronobergs Luftvårdsförbund har presenterat 2019 års siffror för luftkvaliteten i länet
och Lessebo kommun. I mätningarna mäts andelen kvävedioxid (NO2) i luften.
Kvävedioxider är det som bildas från luftens kväve eller kvävet från bränsle vid
bränsleförbränning i exempelvis fordonstrafik, arbetsmaskiner, värmeanläggningar. I
mätningarna ingår även luftpartiklar som mäts i storlekarna PM10 och PM2,5.
Luftpartiklar kommer främst från däckslitage, sand, långväga transporter, eldning,
damm och havssalt. Resultatet från mätningarna visade att gällande normer för
luftföroreningar inte överskrids. Planförslaget förväntas inte påverka luftkvalitén
negativt. Då planförslaget endast rör ett mindre antal villafastigheter lokaliserade intill
ett tättbebyggt område bedöms bidraget till luftkvalitén från bostäderna enligt
planförslaget bli försumbart liten. Planförslaget medför ett obetydligt tillskott i trafiken
till och från området. Närheten till service, kollektivtrafik, gång- och cykelvägar är en
faktor som skapar större möjlighet för fler att välja ett annat färdmedel än just bil, vilket
leder till att halterna ännu mer hålls nere. Naturområdet och övrig växtlighet inom
området hjälper till att ta hand om eventuella luftföroreningar. Miljökvalitetsnormen för
luft kommer inte påverkas nämnvärt.
Miljökvalitetsnormer för vatten
EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom förordningen om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har
Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt
åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten.
Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och
vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god ekologisk och kemisk
status ska nås 2021. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap.
Miljöbalken. Det förväntas att alla verksamheter och samhällssektorer i förhållande till
sina respektive belastningar medverkar till att god status kan uppnås. Detta är särskilt
lämpligt att beakta i samband med framtagande av en detaljplan.
Sjön Rottnen är cirka 34 km2 och ligger till största delen i Lessebo kommun. Sjön
avvattnas via Ronnebyån till Östersjön. Inflödet till Rottnen sker i huvudsak via
Fibbleån i norr. I Hovmantorp leds ån under väg 25 och vidare till Kvarndammen innan
vattnet når Rottnen. Utflödet från Rottnen sker i den södra delen av sjön via reglering i
Ormeshaga. Det reglerade flödet leds vidare till Ronnebyån. Cirka 4 km sydost om
Rottnen anslutet Lesseboån till Ronnebyån.
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Figur 16 – Översiktskarta över inflöde och utflöde Rottnen.

Aktuellt planområdet berörs av en vattenförekomst/recipient:
•

Rottnen (sjö), SE629022 – 146127.

Vattenkategori
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
Orsaker till att kemisk status ej uppnås
Ekologisk status
Kvalitetskrav

Rottnen
Sjö
Uppnår ej god
God kemisk ytvattenstatus
Överskridande av bromerad difenyleter,
bly, kadmium och kvicksilverföreningar
Måttlig
God ekologisk status 2027

Figur 17 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.

Rottnen är bedömd att inte uppnå god kemisk status avseende kvicksilver, kadmium, bly
och bromerade difenyletrar. Värdena för bromerade difenyletrar (flamskyddsmedel) och
kvicksilver överskrids i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster: sjöar, vattendrag
och kustvatten. Utsläpp under lång tid och luftburen spridning av dessa förklarar den
kemiska ytvattenstatusen och varför det är svårt att påverka denna lokalt.
Miljöproblemet bedöms främst vara försurning och miljögifter
Vattenförekomsten har en måttlig ekologisk status och uppnår inte kraven för en god
ekologisk status då gränsvärdet för koppar i ytvatten överskrids. Tillförlitligheten i
statusklassificeringen är låg vilket innebär att bedömningen om status är osäker.
Åtgärder kan inte initieras utan vattenförekomsten omfattas istället av operativ
övervakning. Vattenförekomsten får en tidsfrist till 2027 med skälet inte tekniskt
möjligt på grund av kunskapsbrist. Det finns även en osäker risk att god ekologisk status
inte uppnås 2027 med avseende på miljökonsekvenstypen försurning om statusen inte
upprätthålls genom åtgärden kalkning.
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Planområdet ligger inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde, vilket medför att
gällande föreskrifter ska följas vid exempelvis markarbeten. Detta innebär att
spillvattenledningar med tillhörande brunnar skall vara täta och att avloppsanläggningar
med direktutsläpp av renat avloppsvatten får inte anläggas utan tillstånd. Spillvatten från
planområdet planeras att omhändertas genom det kommunala spillvattennätet.
Spillvattnet omhändertas sedan genom rening i kommunalt avloppsreningsverk. För att
förhindra att exploateringen förorenar ytvattentäkten har en generell bestämmelse
införts på plankartan ”Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall
följas”.
Miljökvalitetsnormen för vatten bedöms inte överskridas. Anledningen till detta är att
bostäder som planen tillåter är av en begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan.
Planförslaget innebär att andel hårdgjorda ytor inklusive tak kommer att öka något,
vilket i sin tur innebär ökade dagvattenflöden. Någon betydande ökning bedöms dock
inte uppstå och några särskilda anordningar för detta bedöms inte behövas. Dagvattnet
ska emellertid i så stor utsträckning som möjligt omhändertas och fördröjas inom den
egna fastigheten. Möjligheten att ta hand om dagvattnet inom området bedöms som
mycket god. Rening av dagvattnet måste ske innan det lämnar området. För att säkra ett
lokalt omhändertagande av dagvatten har en planbestämmelse ”b2” lagts in i plankartan
som reglerar att maximalt 60% av fastighetsarean får hårdgöras. Dessa åtgärder anses
vara tillräckliga för att bibehålla en god ekologisk och kemisk status i Rottnen som
miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenförekomst kräver. De negativa effekterna
bedöms dock som marginella. I närområdet finns det inga kända industrier eller andra
verksamheter som kan påverka genomförandet av planen.
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Genomförandebeskrivning
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och
planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur
genomförandesynpunkt.

Organisatoriska frågor
Planförfarande
Detaljplanen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen
(PBL 2010:900).
Översiktlig tidplan för genomförande
Samråd
mars 2022
Granskning

juni 2022

Antagande SBN

september 2022

Antagande KS

oktober 2022

Laga kraft

december 2022

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär
stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.
Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när
erforderliga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen
föranleder sådana åtgärder.
Huvudmanskap/ansvarsfördelning
Lessebo kommun är huvudman för den allmänna platsmark som på plankartan utgörs av
natur- och gatumark. Det innebär att kommunen ansvarar för underhåll, utbyggnad och
skötsel av dessa områden.
Lessebo fjärrvärme ansvarar för fjärrvärmenätet i kommunen.
E.ON Elnät Sverige AB ansvarar för eldistributionsnätet inom planområdet.
Wexnet AB ansvarar för optofiber inom planområdet.
Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark,
det vill säga byggnader, anläggningar, interna ledningar med mera. Förändringar av
fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på den enskilde fastighetsägarens
initiativ.
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Fastighetsrättsliga frågor
Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.
Fastighetsbildning
Lessebo kommun är fastighetsägare av planområdet. Genom avstyckning från
stamfastigheten Hovmantorp 5:1 kan 8 stycken nya fastigheter för bostadsändamål
bildas och säljas när det finns intressenter för exploatering. Detta kan genomföras när
detaljplanen vunnit laga kraft. Behovet bedöms inte finnas att reglera
fastighetsindelning i detaljplanebestämmelser.
Mark för allmän platsmark kommer även fortsättningsvis att ägas av Lessebo kommun.
Inga servitut eller andra fastighetsrättsliga frågor bedöms påverkas av planförslaget. För
fastighetsbildningsåtgärder i samband med eventuella framtida avstyckningar eller
dylikt ansvarar respektive exploatör för. Lessebo kommun biträder genom att skicka in
ansökan till Lantmäteriet.
Fastighetskonsekvenser
En del av allmän platsmark i form av Park och Plantering kommer att övergå till
kvartersmark för bostadsändamål. Natur- och gatumark inom planområdet kommer
fortsättningsvis vara allmän platsmark.

Ekonomiska frågor
Kostnader för planläggning
Kommunstyrelsen i Lessebo kommun står för kostnaden att uppföra föreliggande
detaljplan.
Något exploateringsavtal eller markanvisningsavtal kommer inte att upprättas.
Planen kräver inte bildande av någon gemensamhetsanläggning inom planområdet.
Det kommunala ledningsnätet för vatten- och avlopp kommer byggas ut till respektive
fastighetsgräns och kostnader för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar bekostas
av kommunen.
Kommunen får kostnad för iordningställandet av en ny lokalgata med tillhörande
vändplats samt anläggandet av ny gång- och cykelvägen i området.
Anslutningsavgifter
Den enskilde fastighetsägaren står för alla uppkomna kostnader i samband med
exempelvis flytt av ledningar, anslutningsavgifter (el och VA), bygglovsavgifter och
eventuella framtida fastighetsregleringar eller dylikt.
Kommunala inkomster
Kommunstyrelsen får inkomster vid försäljning av kvartersmark avsedd för bostäder.
Vidare får samhällsbyggnadsförvaltningen inkomster i form av anslutningsavgifter för
vatten- och avlopp enligt gällande taxa.
Dnr: SBN 2021/163
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Tekniska frågor
Tekniska undersökningar
En översiktlig geoteknisk undersökning har tagits fram av Vatten- och Samhällsteknik
AB (VOS), daterad 2022-06-09. I samband med schaktarbeten ska de geotekniska
förhållandena kontrolleras. Inför sprängningsarbeten bör även en riskanalys avseende
vibrationskänsliga anläggningar och byggnader i närheten utföras. Riskanalysen
bekostas av Lessebo kommun.
Vatten, avlopp och dagvatten
Nya ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten behöver dras fram till
planområdet från Vikingagatan/Lärkvägen som ligger i direkt anslutning till
planområdet. Utbyggnaden av nya VA-ledningar kommer huvudsakligen att ske i den
planerade lokalgatan med en förbindelsepunkt till varje fastighet. Exakt placering av
ledningsdragningar inom allmän platsmark ska utredas vidare.
Anslutningsavgift till nya vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar samt eventuell
nyläggning/omläggning av ledningar inom kvartersmark från förbindelsepunkt bekostas
av varje enskild fastighetsägare. Varje enskild fastighetsägare kommer att ansvara för
dagvattenhantering på den egna fastigheten.
Vatten för brandsläckning
Brandpost placeras på lämplig plats inom planområdet i samråd med VA-enheten och
Räddningstjänsten.
Fjärrvärme, el och tele
Hovmantorps samhälle ingår i E.ON Energidistributions elnätsområde. Fastigheterna i
närheten av planområdet är anslutna till fibernät och till det kommunala fjärrvärmenätet.
Anslutning sker mellan fastighetsägare och ledningshavare för respektive teknisk
anläggning.
Avfall
Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan. Avgift för
avfallshantering betalas av fastighetsägare till kommunen enligt vid varje tidpunkt
gällande avfallstaxa.

Konsekvenser gällande barnperspektivet
Nybyggnation av bostäder ”villafastigheter” i området kan resultera i fler barnfamiljer.
När fler människor bosätter sig permanent i området ökar även chanserna till spontana
möten under fler tider på året. Området är mycket barnvänligt, sett till omkringliggande
miljöer. Tillgången och närheten till grönområde i form av skogsmark för lek och
rekreation är god. Detta bedöms vara viktigt ur trygghetssynpunkt samt utifrån ett
socialt hållbarhetsperspektiv vad gäller utökade möjligheter till utbyten människor
emellan. Plats bedöms finnas för att anlägga en separat gång- och cykelväg, vilket
medför att trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna bedöms bli tillfredställande. I
närheten av planområdet vid Kullagatan finns även en förskola, Kunskapsförskolan som
är under byggnation. Att föräldrar inte behöver transportera sina barn till skolan minskar
även bilåkandet. Barn- och utbildningsnämnden får planhandlingarna för synpunkter
under planprocessen.
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Administrativa frågor
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Detta är den kortaste
genomförandetiden en detaljplan kan ges och åren bestäms utifrån rimligheten att
genomföra planen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla
fram till den tidpunkt då detaljplanen ändras eller upphävs.

Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i
samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.
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PLANBESTÄMMELSER

Plankarta

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

±

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Sammanfallande egenskapsgränser

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

NATUR

Naturområde (PBL 4 kap 5§)

GATA1

Lokalgata (PBL 4 kap. 5§)

GC

N=6295350
E=159150
E=159350

Gång- och cykelväg (PBL 4 kap. 5§)

Kvartersmark

B

Bostäder (PBL 4 kap 5§)

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Utnyttjandegrad
Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea av
fastigheten är angivet värde i % (PBL 4 kap 11§)

e1 35%

Höjd på byggnader

h18,0

Lärkvägen

Högsta nockhöjd är angivet värde i meter (PBL 4 kap 16§)

Fastighetsstorlek
Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter
(PBL 4 kap 18§)

d1900

Begränsning av markens utnyttjande
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap 16§)
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
Störningsskydd

m1

Hovmantorp 5:1

Utförande

Inför sprängningsarbeten och övriga vibrationsalstraande
arbeten bör en riskanalys avseende vibrationskänsliga
anläggningar och byggnader i närheten göras (PBL 4 kap 12 §)

b1

Hovmantorp 5:1

b2
f1

Endast källarlösa hus (PBL 4 kap 16 §)
Maximalt 60% av fastighetsarean får hårdgöras
(PBL 4 kap 16§)
Endast friliggande villor inklusive komplementbyggnader
(PBL 4 kap 16§)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen vinner laga kraft
(PBL 4 kap 21§)
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1.

Objekt och ändamål

På uppdrag av Lessebo kommun har Vatten och Samhällsteknik AB utfört en
översiktlig geoteknisk undersökning för nytt detaljplaneområde, Lärkvägen i
Hovmantorp. Planområdet är beläget i Hovmantorp med Lärkvägen i öster och
Vikingavägen i norr, se figur 1.

Figur 1. Undersökningsområde

Syftet med undersökningarna är att översiktligt klargöra områdets geotekniska
förhållanden, vilket skall ligga till grund för fortsatt planeringsarbete.
Detaljplanen avser möjliggöra nybyggnation av villabebyggelse. Föreslagen
exploatering kräver ny infrastruktur med va, el och tele samt ny lokalgata.
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2.

Förutsättningar

För planering av fältarbeten har SGU’s jordarts-, jorddjups- och bergskarta samt
ortofoton från Lantmäteriet studerats.
Information och utsättning av befintliga ledningar har gjorts via Ledningskollen.
Aktuellt detaljplaneförslag, Lärkvägen, redovisas i figur 2.

Figur 2. Aktuellt detaljplaneförslag, Lärkvägen.

2.1. Styrande dokument






AMA Anläggning 20
Trafikverkets publikation 2006:59. Provgropsundersökning.
SGU – Jordartskartor, Jorddjupskartor.
SGI. 2015. Schakta säkert – En handbok om säkerhet vid schakt.
SGF/BGS 2001:2. Beteckningssystem
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3.

Befintliga förhållanden
3.1. Topografi och ytbeskaffenhet

Aktuellt undersökningsområde ligger öster om sjön Rottnen, se figur 1 och figur
2. Rottnen utgör dricksvattentäkt och hela planområdet omfattas av
vattenskyddsområde.
Planområdet ansluter mot befintliga vägar, Lärkvägen och Vikingavägen. Genom
planområdet finns i nuläget ett antal mindre stigar.
Norr och öster om planområdet finns befintlig villabebyggelse. I övrigt utgörs
marken av skogsmark.
Marken inom planområdet utgör en höjd i området. Högpunkten ligger på ca
+167 möh och lågpunkten på ca +162 möh, se figur 2.

3.1. Befintliga ledningar och konstruktioner
Inga kända befintliga VA-ledningar finns inom planområdet. Inom
utredningsområdet förekommer heller inga kända luftledningar, el-ledningar eller
optokablar. Befintlig infrastruktur finns i Lärkvägen och Vikingavägen.
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4.

Marktekniska undersökningar

Nedan beskrivs det sammanfattande resultatet av undersökningarna i området.
För detaljerad redovisning av respektive undersökningspunkt hänvisas till bilaga 1
- Provgropsprotokoll Lärkvägen.
Provgropsgrävningen genomfördes under juni 2022. 3 st provgropar har grävts till
cirka 1,2 m.u.my, (meter under markytan.). En mindre grävmaskin användes
varför berg inte kan uteslutas djupare i provgroparna. Provgropsundersökningen
har i huvudsak planerats efter föreslagen gatusträckning.

4.1. Geologiska förhållanden
Enligt SGU utgörs marken av berg och morän. Jorddjupet anges som tunt eller
osammanhängande där det är berg och mellan 0-3 meters jorddjup där det är
morän, se figur 3.

Figur 3. Jordartskarta från SGU med intolkat läge för provgropar. Rött är berg och blått
är morän.
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Utförda undersökningar visar på att jordlagren inom området mestadels består av
ett tunt vegetationsskikt, ca 0,2 m. Därunder följer en sandig morän med stor
förekomst av block.
Berg
Stora block konstaterades utspritt i hela undersökningsområdet, se figur 4.

Figur 4. Stora block inom undersökningsområdet.
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4.2. Geohydrologiska förhållanden
Inga grundvattennivåmätningar har genomförts frånsett korttidsobservationer i
provgropar. Grundvattennivåerna var i slutet på maj under normala eller mycket
under normala i små magasin och normala för större grundvattenmagasin enligt
SGU.
Inträngande grundvatten noterades inte i någon provgrop.

4.3. Tjäle, sättning, stabilitet och infiltration
Förekommande jordlager av friktionsjord bedöms utifrån AMA primärt tillhöra
tjälfarlighetsklass I, icke tjällyftande jordarter. Dessa kännetecknas av att
tjällyftningen under tjälningsprocessen i regel är obetydlig.
Inom området råder allmänt goda sättnings- och stabilitetsförhållanden.
Förekommande friktionsjordar är generellt gynnsamma ur infiltrationssynpunkt.
Där det är tunt jorddjup eller ytligt berg är infiltration ej tillämpbart. Generellt kan
det vara svårt att omhänderta dagvatten inom fastigheten varför dagvattennät bör
byggas ut i området.
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5.

Geotekniska rekommendationer
5.1. Grundläggning

Nedan ges allmänna rekommendationer för grundläggning. Respektive byggnads
exakta läge och utformning kräver specifik bedömning av geoteknisk sakkunnig
där bärighet, stabilitet och sättningar beaktas.
Områdets jordlager med morän och berg innebär att byggnader kan grundläggas
med ytlig grundläggning med en platta på mark eller något djupare grundläggning
på sulor eller separata plattor efter markberedning.
Byggnader som anläggs på sprängbotten kräver packning av sprängbotten innan
grundläggning av hus.

5.2. Schakt- och sprängarbeten
Jordschakt kommer utföras i moränjord med hög förekomst av ytliga block.
Generellt gäller schaktbarhetsklass 3 – 4. Den höga förekomsten av block
försvårar ställvis schaktarbeten.
Stora block och påträffande av berg kommer att kräva bergschakt.
Schakt skall utföras enligt AMA Anläggning 20. Vid schaktarbeten skall
föreskrifter och rekommendationer i Arbetsmiljöverkets/SGI:s handbok ”Schakta
säkert – en handbok om säkerhet vid schakt” följas. Kontrakterad entreprenör ansvarar
för att tillfredställande säkerhet mot skred och ras erhålls i byggskedet. Vid schakt
kan tillfälliga schaktslänter i befintligt material hållas i 1:1,5 eller flackare ovan
grundvattenytan och eventuella permanenta slänter kan utformas med släntlutning
1:2 eller flackare ovan grundvattenytan. Dock skall alltid schaktansvarig ta
ställning till schaktslänters stabilitet på plats och anpassa dessa efter rådande
förhållanden.
Ytvatten kan förekomma vid kraftig nederbörd samt under snösmältningsperioder.
Tilltänkta fastigheter inom områden med ytligt berg riskerar att kräva omfattande
markberedning och sprängning vilket är mer kostnadsdrivande än jordschakt.
Vid anläggande av gator och VA krävs att man hanterar ett måttligt jorddjup.
Då samtliga anläggningsarbeten bedrivs inom vattenskyddsområde ska
skyddsföreskrifter beaktas och särskild aktsamhet vidtas.

7
247

2022-06-09

5.3. Fyllningsarbeten
Fyllnings- och packningsarbeten under blivande konstruktioner, vägar och VAschakt skall utföras enligt tabell CE/4 i AMA anläggning 20. Om grundläggning
utförs vintertid måste schaktbotten skyddas mot nedträngande tjäle och fyllning
får inte utföras med tjälade eller frusna massor. Under vintertid vid temperaturer
under +1 C ska fyllning under lastbärande konstruktionsdelar utföras med
materialtyp 1 utan finjordshalt i enlighet med AMA Anläggning 20.
Om fyllning sker under grundvattenytan kan erforderlig packning vara svår att
utföra. Därav skall all fyllning i läge för byggnader utgöras av materialtyp 1
(bergkross) om utfyllnad planeras under grundvattenytan.

5.4. Förorenad mark och radon
Inga undersökningar avseende förorenad mark eller grundvatten har gjorts. Enligt
Länsstyrelsens EBH-databas förekommer inga potentiellt förorenade objekt i
anslutning till planområdet.
Undersökningsområdet ligger ej inom område med förhöjd risk för markradon
enligt Lessebo kommuns kartmaterial ”Områden med markradon i Lessebo
kommun”. Markradonundersökningar har ej utförts.

5.5. Kontroller
I samband med schaktarbeten ska de geotekniska förhållandena kontrolleras. Om
avvikelser finns till undersökningsresultatet ska beställaren omgående kontaktas.

5.6. Kompletterande undersökningar
Inför sprängningsarbeten och övriga vibrationsalstrande arbeten bör en riskanalys
avseende vibrationskänsliga anläggningar och byggnader i närheten göras. Utifrån
riskanalysen kan det finnas behov att besikta närliggande byggnader före och efter
aktuella arbeten samt att mäta vibrationer under byggnation.

Kalmar den 9 juni 2022
Vatten och Samhällsteknik AB

Martin Nyrén

Patrik Hultqvist
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PROVGROPSPROTOKOLL
BESTÄLLARE

OBJEKT

Lessebo Kommun

35444-2022036

UPPDRAGSNAMN

Detaljplaneområde Lärkvägen
FÄLTANSVARIG

Patrik Hultqvist
Sektion/Borrpunkt
Blockighet markytan
Schaktning
Vatten

start datum

PG01
Matjord
2022-06-09

slut datum

2022-06-09

Markytans nivå +
klockslag 10:00
klockslag 10:20

sipprar fram

- m under markytan

Stabil vattenyta

- m under markytan

Igenfyllning
Fotografering

Avslutad datum
Antal foton

Schaktbarhet

Grävare typ

2022-06-09
2
Minigrävare,
larvburen

Tidsåtgång
Kapacitet
LxB, markyta
LxB, botten
Schaktdjup H
Övrigt

20 min
- m3/min
1,5*1,5 mm
1,5*0,5 mm
1,2 m
För schaktbarhetsklass
enligt SBR Rapport R
130:1985 se nedan under
jordlagerföljd

klockslag Skopa

Planerskopa
utan tänder.

Antal m3
Stabilitet

Beställare: Lessebo kommun
Detaljplaneområde Lärkvägen
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Jordlagerföljd
Djup i m

Jordart

Andel sten
63<d<200

Andel
block

Schaktbarhetsklass
SBR -85

0-0,1

Vegetationsskikt

<5%

<5%

1

0,1 – 1,2

SaMorän

<20%

<20%

3

1,2

Block

Kommentar

Ej grävbart

Observationer:

Svårt att gräva upp större block med minigrävare.
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Bild 1. PG01
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PROVGROPSPROTOKOLL
BESTÄLLARE

OBJEKT

Lessebo Kommun

35444-2022036

UPPDRAGSNAMN

Detaljplaneområde Lärkvägen
FÄLTANSVARIG

Patrik Hultqvist
Sektion/Borrpunkt
Blockighet markytan
Schaktning
Vatten

start datum

PG02
Matjord
2022-06-09

slut datum

2022-06-09

Markytans nivå +
klockslag 10:20
klockslag 10:40

sipprar fram

- m under markytan

Stabil vattenyta

- m under markytan

Igenfyllning
Fotografering

Avslutad datum
Antal foton

Schaktbarhet

Grävare typ

2022-06-09
2
Minigrävare,
larvburen

Tidsåtgång
Kapacitet
LxB, markyta
LxB, botten
Schaktdjup H
Övrigt

20 min
- m3/min
2*2,5 mm
1,5*1 mm
1,2 m
För schaktbarhetsklass
enligt SBR Rapport R
130:1985 se nedan under
jordlagerföljd

klockslag Skopa

Planerskopa
utan tänder.

Antal m3
Stabilitet

Beställare: Lessebo kommun
Detaljplaneområde Lärkvägen
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<5%
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0,2 – 1,2

SaMorän
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<30%

3

1,2
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Kommentar

Ej grävbart

Observationer:

Svårt att gräva upp större block med minigrävare.
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Bild 1. PG02

Beställare: Lessebo kommun
Detaljplaneområde Lärkvägen
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Bild 2. PG02
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Lessebo Kommun

35444-2022036

UPPDRAGSNAMN

Detaljplaneområde Lärkvägen
FÄLTANSVARIG

Patrik Hultqvist
Sektion/Borrpunkt
Blockighet markytan
Schaktning
Vatten

start datum

PG03
Matjord
2022-06-09

slut datum

2022-06-09

Markytans nivå +
klockslag 10:50
klockslag 11:10

sipprar fram

- m under markytan

Stabil vattenyta

- m under markytan

Igenfyllning
Fotografering

Avslutad datum
Antal foton

Schaktbarhet

Grävare typ

2022-06-09
2
Minigrävare,
larvburen

Tidsåtgång
Kapacitet
LxB, markyta
LxB, botten
Schaktdjup H
Övrigt

20 min
- m3/min
1,2*1,2 mm
1*1 mm
1,1 m
För schaktbarhetsklass
enligt SBR Rapport R
130:1985 se nedan under
jordlagerföljd

klockslag Skopa

Planerskopa
utan tänder.

Antal m3
Stabilitet
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Bild 1. PG03
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Bild 2. PG03
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-21
§ 152

Dnr 2022/248-

Bostadsmarknadsanalys 2022 för
Kronobergs län
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att notera
informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har tagit fram en bostadsmarknadsanalys för
Kronobergs län. Årets rapport fokuserar särskilt på läget för olika
grupper och på barnperspektivet. Boendeattraktivitet och
tillgänglighet är nya teman i årets rapport.
”Det är roligt att Lessebo har seglat upp som den kommunen som
byggt mest i förhållande till invånarantal men även prisuppgången
och efterfrågan på bostäder i hela länet!” säger Leila Aalto,
länsarkitekt.
Sammanfattning av rapporten:
• Takten på befolkningstillväxten minskar under pandemin
• Hög byggtakt men bostadsbrist i flera centralorter
• Ökad efterfrågan
• Hinder för bostadsbyggande
• Bostäder för alla
o Äldre
o Ungdomar, studenter och nyanlända
o Vräkningar
o Trångboddhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-06-14
Rapport Bostadsmarknadsanalys 2022

Justerande sign
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Bostadsmarknadsanalys för Kronoberg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott notera informationen till
protokollet.
Ärendebeskrivning
Årets rapport fokuserar särskilt på läget för olika grupper och på
barnperspektivet. Boendeattraktivitet och tillgänglighet är nya
teman i årets rapport.
”Det är roligt att Lessebo har seglat upp som den kommunen som
byggt mest i förhållande till invånarantal men även prisuppgången
och efterfrågan på bostäder i hela länet!” säger Leila Aalto,
länsarkitekt.
Sammanfattning av rapporten:
• Takten på befolkningstillväxten minskar under pandemin
• Hög byggtakt men bostadsbrist i flera centralorter
• Ökad efterfrågan
• Hinder för bostadsbyggande
• Bostäder för alla
o Äldre
o Ungdomar, studenter och nyanlända
o Vräkningar
o Trångboddhet.
Bakgrund
Årets bostadsmarknadsanalys ger en aktuell och övergripande bild
av bostadsmarknaden i Kronobergs län. Den grundar sig till stor
del på kommunernas svar i Boverkets årliga enkät om läget på
bostadsmarknaden och statistik från Statistiska centralbyrån.

Christina Nyquist
Kommunchef
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Bostadsmarknadsanalys 2022 – Kronobergs län.
Rapporten har tagits fram av Länsstyrelsen i Kronobergs läns enhet för hållbar samhällsplanering, i samverkan med andra enheter inom Länsstyrelsen. Miriam Alme har haft det
redaktionella samordningsansvaret.
Layout: Gunilla Lindbladh
Foto framsida: Gunilla Lindbladh
Foto baksida: Leila Aalto
Utgivningsår: 2022
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För mer information kontakta:
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Länsstyrelsens rapporter finns på https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/om-oss/vara-tjanster/publikationer.html
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FÖRORD
Årets bostadsmarknadsanalys ger en aktuell och övergripande bild av bostadsmarknaden
i Kronobergs län. Den grundar sig till stor del på kommunernas svar i Boverkets årliga
enkät om läget på bostadsmarknaden och statistik från Statistiska centralbyrån.
En väl fungerande bostadsmarknad är en viktig byggsten i arbetet med en hållbar utveckling. Den betyder mycket för kompetensförsörjning och arbetsmarknad men också
för landsbygdsutveckling, integration och jämställdhet. Hemmet är själva grunden för att
människor ska känna sig trygga men är också en viktig faktor för att barn och unga ska få
en god uppväxt.
Omvärldsläget har förändrats snabbt i samband med Rysslands invasion av Ukraina.
I första hand är det en humanitär kris för det ukrainska folket. Kriget kan också komma
att påverka den pågående konjunkturåterhämtningen och den svenska arbetsmarknaden.
Byggmaterial har blivit dyrare och det finns tecken på en svag avmattning på bostadsmarknaden, vilket kan påverka bostadsbyggandet framöver. Bostadsmarknadsenkäten
besvarades före invasionen av Ukraina, vilket är viktigt att notera.
Kronoberg har haft en hög byggtakt under de senaste sex åren, främst koncentrerad till
Växjö. Under 2021 var det dock Lessebo som påbörjade flest bostäder i relation till
befolkningsmängden. Trots att det tillkommit fler bostäder uppger en majoritet av
kommunerna att det råder bostadsbrist. Det är fortfarande svårt för nya och inkomstsvaga hushåll att komma in på bostadsmarknaden. Dessutom har Kronoberg en hög och
ökande trångboddhet i flerbostadshus. För att alla i länet ska kunna leva i bra bostäder
behövs ett ökat bostadsbyggande kombinerat med andra åtgärder.
I vissa delar av Kronoberg är boendeattraktiviteten relativt låg, vilket hämmar såväl bostadsbyggande som kompetensförsörjning. Länet har i relation till invånare ett stort antal
arbetstillfällen och den högsta inpendlingen i Sverige. För att fler ska vilja bo och verka i
Kronoberg behöver vi arbeta tillsammans för att hitta sätt att öka boendeattraktiviteten i
länet.
I årets analys lyfter vi fram läget för olika grupper på bostadsmarknaden. Vi lägger särskilt
fokus på barnperspektivet och det vräkningsförebyggande arbetet men tar också upp
boendeattraktivitet och tillgänglighet som nya teman.
Bostadsmarknadsanalysen använder vi som ett viktigt underlag i arbetet framåt för ett
mer hållbart Kronoberg där människor och företag växer tillsammans.

Växjö juni 2022

Maria Arnholm
Landshövding
Länsstyrelsen i Kronobergs län
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SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

FOTO: LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN.

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Fortsatt bostadsbrist trots hög byggtakt
De senaste fem åren har befolkningsökningen i länet avtagit årligen men vi ser en fortsatt
positiv befolkningsutveckling. Under 2020 skedde en mer markant avtagande befolkningsökning, vilket kan förklaras av distansstudier, ett minskat antal internationella studenter
som resultat av pandemin och ett minskat flyktingmottagande. Befolkningsökningen tilltog
något igen under 2021.
Fler kommuner uppgav i Bostadsmarknadsenkäten 2021 att det råder balans på bostadsmarknaden i kommunen som helhet, och kommunerna uppgav samma svar i årets Bostadsmarknadsenkät. En något bättre situation i länet som helhet kan alltså utläsas sedan 2020.
Fem av sju kommuner uppger att det fortsatt råder underskott i centralorten medan en
kommun uppger att det finns ett överskott. I övriga kommundelar är det däremot övervägande balans.
De senaste sex åren har länet haft en hög byggtakt och under 2021 ökade byggtakten
ytterligare från 2020. Bostadsbyggandet är främst koncentrerat till Växjö medan det årliga
demografiska byggbehovet enligt Boverkets beräkningar inte uppnås i vissa kommuner.
Den höga byggtakten under 2021 består främst av flerbostadshus medan relativt få småhus påbörjades i jämförelse med tidigare år.
De två vanligaste faktorer som kommunerna uppgav begränsar bostadsbyggandet är att det
finns brist på detaljplan på mark som marknaden vill bebygga samt svårigheter för privatpersoner att få lån. Höga produktionskostnader var också en faktor vissa kommuner uppgav
begränsar bostadsbyggandet. I och med avvecklingen av investeringsstödet till hyresbostäder
kan produktionskostnader komma att utgöra ett större hinder för bostadsbyggandet framöver, framför allt i kommuner och tätorter med låga marknadsförutsättningar. Dessutom har
pandemin och kriget i Ukraina resulterat i höga materialkostnader och långa väntetider för
vissa byggnadsmaterial vilket pressat upp produktionskostnader ytterligare.
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Förändrad bostadsefterfrågan
Sex av sju kommuner uppgav i Bostadsmarknadsenkäten att efterfrågan har förändrats i
samband med pandemin, att jämföra med tre av åtta förra året. Flera kommuner svarade
att en prisökning har skett och att försäljningen av villor och villatomter ökat markant. Tre
kommuner uppgav också att det skett en ökad efterfrågan på bostäder på landsbygden och
utanför centralorterna. För att möta denna efterfrågan har kommuner bland annat jobbat
med ödehusinventeringar för att få loss fler småhus och stärka landsbygdens attraktivitet
för boende och företagare.

FOTO: LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN.

Det har skett en stor ökning av antal
försålda småhus mellan 2020 och 2021
och prisökningen har varit stor i länet
såväl som i riket i stort.
Samtliga kommuner uppgav dessutom att
det finns ett stort behov av småhus. Flera
kommuner svarade även att det råder brist
på större lägenheter, framförallt fyror i
bostadsrätter.
Situationen på bostadsmarknaden har enligt kommunerna förbättrats för äldre, ungdomar,
studenter och nyanlända. Kommunerna har de senaste åren byggt många bostäder för
äldre vilket är positivt mot bakgrund av en utveckling mot en allt äldre befolkning. Vissa
kommuner uppger däremot att det finns ett överskott av bostäder för ungdomar, studenter och självbosatta nyanlända, vilket troligtvis är ett resultat av pandemin och ett minskat
flyktingmottagande. Överskottet är således troligtvis temporär. Vad gäller bostäder för
personer med funktionsnedsättning har läget dock försämrats mellan 2021 och 2022.

Hög och ökande trångboddhet
Efter Stockholms län har Kronoberg högst andel trångbodda hushåll i flerbostadshus.
Dessutom har länet en relativt hög andel barn som lever i trångboddhet i flerbostadshus, i
jämförelse med riket i stort. Trångboddhet är i de flesta fall ett resultat av ojämlika förutsättningar på bostadsmarknaden. Generellt är trångboddhet mer utbredd bland de födda
utanför Europa och trångbodda hushåll har även generellt lägre inkomster, utbildningsnivå och förvärvsfrekvens. Kronobergs län har under många år haft ett av landets högsta
mottagande av nyanlända, sett till länets befolkningsmängd. Många av de självbosatta bor
trångt, en del av dem hos oseriösa hyresvärdar, andra inneboende eller hyr i andra hand.
Eftersom trångboddhet ofta innebär begränsningar i vardagslivet, inte minst för barn och
unga som ska ha studiero och plats för lek i hemmet, riskerar trångboddhet att förstärka
dessa ojämlika förutsättningar.
Kommunernas bostadsförsörjningsarbete kombinerat med ett mer behovsinriktat bostadsbyggande är centralt för att minska och förebygga trångboddheten. Arbetsmarknadspolitiska och kompetenshöjande insatser är därtill viktiga för att fler hushåll ska kunna
efterfråga en trygg och ändamålsenlig bostad.
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Boendeattraktivitet
Eftersom det främst är privata aktörer som står för bostadsbyggandet har boendeattraktiviteten en stor inverkan på vart det byggs bostäder och hur mycket det byggs. Boendeattraktivitet är inte synonymt med attraktiva bostäder utan är också beroende av andra
faktorer som sammantaget formar en attraktiv livsmiljö. Att arbeta för att höja boendeattraktiviteten behöver därför innefatta en helhetssyn där både fysiska och sociala faktorer
tas med i beräkning. Det handlar bland annat om tillgänglighet till arbetsmarknad, service,
kultur och rekreation, så väl som känslan av trygghet och sammanhållning på en plats. Att
i större utsträckning integrera infrastruktur, näringsliv, service och bostadsplanering i den
fysiska planeringen är därför viktigt.
Vad som är en attraktiv boendemiljö är i hög utsträckning subjektiv och beror på vilka
behov och preferenser man har. En bostad som motsvarar flyttarens behov och preferenser sett till pris, storlek, utformning och läge är till exempel av stor betydelse ur ett attraktivitetsperspektiv. Det behöver därför finnas en variation av bostäder och boendemiljöer i
länet och i länets kommuner.
För att öka bostadsbyggandet på platser där marknaden inte vill bygga behöver det offentliga investera i det gemensamma genom samhällsekonomiskt motiverade investeringar.
Detta för att öka värdet på den befintliga miljön för både nuvarande och potentiellt nya
invånare, och därigenom möjliggöra för privata aktörer att investera i platsen.

Kommunernas verktyg och hur de används
Kommunerna har ett antal verktyg till sitt förfogande för att kunna skapa förutsättningar
för alla i kommunen att leva i goda bostäder.
Sju av åtta kommuner har allmännyttiga bostadsbolag som ofta tar ett stort bostadssocialt
ansvar i kommunen. I fyra kommuner finns en överenskommelse med allmännyttan för att
sänka kraven på bostadssökande, till exempel genom att godkänna försörjningsstöd som
inkomst. Samtliga kommuner med allmännyttiga bostadsbolag tillämpar också förturssystem. Den vanligaste målgruppen som fått en bostad förmedlad genom förtur under 2021
är, som tidigare år, personer som fått jobb i kommunen.
Hyresgarantier fungerar som en form av borgensåtagande från kommunen för en bostadssökande person. Fler kommuner uppger i årets Bostadsmarknadsenkät att kommunen
använder hyresgarantier i jämförelse med förra året. Målgrupperna som fått hyresgarantier
de senaste fem åren är bland annat personer med låg inkomst i förhållande till hyresvärdens
krav och personer som saknar en godkänd anställningsform enligt hyresvärden. Färre
kommuner uppger dock att de använder hyresgarantier för att motverka hemlöshet och
inga kommuner använder sig av modellen Bostad först.
Samtliga kommuner som besvarat enkäten uppger att de arbetar med vräkningsförebyggande insatser och en majoritet uppger att de jobbar med särskilda insatser för barnfamiljer.
Under 2021 ökade antalet vräkningar kraftigt, även antal barn berörda av vräkning ökade.
Trots detta finns indikationer på att kommunernas vräkningsförebyggande arbete ger
resultat. Samtidigt som antalet ansökningar om vräkning ökat kraftigt mellan 2019 och
2021 har antalet verkställda vräkningar hållit sig på en relativt stabil nivå.
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FOTO: LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN.

Mycket få eller inga kommuner uppger att kommunen styrt upplåtelseform, hyresnivå
eller förmedling av lägenheter genom markanvisningsavtal de senaste två åren. I samband
med dialogmöten mellan kommunerna och Länsstyrelsen kom det fram att det är svårt att
ställa krav på byggaktörer eftersom man anser att det är tillräckligt utmanande att locka till
sig aktörer som vill bygga, framför allt i mindre kommuner och i kommundelar med låga
marknadsförutsättningar. Avvecklingen av investeringsstödet för hyresbostäder tros försvåra
nybyggnation ytterligare i dessa kommuner och kommundelar. De statliga investeringsstöden är dessutom utformade så att lägenheter med mindre ytor får högsta stödbelopp, vilket
gjort att bostadsbyggandet framförallt varit styrt mot mindre lägenheter.

Sammanfattande slutsatser
Läget på bostadsmarknaden har förbättrats något i kommunerna som helhet vilket indikerar att den höga byggtakten har gett resultat. En fortsatt hög bostadsbrist i länet, framförallt i kommunernas centralorter, talar för att byggtakten behöver hålla sig på samma höga
nivåer framöver. Den höga byggtakten är dock främst koncentrerad till Växjö. Bostadstakten behöver öka även i andra delar av länet. I samband med rådande räntehöjningar och
inflationstryck finns vidare tecken på en svag avmattning på bostadsmarknaden som kan
komma att påverka bostadsbyggandet framöver.
Mot bakgrund av länets höga andel trångbodda hushåll i flerbostadshus behöver bostadsbyggandet och bostadsförsörjningen anpassas mer till behoven i länet. En hög trångboddhet kan tyda på att nyproduktionen är för dyr, att förmedlingen av bostäder inte utgår från
behov i tillräckligt hög utsträckning, och/eller att det byggs fel typ av bostäder.
I både Växjö och Lessebo står till exempel nybyggda hyreslägenheter tomma, troligtvis på
grund av en för hög hyra. Genom nyproduktion kan flyttkedjor skapas men frågan är om
dessa når de hushåll som är i störst behov av en bostad. Studier visar att flyttkedjor över
lag är korta men att tillskottet av större bostäder generellt ger längre flyttkedjor. Flyttkedjor sker också främst inom samma bostadsbestånd och ofta sker dessa inom ett mindre
geografiskt område. Om bostäder i nyproduktion är för dyra för att till exempel motivera
äldre att flytta från sin bostad förblir dessutom flyttkedjor låsta.
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Förturssystem är ett sätt att förmedla bostäder utefter behov snarare än kötid och en stor
majoritet av kommunerna använder sig av förtur. Det är främst näringslivsförtur som
används, vilket är ett användbart arbetsmarknadspolitiskt verktyg i ett län med hög kompetensbrist. Det underlättar dock inte nödvändigtvis för personer som har det svårt att komma in på bostadsmarknaden.
Av vikt är att det sker riktade insatser för att minska den akuta trångboddheten samt att
arbeta strategiskt för att förebygga trångboddhet.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att bostadsbyggandet och bostadsförsörjningen
inte helt tillgodoser de behov och den efterfrågan som finns i länet. Kommunerna behöver ta ett större ansvar för vad som byggs och i större utsträckning utgå från bostadsbehoven i sin bostadsförsörjning. Utmaningarna ligger bland annat i den relativt låga
boendeattraktiviteten som hämmar bostadsbyggandet i vissa delar av länet. Den försvårar
även kommunernas möjlighet att ställa krav på byggherrar vad gäller upplåtelseform och
hyresnivå. Vi behöver lära oss mer om vad boendeattraktivitet innebär och hur vi kan
jobba för att skapa ett mer attraktivt län att bo och verka i.
Ännu en utmaning är de höga produktionskostnaderna som dessutom har ökat i samband
med pandemin och kriget i Ukraina. Avvecklingen av det statliga investeringsstödet kan
också komma att hämma nybyggnationen av hyresrätter framöver.
Kommunerna använder många av de verktyg som finns till hands vilket är positivt. Arbetet
med bostadsförsörjningen för vissa grupper kan dock förstärkas, framförallt trångbodda
hushåll, hemlösa och funktionshindrade.
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Fortsatt positiv befolkningsutveckling men
ojämnt fördelat i länet
Sedan den negativa befolkningsutvecklingen under 2000 och 2001 har Kronobergs län
haft en positiv befolkningsutveckling med en topp år 2016. Därefter har befolkningsökningen planat ut. Under 2020 skedde den minsta årliga procentuella befolkningsökningen
sedan 2011, med 0,4 procent, vilket kan förklaras av pandemin och ett minskat flyktingmottagande. Under 2021 har däremot befolkningsutvecklingen ökat något igen, med 1 077
invånare, motsvarande 0,5 procent. År 2020 ökade antalet kvinnor mer än män vilket är en
avvikelse sett till hela 2000-talet, med undantag för 2012 då andelen kvinnor ökade mer än
andelen män. Under 2021 ökade däremot antalet män än kvinnor återigen. Se figur 1.
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Figur 1. Folkökning i Kronoberg år 2000–2021. Källa: SCB.
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Det råder stor variation mellan kommunerna vad gäller befolkningsutveckling. De senaste
åren är det framförallt Växjö, Älmhult, Markaryd och Alvesta som har haft en befolkningstillväxt medan Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge haft en negativ befolkningsförändring.
Den årliga procentuella befolkningsförändringen under 2021 följde ungefär samma
mönster, med undantag för Markaryd som hade en negativ befolkningsförändring.
Se figur 2.

Befolkningsförändring

Alvesta
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+ 0,3 %
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Liten ökning

Liten minskning

Stor minskning

Figur 2. Procentuell befolkningsförändring i Kronobergs läns kommuner år 2021. Källa: SCB. Kartmaterial: Lantmäteriet.

Även inom kommunerna sker en ojämn befolkningstillväxt där tätorterna drar ifrån medan
antalet invånare som bor utanför tätorter minskar. Under 2000-talet har tätortsbefolkningen i länet ökat med drygt 18 procent medan befolkningen utanför tätorter minskat med
drygt 3 procent. Samtliga kommunhuvudorter har växt under 2000-talet (Kulturgeografisk
analys).

Fortsatt negativ inrikes flyttnetto
Under hela 2000-talet har länet haft ett positivt utrikes flyttnetto, det vill säga det har flyttat in fler från utlandet än vad det har flyttat ut. Störst ökning skedde 2016 men därefter
har ökningen invandrade till länet avtagit varje år. Kronobergs län har under samma period
haft ett negativt inrikes flyttnetto, det vill säga fler har flyttat ut till andra län, än in. Detta
trots länets många arbetstillfällen i relation till invånare, vilket avspeglar länets relativt låga
boendeattraktivitet. Däremot har antalet som flyttat från länet till andra län minskat något
de senaste åtta åren. Ett trendbrott kan dock urskiljas år 2019 då det negativa inrikes flyttnettot återigen tilltog. Se figur 3 på nästa sida.
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Vad gäller födelseöverskott har länet sedan 2006 haft ett positivt födelseöverskott, med
störst ökning år 2016. Födelseöverskottet år 2021 låg på 390 vilket kan jämföras med 258
år 2020.
Befolkningsförändringens komponenter
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Figur 3. Befolkningsförändringens komponenter. Källa: SCB.

Unga vuxna flyttade från länet under pandemin

FOTO: CAMILLA ZILO.

Under 2020 skedde ett trendbrott i
flyttmönster för åldersgruppen 25–34 år.
Totalt flyttade 227 personer i åldersgruppen ut från länet vilket är den kraftigaste
årliga minskningen av åldersgruppen sett
till hela 2000-talet. Om åldersgrupperna
bryts ned ytterligare kan det urskiljas
att det framförallt är invånare i åldrarna
25–29 som flyttat från länet. Samma
mönster kan urskiljas för åldersgruppen
under 2021, dock inte i lika hög utsträckning som under 2020. Det var framförallt
män i åldersgruppen som flyttade under
både 2020 och 2021.
Åldersgrupperna som ökade mest var, likt förra året, 15–24 och 35–44 vilket gällde både
män och kvinnor, men män i något högre utsträckning. Se figur 4 på nästa sida.
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Flyttnetto per åldersgrupp

Flyttnetto per åldersgrupp
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Figur 4. Flyttnetto för män och kvinnor efter ålder i länet år 2020. Visar både inrikes och utrikes
flyttningar till och från länet. Källa: SCB.
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Ökad byggtakt under 2021
Enligt Boverkets bostadsprognos för 2021 och 2022 finns en stor efterfrågan på bostäder
i landet och byggtakten ökade betydligt under 2021. Byggtakten förväntas ligga på ungefär
samma nivå under 2022 men det finns en stor osäkerhet på utbudssidan. Det gäller dels
frågan om leveranstider och kostnader av vissa byggnadsmaterial, dels om effekten av
avvecklingen av investeringsstödet för hyres- och studentbostäder.
Som konsekvens av pandemin har vissa byggnadsmaterial haft långa leveranstider och
vissa materialkostnader har stigit kraftigt. Tillgången på cement är ännu en osäker faktor
i Sverige. Detta kan leda till att projekt behöver skjutas fram eller omförhandlas. Kriget
i Ukraina har också resulterat i höga materialkostnader och långa väntetider för vissa
byggmaterial vilket har pressat upp produktionskostnader ytterligare. Vissa tecken på en
svag avmattning finns som kan komma att påverka bostadsbyggandet framöver (Dagens
nyheter 2022, SVT nyheter 2022).
Den beslutade avvecklingen av investeringsstödet för hyresbostäder och studentbostäder
kan också förväntas påverka bostadsbyggandet framöver (Boverket 2021).

Stort antal påbörjade flerbostadshus
Det påbörjade byggandet i länet har hållit sig på en relativt hög nivå sedan 2016, med en
dipp 2018. Totalt påbörjades 1 334 lägenheter under 2021 vilket är en ökning med 223
från förra året. Ökningen kan till viss del förklaras av att projekt som skulle ha påbörjats
under 2020 har försenats i och med pandemin.
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Det är framförallt bostäder i flerbostadshus som har påbörjats i länet, nära 1 200 lägenheter totalt, vilket är en ökning med 328 lägenheter från 2020. Däremot påbörjades något
färre i jämförelse med tidigare år. Se figur 5.
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Figur 5. Antal påbörjade bostäder i länet år 2011–2021. Källa: SCB.

Utifrån befolkningsmängd har det påbörjats flest bostäder i Lessebo med 11,7 bostäder
per 1 000 invånare, därefter Växjö med 10,4 bostäder per 1 000 invånare. I både Alvesta
och Markaryd har det påbörjats lite över 4 bostäder per 100 invånare och i resterande
kommuner har det påbörjats under 1 bostad per 1000 invånare.
Antalet bygglov för flerbostadshus var avsevärt fler år 2021 jämfört med alla andra år
under en tio-årsperiod, 800 fler bygglov än under 2020 och mer än dubbelt så många som
under 2019. Se figur 6.
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Figur 6. Antal bygglov för lägenheter uppdelat på hustyp i Kronobergs län år 2016–2021. Eftersläpning i rapporteringen gör att 2021 års siffror är underskattade. Källa: SCB.
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Regionalt byggbehov och antal färdigställda
bostäder
Totalt färdigställdes 931 bostäder, varav 171 var småhus. Det är 334 färre färdigställda
bostäder i jämförelse med under 2020, vilket delvis kan förklaras av att pandemin har
försenat många projekt. I Växjö färdigställdes 681 av dessa 901 bostäder, 105 i Alvesta, 42
i Älmhult och 40 i Lessebo.

FOTO: LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN.

Boverket utför regionala byggbehovsberäkningar utifrån SCB:s befolkningsframskrivning. Byggbehovsberäkningarna utgår
från FA-regioner som baseras på pendlingsmönster där hushåll förväntas både
arbeta och bo. Boverket har nu genomfört
nya beräkningar av det regionala behovet
av bostäder, denna gång för perioden
2021–2030. För FA-region Växjö som
innefattar Växjö, Alvesta, Uppvidinge,
Tingsryd och Lessebo, beräknas det årliga
byggbehovet vara cirka 360 bostäder.
För FA-region Ljungby som omfattar Ljungby och Markaryd bedöms byggbehovet vara
cirka 140 bostäder årligen. För FA-region Älmhult-Osby som innefattar Älmhult och
kommunen Osby i Skåne län, uppskattas byggbehovet till 120 bostäder årligen (Boverket
2021b). Utifrån Älmhults befolkningsmängd i relation till FA-region Älmhult-Osby kan
det kommunala byggbehovet uppskattas till 69 bostäder årligen.
Sammanlagt behövs cirka 570 bostäder årligen i Kronobergs län. Det är ungefär 330
bostäder färre än vad som faktiskt har färdigställts under 2021 i länet. Se figur 7.
Antal
Antal
11000
000
900
900

Färdigställda bostäder och årligt byggbehov
931

800
800
700
700
569

600
600
500
500
400
400
300
300
200
200
100
100
00

Färdigställdabostäder
bostäder2021
2021
Färdigställda

2021–2030
Årligt byggbehov 2021-2030

Figur 7. Antal färdigställda bostäder i nybyggda hus och det årliga byggbehovet. Källa: SCB och
Boverket.

Det är främst på grund av den höga byggtakten i Växjö kommun som byggtakten är hög,
vilket inte är förvånande sett till den höga bostadsefterfrågan i kommunen. I FA-region
Ljungby har däremot byggtakten legat bra mycket under det årliga byggbehovet på 140
bostäder, att jämföra med 35 färdigställda bostäder under 2021. Under 2020 färdigställdes
däremot 118 bostäder i regionen.
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Som framgår i tabell 8 har Kronobergs län under åren 2011–2017 byggt upp ett underskott av bostäder, eftersom befolkningen ökade i snabbare takt än tillskottet av bostäder.
Efter 2017 kan underskottet ha minskat något eftersom ökningen av bostadsbeståndet
ökade kraftigt medan befolkningsökning avtog. År 2020 skedde ett trendbrott då antal
färdigställda bostäder ökade mer än befolkningsökningen.1)
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Figur 8. Färdigställda bostäder och befolkningsökning mellan 2011–2021 i Kronobergs län. Källa: SCB.

De senaste tio åren har det främst byggts tvåor och treor i flerbostadshus. Av de flerbostadshus som tillkommit mellan 2011 och 202 består 37 procent av dessa av tvåor, 34 procent av treor, 15 procent av ettor, 13 procent av fyror och 1 procent femmor eller större.
Under 20202) färdigställdes flest tvåor i flerbostadshus med sammanlagt 426 lägenheter.
302 treor färdigställdes, 120 fyror, 119 ettor och 9 femmor eller större.

Skillnaden mellan förväntat och påbörjat
byggande
I bostadsmarknadsenkäten uppskattar kommunerna det förväntade byggandet under
innevarande och nästkommande år. I förra årets enkät uppskattade kommunerna att totalt
1588 bostäder skulle påbörjas 2021. Det faktiska antalet påbörjade bostäder blev 1 362,
alltså drygt 200 bostäder färre än förväntat, se figur 9 på nästa sida. I år uppskattar kommunerna att det kommer påbörjas totalt 1 562 bostäder under 2022, vilket inte inkluderar
Älmhult. Om vi inkluderar Älmhults uppskattning från förra året kommer antalet påbörjade bostäder under 2022 komma upp i drygt 1 700, om prognosen stämmer. Det skulle
innebära en ökning på 400 påbörjade bostäder från året innan.

1)
2)

Statistik över färdigställda bostäder utgår från kvartalsstatistik som är preliminära uppgifter och är därför osäker.
Statistik för år 2021 fanns inte tillgänglig när denna rapport sammanställdes.
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Jämförelse mellan förväntat och påbörjat byggande
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Figur 9. Jämförelse mellan faktiskt påbörjat byggande och det förväntade byggande som Kronobergs läns kommuner anger i bostadsmarknadsenkäten, i antal bostäder år 2017–2022. Källa: SCB
samt BME 2022.

Faktorer som begränsar bostadsbyggandet
Som tidigare år är en av de vanligaste faktorer som kommunerna uppger begränsar bostadsbyggandet att det finns brist på detaljplanelagd mark för bostäder som marknaden vill
bebygga. En annan vanlig faktor som uppgavs i bostadsmarknadsenkäten är svårigheter
för privatpersoner att få lån. Båda faktorerna kan delvis förklaras av länets relativt låga
boendeattraktivitet och svaga marknadsförutsättningar. Två kommuner uppgav även krav
på direktavskrivning samt vikande befolkningsunderlag som begränsande faktorer. Direktavskrivning kan begränsa bostadsbyggande i de kommuner där det bedömda marknadsvärdet för den färdigställda byggnationen är lägre än produktionskostnaden. Redovisningsmässigt ska fastigheter upptas till verkligt värde och avspegla marknadens bedömning. Om
marknadens bedömning då är lägre än produktionskostnaden måste nedskrivning ske,
vilket slår på resultatet som en kostnad. På så sätt kan låga marknadsvärden hindra
nybyggnation. Se figur 10.

Faktorer
somsom
begränsar
bostadsbyggandet
Faktorer
begränsar bostadsbyggandet
Brist på detaljplan på attraktiv mark
Svårigeter för privatpersoner att få lån
Höga produktionskostnader
Vikande befolkningsunderlag
Krav på direktavskrivning
Svårigeter för byggherrar att få lån
Konflikt med statliga intressen enligt miljöbalken
Det finns inga begränsande faktorer för
bostadsbyggande i kommunen
Svag andrahandsmarknad för bostäder
Konflikt med allmänna intressen enligt PBL
0
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3
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Figur 10. Faktorer som begränsar bostadsbyggandet. Källa: BME 2022.
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Ökat bestånd i allmännyttan
Allmännyttan byggde nya bostäder i sex av sju kommuner under 2021. Totalt färdigställdes 181 lägenheter i hela länet. Nettoökningen av allmännyttan blev totalt 346 lägenheter
om både inköp, ombyggnation, försäljning samt rivning av bostäder räknas in. Statistiken
inkluderar dock inte Älmhult. Det var endast Uppvidinge som sålde lägenheter i allmännyttan, totalt 4 bostäder. Anledningen som uppgavs var att effektivisera förvaltningen i det
kommunala bostadsföretaget.
Sett till en sexårsperiod mellan 2015 och 2021 har dock beståndet minskat med 492 bostäder, till stor del på grund av ett stort antal sålda lägenheter under 2016 (totalt 1995 lägenheter). Allmännyttans andel av det totala beståndet har också minskat något de senaste
åren. År 2013 låg andelen på 21,9 procent och 2021 låg den på 18,5 procent.

Prisläget i länets bestånd
Småhus
Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för sålda småhus i Kronobergs län, baserat på de
senaste 12 månaderna, var 17 000 kronor i april 2022. Det är en årlig procentuell ökning
på 9,9 procent. Det kan jämföras med rikets genomsnittliga pris på 32 362, en ökning med
11,5 procent.
Skillnaderna är stora mellan länets kommuner. Växjö kommun är den enda som hade ett
kvadratmeterpris över 20 000 och som nu hamnat på en nivå strax över 25 000 kronor.
Älmhult kommun hade ett kvadratmeter pris över 18 000 kronor, medan Alvesta låg lite
över 15 000 kronor. De övriga kommuners med undantag för Uppvidinge låg strax över
10 000 kronorsstrecket och Uppvidinge låg på 9 000. Se figur 11.

Kr Kr

Pris per kvadratmeter i småhus
Pris per kvadratmeter
bostadsyta i småhus
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Figur 11. Genomsnittlig köpesumma i kronor per kvadratmeterbostadsyta för småhus i april 2021,
baserat på försäljningsstatistik de senaste 12 månaderna. Källa: Svensk mäklarstatistik 2022.
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I en jämförelse med riket i stort och med grannlänen har
prisutvecklingen varit bättre i Kronobergs län, se figur 12.

Prisutveckling för småhus i
april 2022
Riket

7,8 %

Kronobergs län

9,7 %

Hallands län

7,8 %

Skåne län

6,2 %

Jönköpings län

7,6 %

Kalmar län

8%

Figur 12. Prisutveckling för småhus i maj 2022, baserat på försäljningsstatistik de senaste 12 månaderna. Källa: Svenska mäklarstatistik 2022.

Bostadsrätter
Prisutvecklingen för bostadsrätter i länet
som helhet har varit stigande de senaste
åren. För perioden april 2021 och april
2022 har prisutvecklingen legat på 8,1
procent vilket kan jämföras med 6,8
procent i riket i stort. Se figur 13 nedan.

FOTO: LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN.

Prisskillnaden mellan kommunerna följer
ungefär samma mönster som för småhus
men i Tingsryd är kvadratmeterpriset
för bostadsrätter högre än i Lessebo och
Markaryd medan kvadratmeterpriset
för småhus låg på ungefär samma nivå i
kommunerna.
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Figur 13. Genomsnittlig köpesumma i kronor per kvadratmeterbostadsyta för bostadsrätter i april
2022, baserat på försäljningsstatistik de senaste 12 månaderna. Källa: Svensk mäklarstatistik 2022.
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FOTO: LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN.

Hyresrätter
Enligt Hem & hyra har konfliktnivån mellan Hyresgästföreningen och hyresvärdar i
Småland ökat under senare år (Hem & Hyra 2021). Ett exempel på det är att Hyresgästföreningen under hösten 2021 valde att avbryta förhandlingen med Växjöbostäder då
parterna inte kunde komma överens. Ärendet gick då vidare till Hyresmarknadskommittén
(Hyresgästföreningen 2022). Höjningen landade till slut på 1,86 procent vilket är lägre än
förra årets höjning med 2,45 procent. Både Allbohus i Alvesta och Lessebohus i Lessebo
höjer hyran med 2,10 procent. Det privata bolaget Famera i Växjö höjer hyran med 1,40
procent. (Hyresgästföreningen 2022).

Det kommunala bostadsbolaget Vidingehem AB i Växjö har byggt 72 hyreslägenheter.
Av dessa står 34 lägenheter i nuläget tomma (SVT 2022), trots bostadsbrist i kommunen.
Även i Lessebo står nybyggda hyreslägenheter i allmännyttan tomma. Lessebo är däremot
den enda kommunen som uppgett att det råder balans på bostadsmarknaden. Troligtvis är
det på grund av en för hög hyra som lägenheterna inte blivit uthyrda.

Bostadsbeståndet i länet
Mellan 2000 och 2020 har beståndet
av bostadsrätter ökat med 87 procent
i länet, men utgör fortfarande en
2020totala bostadsmycket liten del av det
beståndet (11 procent). Under samma
tidsperiod ökade beståndet av hyresrätter med 22 procent och utgör
idag
41%
48%
41 procent av bostadsbeståndet
i
länet. Äganderätter ökade med endast
4 procent men utgör fortfarande
nära
11%
hälften av det totala bostadsbeståndet
i länet. Se figur
14. bostadsrätt äganderätt
hyresrätt
Figur 14. Andel lägenheter efter upplåtelseform i Kronoberg 2000 respektive 2021.
Källa: SCB.
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I jämförelse med riket i stort har länet en betydligt lägre andel bostadsrätter, 11 procent
jämfört med 24 procent i riket i stort. Den största andelen bostadsrätter återfinns i Växjö
med 18 procent, och i Ljungby och Älmhult med drygt 9 procent vardera. Andelen bostadsrätter i övriga kommuner är under 5 procent.
Vad gäller hyresrätter har Kronoberg en något högre andel hyressätter än i riket i stort, 41
procent jämfört med 38 procent i riket i stort. Växjö har även den största andelen hyresrätter med 47 procent, följt av Ljungby med 37 procent. Övriga kommuner har mellan 32
och 35 procent hyresrätter. Fem av åtta kommuner har över 60 procent äganderätter vilket
är betydligt högre än andelen i riket i stort som är 38 procent. Växjö i sin tur har en något
lägre andel äganderätter än riket i stort, med 35 procent. Se figur 15.

Fördelningen av upplåtelseformer i det totala

Fördelningen av upplåtelseformer
i det totala bostadsbeståndet
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Figur 15. Fördelningen av upplåtelseformer i det totala bostadsbeståndet i länets kommuner, länet
totalt samt riket år 2021. Källa: SCB.
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Hög efterfrågan och ökade bostadspriser
I samband med pandemin har efterfrågan nationellt ökat på framför allt småhus (20 procent) men även bostadsrätter (8 procent) (Boverket 2021).
I årets bostadsmarknadsenkät uppger sex av sju kommuner att efterfrågan har förändrats i
samband med pandemin. Det är en stor skillnad från förra året då endast tre av åtta kommuner uppgav att efterfrågan har förändrats. Flera kommuner svarade att en prisökning
har skett och att försäljning av villatomter ökat markant. Tingsryd, Lessebo och Växjö
skriver också att det skett en ökad efterfrågan på bostäder på landsbygden och utanför
centralorterna.
Behov och efterfrågan
Behov och efterfrågan är olika begrepp som
inte ska blandas ihop.

om goda, lämpliga eller rimliga bostäder för
alla är nått.

Bostadsbehov är det demografiska behovet
för att alla invånare i kommunen ska kunna
ha en bostad. Det gäller även de som inte
kan betala för sin bostad. Behovet av bostäder kan också bedömas i relation till något
kvalitetsbaserat mått, som beskriver när målet

Med bostadsefterfrågan menas den volym av
bostäder som hushållen kan och vill efterfråga
till rådande marknadspriser. Efterfrågan styrs
bland annat av bostadens läge, subjektiva
preferenser, bolåneräntor, arbetsmarknadssituationen och av hushållens inkomster.

Som diagrammet på nästa sida visar, figur 16, har det skett en tydlig ökning av antalet
försålda småhus i Kronoberg såväl som i grannlänen under 2021.
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Figur 16. Antal försålda permanenta småhus i Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge
län och Hallands län mellan 2016 och 2021. Källa: SCB.

Antal hushåll i tomtkö för småhus
i januari 2022

Alvesta

70

Lessebo

18

Ljungby

141

Markaryd

25

I figurerna nedan, figur 17 och 18, visas antal hushåll i tomtkö för småhus i januari 2022, samt antal
tomter för småhus som fördelades under 2020
och 2021, i de kommuner som har tomtkö.
Figur 17. Visar antal hushåll i tomtkö för småhus i januari
2022.

Antal tomter för småhus som fördelades
under 2020 och 2021
Alvesta

51

Lessebo

1

Ljungby

30

Markaryd
Växjö

6
45

Figur 18. Visar antal tomter för småhus som fördelades
under 2020 och 2021.

Fortsatt underskott i centralorterna
Kommunerna får varje år i bostadsmarknadsenkäten göra en bedömning om bostadsmarknaden är i balans, eller om det finns ett under- eller överskott av bostäder. Vad som
är att betrakta som en bostadsmarknad i balans respektive obalans är alltså upp till kommunerna att bedöma. Dock anges det i målet om en välfungerande bostadsmarknad, att
det innebär att konsumenternas efterfrågan ska kunna mötas på bostadsmarknaden.
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Det är dessutom rimligt att anta att det behövs en viss andel lediga lägenheter för att
marknaden ska fungera på ett tillfredsställande sätt, då det annars är svårt att kunna byta
till en lämplig bostad när behoven förändras i ett hushåll (Boverket, 2015).
Vad gäller kommunen som helhet har samtliga kommuner, med undantag för Älmhult
som inte besvarat enkäten i år, uppgett samma svar som förra året. Se figur 19. Mellan
2015–2020 var det vanligaste svaret att det var underskott på bostäder. Som värst var år
2017 då samtliga kommuner angav underskott. En något bättre situation i länet som
helhet kan alltså utläsas sedan 2020.
Totalt
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Figur 19. Kommunernas bedömning av läget på bostadsmarknaden totalt i kommunen. Källa: BME
2022.

Det är till stor del ett underskott i centralorterna med undantag för Markaryd som svarat
överskott och Lessebo som uppgett att det är balans. Se figur 20.
Centralort
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Figur 20. Kommunernas bedömning av läget på bostadsmarknaden totalt i centralorten. Källa: BME
2022.

I kommunernas övriga delar råder det i stort sett balans på bostadsmarknaden med undantag för Växjö som för sjunde året i rad uppger att det är underskott på bostäder även i
övriga kommundelar. Se figur 21 på nästa sida.
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Övriga
kommundelar
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Figur 21. Kommunernas bedömning av läget på bostadsmarknaden i kommunens övriga delar.
Källa: BME 2022.

Stort behov av äganderätter och större lägenheter
Kommunerna får i Bostadsmarknadsenkäten uppge hur stort behovet är av olika upplåtelseformer de kommande tre åren. Som figuren nedan visar finns det ett stort behov av
äganderätter i samtliga kommuner och ett litet behov av bostadsrätter förutom i Lessebo
där behovet är stort. Vad gäller hyresrätter uppger Ljungby och Uppvidinge att det finns
ett stort behov medan resterande svarar att behovet är litet. Figur 22.
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Figur 22. Kommunernas bedömning av behovet av upplåtelseformer. Källa: BMA 2022.

FOTO: LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN.

Överskott

Kommunerna får även uppge vilka lägenhetsstorlekar som kommunen har behov
av i olika upplåtelseformer de kommande
tre åren. Vad gäller hyresrätter och bostadsrätter framkom det i enkäten att det
finns behov av större lägenheter, framförallt fyra rum och kök i bostadsrätter. Vad
gäller äganderätter (småhus) uppgav
samtliga kommuner att det finns behov
av fyra rum och kök och fem rum och
kök eller större. Se figur 23 på nästa sida.
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Bedömt behov av lägenhetsstorlek

Behov av upplåtelsefom och storlek
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Figur 23. Kommunernas bedömda behov av upplåtelseform och storlek de kommande tre åren.
Källa: BME 2022

Hög och ökande trångboddhet
Enligt Kolada, ett uppföljningssystem av Agenda 2030, har Kronobergs län högst andel
trångbodda hushåll i flerbostadshus efter Stockholms län (Kolada 2020). Kronoberg har
dessutom en hög andel barn som lever i trångboddhet i flerbostadshus, 22 procent jämfört
med 19 procent i riket i stort (Region Kronoberg). Enligt en ny rapport från Rglab, ett
forum för lärande kring regional utveckling, är en av de centrala utmaningarna för Kronobergs län en hög och ökande trångboddhet (2021).
I en ny studie om trångboddhetens konsekvenser konstateras att trångboddhet innebär
begränsningar i vardagslivet, inte minst för barn och unga som ska kunna ha studiero
och plats för lek i hemmet. Enligt studien kan sociala relationer inom hushållet utmanas
av att vara nära inpå varandra, vilket i sin tur kan leda till ökade konfliktytor (Sandberg &
Grander 2021). Eftersom trångboddhet kan leda till konflikter innebär detta att det ibland
kan finnas ett samband mellan trångboddhet och hemlöshet då risken för vräkning ökar
(Boverket 2005). Trångbodda hushåll löper alltså större risk att bli hemlösa.
Utifrån Boverkets mått på den behovsbaserade bostadsbristen i länet är det indikatorerna
trångboddhet, ansträngd boendeekonomi och andel hushåll med återkommande problem
som utgör bostadsbristen i Kronobergs län, enligt statistik från 2018. Andel hushåll med
återkommande problem mäts som andelen hushåll där någon i hushållet varit trångbodd
eller haft ansträngd boendeekonomi två år i rad. I en jämförelse med närliggande län som
Kalmar och Jönköping kan det utläsas att Kronobergs län har störst andel hushåll med
ansträngd boendeekonomi. Se figur 24 på nästa sida.
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Mått på bostadsbristen
Andel hushåll med återkommande problem
Andel hushåll med långt pendlingsavstånd och
ansträngd boendeekonomi
Andel hushåll som är trångbodda och har
ansträngd boendeekonomi
Andel hushåll med upprepade flyttar

Andel hushåll med långt pendlingsavstånd

Andel hushåll med ansträngd boendekonomi

Andel trångbodda hushåll
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Figur 24. Boverkets mått på bostadsbrist i Kronoberg, Jönköpings län och Kalmar län år 2018. Källa:
Boverket.

På kommunnivå är skillnaderna stora. I Lessebo är till exempel andelen trångbodda hushåll
högst, med 8,4 procent, och lägst i Tingsryd med 4,7 procent. Störst andel hushåll med
långt pendlingsavstånd är i Växjö med 3,6 procent och lägst i Tingsryd med 1,4 procent.
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Planera för en åldrande befolkning
Mot bakgrund av utvecklingen mot en allt äldre befolkning behöver kommuner redan idag
planera för nybyggnation och/eller anpassning av det befintliga beståndet.
Bostäder för äldre
Seniorbostäder

Särskilt boende

Vanliga bostäder som riktar sig till medelålders
och äldre, ofta 55+.

Boende med service och omvårdnad för äldre. Det krävs biståndsprövning och beslut från
kommunen för att få bo i särskilt boende.

Trygghetsbostäder
Bostäder med gemensamhetsutrymme där
vårdpersonal finns tillgängliga vissa tider.
Trygghetsbostäder är vanligtvis till för dem som
är 70+.

Biståndsbedömt trygghetsboende
Behovsprövad boendeform för äldre
människor som känner att det inte är tryggt att
bo kvar i sina egna hem men som inte har behov av vård dygnet runt (Stockholms län 2020).

Enligt bostadsmarknadsenkäten råder det för närvarande övervägande balans på särskilda
boendeformer för äldre såväl som för seniorbostäder. Vad gäller seniorbostäder har det
skett en stor förändring från förra året då fyra av sju kommuner uppgav underskott, medan
endast en av sex uppgav underskott i årets enkät. Se figur 25 på nästa sida.
Under 2022 förväntas det påbörjas 20 nya särskilda boendeformer för äldre i Ljungby.
Inga seniorbostäder förväntas påbörjas under 2022 eller 2023.
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Utbudet av seniorbostäder 2021

Balans

Utbudet av seniorbostäder 2022

Underskott

Ej svarat

Figur 25. Kommunernas bedömning av utbudet av seniorbostäder 2021 och 2022. Källa: BME 2021,
2022. Kartmaterial: Lantmäteriet.

Även vad gäller trygghetsbostäder har färre kommuner svarat underskott. I bostadsmarknadsenkäten från 2021 uppgav samtliga kommuner som besvarat frågan (sex kommuner)
att det råder underskott på trygghetsbostäder. I årets bostadsmarknadsenkät svarar 4 av
5 kommuner att det finns ett underskott. Enligt bostadsmarknadsenkäten kommer det
sammanlagt påbörjas 141 trygghetsbostäder under 2022 och 155 under 2023. Däremot
är det endast Ljungby av de kommuner som uppgett underskott som planerar att påbörja
trygghetsbostäder under 2022 och 2023.
Av vikt är att det finns utbud av bostäder för äldre med överkomlig hyra. Personer över
65 är ofta en relativt resurssvag grupp vilket innebär att bostadspriserna behöver vara
överkomliga för åldersgruppen. Detta gäller inte minst för gruppen ensamstående kvinnor
över 65 år som är en särskilt ekonomiskt utsatt grupp. Om nyproducerade äldrebostäder
har för höga hyror finns en risk att det skapar låsningseffekter för äldre med låga inkomster. Detta skapar i sin tur hinder för flyttkedjor att uppstå.
Ökat fokus på tryggt boende för äldre
Under pandemin har många äldre behövt leva i ofrivillig ensamhet. På uppdrag av Rådet
för hållbara städer har WSP utfört intervjustudien ”Pandemins påverkan på hållbara städer och
samhällen” med personer knutna till Rådet för hållbara städer och samhällen. Flera av de
intervjuade tror att det behöver bli ett större fokus på boende och omsorg för de äldre.
I intervjustudien framkom till exempel en önskan om ökad prioritering av gröna mötesplatser i den framtida stadsutvecklingen, samt att andra boendeformer för äldre bör diskuteras mer och på sikt utvecklas. Kollektivhus kan enligt en informant vara ett led i den
utvecklingen (WSP 2021).
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Ungdomars situation på bostadsmarknaden
Ungdomars inkomstutveckling har under 2000-talet varit sämre jämfört med andra
grupper vilket resulterat i att ungas konkurrenskraft på bostadsmarknaden försvagats. I
jämförelse med åldersgrupperna 30–49 och 50–64 har åldersgruppen 18–29 en avsevärt
lägre månadsinkomst (se figur 26).
Disponibel
månadsinkomst
för olika åldersgrupper
Disponibel
månasdinkomst
för olika

åldersgrupper
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Figur 26. Disponibel månadsinkomst (median) för olika åldersgrupper i Kronoberg 2020. Källa: SCB.

Ungdomar saknar ofta kötid, kontakter eller tidigare bostäder med bytesvärde vilket vidare
försvårar etablering på bostadsmarknaden. Hyresvärdars krav på inkomst och anställningsform stänger också ute många unga från bostadsmarknaden då ungdomar i högre grad har
osäkra anställningar (Länsstyrelserna 2018).

FOTO: MOSTPHOTOS.

Forskning pekar på att det verkar rimligt
att bibehålla en relativt hög andel hyresrätter i de centrala delarna, framförallt i
tillväxtorter. Ungdomar bor främst i hyresrätter och de värdesätter också centralt
boende högt. Vidare kan ett centralt läge
underlätta för ungdomar med ett litet ekonomiskt spelrum då behovet av bil eller
utgifter för kollektivtrafik minskar.
En särskilt viktig fråga är att på olika sätt
underlätta inträdet för unga i det befintliga bostadsbeståndet då det är betydligt
billigare än nyproducerade lägenheter
(Boverket 2008).
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Mot ett överskott på bostäder för ungdomar och studenter
Under en treårsperiod har bostadsmarknaden för ungdomar gått från övervägande underskott till ett läge med överskott i tre kommuner. År 2019 uppgav sex av åtta kommuner
att det råder underskott på bostäder för ungdomar, 2021 var det övervägande balans på
bostadsmarknaden för ungdomar, med undantag för Alvesta och Älmhult som uppgav
underskott. I år har tre av sju kommuner svarat överskott. Se figur 27.
Utvecklingen mot balans och överskott av bostäder för ungdomar kan delvis förklaras av
en relativt hög utflyttning av åldersgruppen 25–34 år under 2020 och 2021. Då utflyttningen av åldersgruppen verkar vara relaterad till pandemin kan överskottet vara temporärt.
Lessebo och Uppvidinge uppger att de använder sig av hyresrabatter för att underlätta
inträdet på bostadsmarknaden för ungdomar medan resterande kommuner svarar att det
inte pågår några särskilda insatser för ungdomar.
Utbudet av bostäder för ungdomar
2020

2021

Balans

Underskott

2022

Ej svarat

Figur 27. Kommunernas bedömning av utbudet av bostäder för ungdomar år 2020–2022. Källa: BME
2020, 2021, 2022.

Studenter har liksom ungdomar låg betalningsförmåga och är ofta nya på bostadsmarknaden. Enligt Boverket så bor i dagsläget cirka 25 procent av landets studenter i särskilda
studentbostäder, vilket innebär att resterande får konkurrera om lägenheterna i det vanliga
bostadsbeståndet.
Av de tre kommuner som har studentbostäder har två av dessa, Växjö och Ljungby, i årets
enkät uppgett att det finns ett överskott på studentbostäder medan Tingsryd uppger att
det fortsatt är balans. Överskottet kan förklaras av att pandemin möjliggjort mer distansstudier och antalet internationella studenter har också minskat. Överskottet är troligtvis
temporär.
Under 2022 planeras totalt 268 studentbostäder att påbörjas, varav 172 i Ljungby och 96 i
Växjö. Under 2023 bedömer Växjö att det kommer att påbörjas 100 studentbostäder.

BOSTADSMARKNADSANALYS 2022 – KRONOBERGS LÄN

296

33

BOSTÄDER FÖR ALLA

Barnrättsperspektivet bör lyftas mer i bostadsförsörjningsarbetet
Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag. Det är ett rättsligt
bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Hur
lagen kommer att få genomslag i bostadsförsörjningsfrågor är än så länge inte helt tydligt,
men eftersom barn är en särskilt utsatt grupp vid bostadsbrist, trångboddhet och hemlöshet är det en mycket viktig fråga (Boverket 2020).
Barn och unga präglas i hög grad av deras boendevillkor och den omgivande miljön.
Forskning i området, både svensk och internationell, visar att trygghet i boende är grundläggande för barns rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska,
andliga, moraliska och sociala utveckling (Rädda Barnen 2017).
Rätten till en trygg och långsiktig bostad är därför mycket viktig ur ett barnrättsperspektiv. Bostaden ska bland annat skapa förutsättningar för studiero, vila, lek och fritid. Det
behöver även finnas utrymme för barn och unga att mötas i nära anslutning till bostaden.
Detta kräver i sin tur att offentliga miljöer gestaltas så att det upplevs som trygga, jämställda, tillgängliga och intresseväckande (Boverket 2020b). Närhet till skola, aktiviteter och
grönområden är också av vikt för att barn ska kunna röra sig självständigt i sin närmiljö.

FOTO: MOSTPHOTOS.

Enligt regeringens utredning från 2005
”Vräkning och hemlöshet – drabbar också
barn”, slås det fast att barnets bästa i
fråga om tillgång till bostad bland annat
innebär att undvika ofrivilliga flyttningar
och en osäker bostadssituation. Ofrivilliga
flyttningar kan försämra barnets förutsättningar för en trygg uppväxt och god
utbildning.
Utredningen bedömer även att socialtjänstlagens regler om rätten till bistånd
borde vara tillräcklig för att garantera att
barn inte vräks från sin bostad. I stället
ligger problemet, enligt utredningen, snarare i lokal tillämpning av lagen, socialtjänstens organisation, situationen på den
lokala bostadsmarknaden och varierande
lokalt intresse för att med hjälp av befintliga bostadspolitiska instrument förbättra
situationen (SOU 2005: 88).
Barnfamiljer med svag ekonomi är den grupp som lyfts som särskilt utsatta i utredningen
”En socialt hållbar bostadsförsörjning” (Dir. 2020:53). Ensamstående med barn är också den
grupp som sticker ut i statistiken vad gäller vräkningar, vilket behandlas längre ner i rapporten.
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Boverket, kommunerna och länsstyrelserna har var för sig viktiga roller i uppfyllandet av
barnkonventionen som också går hand i hand med genomförandet av Agenda 2030. Länsstyrelsen i Kronoberg har anordnat utbildningsinsatser både internt och externt. Medarbetarna på Länsstyrelsen har genomgått en grundutbildning om Barnkonventionen och
ytterligare intern utbildning planeras under året i vad som kallas prövning av barnets bästa.
Förtroendevalda och tjänstepersoner i samtliga kommuner har fått grund-och fördjupningsutbildning i barnkonventionen samt även i prövning av barnets bästa.
Länsstyrelsen har också påbörjat ett arbete, bland annat genom en förstudie, för att hitta
former för att öka barns och ungas delaktighet, till exempel genom en digital plattform
eller app.

Underskott på bostäder för personer med
funktionsnedsättning
En kommun uppgav i bostadsmarknadsenkäten 2021 att det råder
underskott på bostäder för personer
med funktionsnedsättning som
behöver särskilt boende. I år svarar
fyra kommuner att det råder
underskott. Endast två av dessa
kommuner uppger att det förväntas
påbörjas bostäder för personer med
funktionsnedsättning under 2022,
och endast en kommun under 2023.
Totalt förväntas tolv bostäder för
funktionsnedsatta att påbörjas under
2022, och under 2023 förväntas tolv
till att påbörjas. Se figur 28.

Bostäder för personer med funktionsnedsättning
Bostad med särskild service för vuxna eller annan
särskild anpassad bostad är en insats enligt LSS.
Insatsen inkluderar tre former av bostäder:

Servicebostad, gruppbostad och annan särskild
anpassad bostad
Servicebostad och gruppbostad är ”bostäder
med särskild service” där fast bemanning ingår,
vilket inte gäller för boendeformen ”annan särskild
anpassad bostad”. Personer som bor i en gruppbostad har större behov av tillsyn och omvårdnad.
För samtliga boendeformer gäller att bostaden ska
vara fullvärdig, att den är den enskildes privata
och permanenta hem och att den inte ska ha en
institutionell prägel. Omvårdnad ges utifrån individuella behov (Stockholms län 2020).

Utbudet av bostäder för personer med
funktionsnedsättning 2021

Balans

Utbudet av bostäder för personer med
funktionsnedsättning 2022

Underskott

Ej svarat

Figur 28. Kommunernas bedömning av utbudet av bostäder för personer med funktionsnedsättning
som behöver särskilt boende 2021 och 2022. Källa BME 2020, 2021. Kartmaterial: Lantmäteriet.
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Vad gäller utbudet av gruppbostäder är det i år igen endast två kommuner som uppger underskott och resterande att det råder balans. Utbudet av servicebostäder är i övervägande balans,
endast en kommun uppger underskott vilket kan jämföras med tre kommuner under 2021.
Enligt Bostadsmarknadsenkäten uppger tre av sju kommuner att det kommunala flerbostadshusbeståndet har tillgänglighetsinventerats, varav en svarar att det gäller hela beståndet
och resterande två endast delvis. Resterande kommuner har inga planer på att genomföra
en tillgänglighetsinventering under 2022 i det kommunala beståndet.

FOTO: MOSTPHOTOS.

Bostäder för nyanlända
Under pandemin kunde allt färre personer
resa till Europa och söka asyl i Sverige, och
antalet beviljade uppehållstillstånd minskade, både för asylsökande och anhöriga
till nyanlända. De nyanlända som mottogs
under 2020 och 2021, hade därför oftast
en anvisning från Migrationsverket som
grund för bosättningen, antingen efter att
ha varit asylsökande och fått uppehållstillstånd eller efter att ha överförts till Sverige
inom flyktingkvoten.
I såväl bostadsmarknadsenkäten (2022) som i lägesbilden för år 2021(Länsstyrelsen Värmlands län, 2022) framgår utmaningarna för både de nyanlända och för kommunerna när det
gäller boende till målgruppen. Effekter på en redan ansträngd bostadsmarknad och bostadsbristen i flera av länets kommuner påverkar mottagandet av nyanlända. Bostadsbristen
leder till trångboddhet, barn som inte får studiero, oklara boendeförhållanden, hemlöshet
samt att hjälpbehovet hos de självbosatta är stort. När nyanlända på egen hand ordnar
boendet sker detta ofta hos personer som själva är relativt nyanlända. Självbosättningen kan
därmed bidra till ökad segregation i olika stadsdelar och i länets kommuner (Länsstyrelsen
i Kronobergs län, 2022). Till detta kommer nu sedan mars 2022 utmaningarna för länets
kommuner att ordna akutboende, evakueringsboende, boendeplatser med mera för flyktingar från Ukraina.
Mottagandet och bosättningen av nyanlända år 2021
Regeringen beslutade att Kronobergs läns länstal (antalet anvisade nyanlända per län) för år
2021 gällde 48 personer, vilket var det lägsta länstalet av samtliga län. Detta på grund av att
många nyanlända de senaste åren på egen hand har flyttat till Kronobergs län, som så kallat
självbosatta, där man vanligtvis har blivit inneboende hos släkt eller vänner.
Mottagandet och bosättningen av nyanlända till länet under 2021 utgjordes av 209 personer
(figur 29), vilket i princip också motsvarar mottagandet året dessförinnan, 2020, vilket är en
stor minskning jämfört med tidigare år. Dessa stora förändringar i mottagande och inflyttning har påverkat planering och insatser hos såväl berörda kommuner och myndigheter
som hos övriga involverade parter, från bostadsbolag, etableringsaktörer inklusive skola och
samhällsorientering, civilsamhället med flera.
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Sammanställning av kommunernas mottagande av
nyanlända år 2021
Kvinnor

Män

Totalt

Alvesta

20

14

34

Lessebo

8

6

14

Ljungby

24

14

38

Markaryd

6

8

14

Tingsryd

5

5

10

Uppvidinge

6

5

11

38

38

76

5

7

12

112

97

209

Växjö
Älmhult
Totalt

Figur 29. En sammanställning av kommunernas mottagande av nyanlända år 2021,
inklusive anvisade. Källa: Migrationsverket,
2022 (Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2021).

Boende för anvisade nyanlända
När det gäller anvisade nyanlända har samtliga kommuner med ett allmännyttigt bostadsbolag ett regelbundet samarbete. Fyra kommuner uppger i bostadsmarknadsenkäten att kommunen kan avsätta lägenheter för bostadssociala ändamål som omfattar anvisade nyanlända
personer. I tre kommuner med mottagande av anvisade nyanlända övergår ett tidsbegränsat
kontrakt till personen efter en längre tid. Uppvidinge erbjuder de anvisade nyanlända personerna tillsvidarekontrakt, antingen direkt eller i nära anslutning till mottagandet.
Av dem kommuner som tagit emot anvisade nyanlända svarar två kommuner att de anser
att kommunen har mycket goda möjligheter att erbjuda bostäder vid anvisning av nyanlända, medan en svarar ganska god och två god. Se figur 30.

Möjlighet att erbjuda bostäder vid
anvisning av nyanlända

Mycket god möjlighet
Ganska god möjlighet
God möjlighet
Ej svarat

Figur 30. Hur kommunerna dömer möjligheten att erbjuda bostäder vid anvisning av nyanlända.
Källa BME 2022. Kartmaterial: Lantmäteriet.
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I delredovisningen av lägesrapporten från Kronobergs län svarar två kommuner, Alvesta
och Lessebo, att de vid ett ökat mottagande av nyanlända saknar förmåga till anpassning
(Länsstyrelsen Kronoberg 2021). Alvesta rapporterar även att de har svårt att ordna adekvat
boende utifrån familjestorlek. Flera kommuner uppger svårigheten med att hitta boende
med närhet till service och kommunikationer. Länstrafikens struktur utgår från Växjö,
vilket påverkar tillgången till allmänna kommunikationer mellan mindre orter inom länets
kommuner. På vissa håll är därför de allmänna kommunikationerna bristande, vilket kan ge
negativa effekter på etableringen när många nyanlända saknar bil.
Boende för självbosatta nyanlända
Antalet kommuner i länet med brist på bostäder för självbosatta nyanlända har minskat
sedan 2020 års bostadsmarknadsenkät. Då uppgav sju av åtta kommuner att det fanns ett
underskott, att jämföra med fem av åtta kommuner år 2021 och en av sju kommuner år
2022. Se figur 30. Endast en kommun, Växjö, lyfter att de gör bostadsrelaterade insatser
för självbosatta nyanlända i form av boskola för målgruppen.
Utbudet av bostäder för självbosatta nyanlända
2020

2021

Balans

Underskott

2022

Överskott

Ej svarat

Figur 31. Kommunernas uppskattning av utbudet av bostäder för självbosatta nyanlända 2021 och
2022. Källa: BME 2021 & 2022.

Kommunerna lyfter i lägesbilden att förmågan att möta självbosattas bostadsbehov påverkas negativt eftersom mottagandet för kommunen inte går att planera. En relativt stor
andel av de självbosatta har dessutom stora familjer, samtidigt som kommunen har en lång
bostadskö. Bostäder till större hushåll är en utmaning för flertalet kommuner i länet. Oftast
kommer kommunerna i kontakt med de självbosatta på grund av något behov av akut
stöd. Många av de självbosatta bor trångt enligt kommunerna, en del av dem hos oseriösa
hyresvärdar i undermåliga boenden, andra inneboende eller hyr i andra hand, vilket negativt påverkar såväl studier som hälsa.
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Planering för mottagande och bosättning av nyanlända år 2022
Migrationsverket skattar att mottagandet i länet under 2022 totalt kommer uppgå till
drygt 240 personer, merparten av dem är självbosatta. 86 av dessa ingår i länstalet och
ska därmed anvisas ett boende till någon av kommunerna Ljungby, Markaryd, Tingsryd,
Uppvidinge, Växjö eller Älmhult. Regeringens beslut om länstal 2022 för Kronobergs län
innebar nästan en dubblering jämfört med år 2021, från 48 nyanlända på anvisning (2021)
till 86 nyanlända på anvisning. Dessutom ett samlat och skattat mottagande av totalt 239
nyinflyttade nyanlända kronobergare för år 2022.
När restriktionerna i vår omvärld nu släppts kommer anhöriga till redan bosatta nyanlända
sannolikt att försöka resa till Sverige och till aktuell kommun efter beslut om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Till detta kommer situationen och kriget i Ukraina. EU:s
massflyktsdirektiv är aktiverat och samtliga involverade parter inom EU, i Sverige och i
vårt län har på kort tid fått ställa om och prioriterat om.
Att ordna boende för flyktingar från Ukraina
Att ordna boende för flyktingar från Ukraina har varit och är en aktuell uppgift för såväl
Migrationsverket som landets kommuner, vilket även gäller för kommunerna i Kronobergs
län. Gensvaret från hela samhället har samtidigt varit både snabbt och generöst sedan
Rysslands invasion av Ukraina inleddes den 24 februari 2022.
Boenden för flyktingarna från Ukraina erbjöds initialt i form av akutboenden och evakueringsboenden, ofta i tidigare vård- eller äldreboenden, på folkhögskolor, korridorboenden
med mera, men också i form av att kommunen via sitt bostadsbolag hyrt ut fler av bolagets lägenheter direkt till Migrationsverket, som asylboenden. Kommunernas insatser i
länet resulterade under någon vecka i mars 2022 i 2 411 erbjudanden om tillfälliga boendeplatser, parallellt som 480 unika erbjudanden vid samma tidpunkt inkom till länsstyrelsen från privatpersoner om mellan 600–800 boendeplatser i egen eller delad bostad för
flyktingar från Ukraina (Länsstyrelsen Kronoberg 2022).
Migrationsverkets prognos tyder på att 80 000 flyktingar från Ukraina kommer söka skydd
i Sverige under år 2022 (Migrationsverket 2022). Regeringen vill här ha en jämnare fördelning av flyktingarna och deras boenden mellan landets kommuner. Detta för att undvika
en upprepning av boendesituationen för de asylsökande som kom 2015/16. Regeringen
föreslår i en lagrådsremiss att landets kommuner från den 1 juli i år ska ansvara för boende
för skyddsbehövande från Ukraina, efter att Migrationsverket anvisat personerna till kommunen (Regeringskansliet 2022b).
I länet har den föreslagna lagstiftningen föregåtts av flera dialoger mellan Migrationsverket,
kommunerna och länsstyrelsen (Regeringskansliet 2022c). Dels om en jämn fördelning
av antalet personer per kommun (fördelningstal), utifrån länets uppdrag att ordna boende
för 1 232 personer från Ukraina. Dels om att före 1 juli 2022 överföra boendeplatser
som Migrationsverket för närvarande (maj 2022) disponerar till kommunerna, efter att
avtal tecknats om långsiktiga boenden. Vilka effekter den föreslagna lagstiftningen får för
flyktingarnas boenden, och hur den genomförs i länet, återkommer vi till i kommande års
BMA.
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Våld i nära relation
Enligt Boverket (2020) kan underskottet av tillgängliga bostäder och svårigheter att hitta
en lämplig bostad ha en kvarhållande effekt för våldsutsatta. Det kan innebära att en våldsutsatt person upplever det som ännu svårare att lämna en destruktiv relation och riskerar
därmed att utsättas för ytterligare våld. Detta drabbar också eventuella barn i hushållet.
Det är viktigt att våldsutsatta vuxna och barn får stöd i övergången till stadigvarande
boende. Det gäller inte minst kvinnor med drogrelaterade problem och kvinnor med funktionsnedsättning.
Förra året fick länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga kommunernas insatser för att hjälpa
våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende (A2021/01299).
Enligt kartläggningen av Kronobergs län uppger samtliga kommuner att tillgången till
skyddat boende generellt är god. Utmaningen ligger främst i att hitta lämpligt skyddat
boende för vissa grupper av våldsutsatta, till exempel med missbruks- och beroendeproblematik.
Enligt den nationella kartläggningen beskriver många kommuner att det är svårt att stötta
våldsutsatta till stadigvarande boende då insatserna och verktygen till hands inte alltid räcker
till. Framförallt beror detta på den ansträngda bostadsmarknaden i många kommuner, med
bostadsbrist och ett litet utbud av hyreslägenheter till rimliga priser.
Samtliga kommuner i Kronoberg uppmuntrar våldsutsatta tidigt under skyddsplaceringen
att ställa sig i bostadskö och att söka egen lägenhet. De mindre kommunerna har oftast
lättare att ordna boende än de större som oftare har brist på lägenheter. Enligt kartläggningen är det endast en kommun som alltid tar emot ansökningar i enlighet med 2 a kap. 8
§ i socialtjänstlagen3), resterande kommuner har varierande erfarenhet av lagen. I samtliga
kommuner har socialtjänsten någon form av avtal med bostadsbolag om tillgång till lägenheter. Dessa lägenheter används i kommunen för sociala kontrakt/andrahandskontrakt,
men inte bara för våldsutsatta.
Tre kommuner i Kronobergs län tillämpade förtur för målgruppen under 2021 och två
kommuner under 2020, enligt Bostadsmarknadsenkäten. Samtliga kommuner samverkar
med andra kommuner när det gäller person som utsatts för våld av närstående och som på
grund av hotbild behöver flytta till annan kommun.
En framgångsfaktor som flera kommuner lyfter i den nationella kartläggningen är att tidigt
i processen för den våldsutsatta påbörja planering och möjliga insatser kring bostad redan
vid placering i skyddat boende. När arbetet kring stadigvarande boende redan från början
är en del i genomförandeplanen ökar möjligheten till en bra lösning för våldsutsatta.

3)

En person som önskar flytta till en annan kommun, får ansöka om insatser i den kommunen om han eller hon på
grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun men inte kan göra det utan att de insatser
som han eller hon behöver lämnas. Lag (2011:328).
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Enligt länsstyrelsernas slutrapport ”Bostadsförsörjning mer än bostadsbyggande” (2018) har förutsättningarna för dem som av olika anledningar har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden förvärrats de senaste decennierna. Enligt stadsmissionens rapport ”Hemlös 2020”
är det idag rent ekonomiska orsaker som ligger bakom en växande del av hemlösheten i
Sverige (2020). Bristen på bostäder i allmänhet och hyreslägenheter med överkomlig hyra i
synnerhet bidrar till att människor ställs utanför bostadsmarknaden.

Hemlöshet i Kronoberg
Sedan år 1993 kartlägger Socialstyrelsen vart sjätte år hemlösheten i landet. Den senaste
nationella kartläggningen som gjordes år 2017, genomfördes under en vecka. Detta innebär att det är en ögonblicksbild och inte heltäckande för hur många hemlösa personer som
finns i landet.
Socialstyrelsens definition av hemlöshet
Situation 1 – Akut hemlöshet

Situation 3 – Långsiktig boendelösning

Till denna kategori räknas en person i akut
behov av tak över huvudet och som är hänvisad till akutboenden eller sover på gatan.
EU-medborgare och papperslösa som hör till
denna grupp räknas dock inte i den officiella
statistiken.

Omfattar en person som bor i en av kommunen ordnad boendelösning, exempelvis
socialt kontrakt eller träningslägenhet.

Situation 2 – Boende på institutioner
Hit hör en person som är intagen eller inskriven
på institution/fängelse och utskrivning är
planerad inom tre månader men utan eget
boende planerat.

Situation 4 – Eget ordnat kortsiktigt boende
Hit hör en person som bor tillfälligt och kontraktslöst hos familj, vänner, bekanta eller som
har ett inneboende- eller andrahandskontrakt
hos en privatperson som är kortare än tre
månader (Socialstyrelsen 2021).
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I Socialstyrelsens kartläggning kan utläsas att Kronobergs län totalt hade 458 hemlösa
personer vid kartläggningen år 2017, vilket motsvarar 23,5 antal hemlösa per 10 000
invånare. Det är en stor minskning sedan kartläggningen år 2011 då antalet hemlösa var 32
per 10 000 invånare. I en jämförelse med närliggande län har Kronoberg varken ett särskilt
lågt eller högt antal hemlösa per 10 000 invånare, se figur 32.
Antal hemlösa /10 000 invånare
2011

2017

Kronoberg

32

23

Jönköping

24

26

Kalmar

18

20

Skåne

40

41

Figur 32. Antal hemlösa per 10 000 invånare 2011 och
2017. Källa: Socialstyrelsen.

Sett till kommunerna är det Alvesta som sticker ut i statistiken, med 48 hemlösa per tusen
invånare. Växjö har nära 27 hemlösa per tusen invånare.
Sverige har ett stort antal hemlösa
I jämförelse med våra grannländer har Sverige ett relativt stort antal hemlösa, även när
personer inom den sekundära bostadsmarknaden exkluderas (alltså boendelösning med
någon form av hyresavtal, vanligtvis andrahandskontrakt förenat med villkor). Enligt
forskarna Knutagård, Kristiansen, Larsson och Sahlin (2020) är en viktig förklaring till
skillnaderna graden av statligt engagemang i bostadsförsörjningen och allmännyttans roll.
I Sverige ges sällan marginaliserade grupper företräde till bostäder i allmännyttan, till skillnad från Norge och Danmark. I stället har hemlöshetspolitiken i Sverige betonat boendetrappans logik om att bevisa sig redo för en egen bostad efter att ha klarat olika steg.

Insatser för att motverka och förebygga
hemlöshet
I årets bostadsmarknadsenkät uppger tre kommuner att de använder sig av hyresgarantier
för att motverka eller avhjälpa hemlöshet vilket är en kommun mindre än förra året. I hälften av kommunerna finns en överenskommelse med allmännyttan för att sänka kraven på
de bostadssökande, till exempel genom att godkänna försörjningsstöd som inkomst. Inga
kommuner arbetar dock med modellen Bostad först.
Bostad först
Enligt Stadsmissionen är Bostad först en nödvändig utgångspunkt för hemlöshetspolitiken (2020) och något som forskare menar har haft positiva resultat i till exempel Finland
(Knutagård, Krisiansen, Larsson & Sahlin 2020). Modellen utgår från att en permanent
egen bostad är en grundläggande rättighet och en förutsättning för social integration. En
egen bostad kan utgöra en fristad som kan ge individen möjlighet till återhämtning.
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Bostad först är en av åtta områden som Socialstyrelsen fått i uppdrag att analysera och
komma med åtgärdsförslag till. Myndigheten föreslår bland annat att kommunerna får ett
flerårigt riktat statsbidrag för att utöka eller starta Bostad först-verksamheter och att regeringen utser en lämplig myndighet som får nationellt ansvar för metodstöd, utbildning och
uppföljning av Bostad först (Socialstyrelsen 2021).
Lokal kartläggning av hemlöshet
Kunskap om hemlöshetens omfattning och karaktär är en förutsättning för att kunna bedriva ett effektivt arbete för att motverka att personer befinner sig i hemlöshet. Resultaten
från en lokal hemlöshetskartläggning kan användas som underlag för att följa upp insatser
och vidtagna åtgärder inom socialförvaltningen och i kommunen. Kartläggningen kan
också användas som underlag i kommunens planering och fortsatta inriktning av åtgärder
som motverkar hemlöshet och utestängning från den ordinarie bostadsmarknaden till exempel underlag till kommunens planering av bostadsförsörjningen (Socialstyrelsen 2021).

Ökat antal verkställda avhysningar
De ökade bostadspriserna i samband med pandemin, tillsammans med förlorade inkomster
i vissa hushåll, kan resultera i att ekonomiskt svaga grupper får ännu svårare att etablera
sig på bostadsmarknaden. Kommunerna uppger däremot i bostadsmarknadsenkäten 2022
att den bostadssociala situationen inte har påverkats av coronapandemin. Dock har antalet
verkställda avhysningar ökat, från 22 avhysningar år 2020 till 33 avhysningar 2021. Därtill
har antalet barn berörda av verkställd avhysning ökat, med den högsta siffran sedan 2009,
se figur 33. Troligtvis har vissa vräkningsärenden blivit uppskjutna under pandemiåret
2020, vilket gör att ökningen 2021 blir mer markant.

Antal barn berörda av verkställd avhysning
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Figur 33. Antal barn berörda av verkställda avhysning i Kronobergs län. Källa: Kronofogden 2021.

Samtidigt som ansökningarna om vräkning har ökat kraftigt kan vi se att antalet verkställda
avhysningar legat på en relativt stabil nivå. Detta kan indikera att kommunernas vräkningsförebyggande arbete har gett resultat.
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Under 2019 var det 81 ansökningar om avhysning varav 40 procent av dem verkställdes.
Detta kan jämföras med 20 procent under 2020 och 26 procent 2021. Figur 34.
Antal ansökningar och verkställda vräkningar
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Figur 34. Antal ansökningar och verkställda vräkningar i Kronobergs län. Källa: Kronofogden 2021.

Eftersom vräkningar, tillsammans med arbetslöshet och separation, är den vanligaste orsaken till hemlöshet så utgör kommunernas och bostadsbolagens vräkningsförebyggande
arbete en viktig del i den långsiktiga bostadsförsörjningen och kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Samtliga kommuner som besvarat enkäten uppger att de arbetar med vräkningsförebyggande åtgärder. Exempel på kommunernas åtgärder är samverkan med allmännyttan och
socialförvaltningen, brev hem till hyresgästen som riskerar uppsägning samt uppsökande
verksamhet. Växjöbostäder har en arbetsmetod som går ut på att fånga upp hyresgästen
som riskerar vräkning i ett tidigt skede och kalla till informationsbesök för att ta fram en
handlingsplan med hyresgästen. Ett tätt samarbete bedrivs med ekonomienheten samt
enheten för arbete och välfärd.
Samtliga kommuner med kommunalt bostadsföretag har också ett regelbundet samarbete
med hyresvärdar för att få fram bostäder till hushåll som inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden. Markaryd som inte har ett kommunalt bostadsföretag har i stället ett sådant samarbete med privata hyresvärdar.
Konferens om vräkningsförebyggande arbete
Under våren 2022 anordnade Länsstyrelsen i Kronoberg i samarbete med Blekinge och
Kalmar län en konferens om vräkningsförebyggande arbete. Syftet med konferensen var
att, i linje med uppdragen utifrån 2020 och 2021 års regleringsbrev, stödja kommunerna i
deras arbete med att motverka vräkningar. Under konferensen presenterade Socialstyrelsen
de framgångsfaktorer som kommit fram i analysen Förebygga och motverka hemlöshet
- Analys och förslag för fortsatt arbete inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2021). Under
konferensen presenterade även Växjöbostäder och Kronofogden hur de arbetar med vräkningsförebyggande åtgärder.
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Redovisning av regleringsbrevsuppdrag B3 2021
Länsstyrelserna fick i 2021 års regleringsbrev i uppdrag att stödja kommunerna i deras
arbete med att motverka vräkningar och inom ramen för detta sprida kunskap om de
möjligheter som samarbete mellan kommuner, hyresvärdar och Kronofogdemyndigheten
skapar. Uppnådda resultat ska redovisas i den rapport som ska lämnas enligt förordningen
(2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Länsstyrelserna har haft varierande resurser att arbeta med uppdraget och pandemin har
för många länsstyrelser fortsatt inneburit att planerade aktiviteter har flyttats fram eller
ställts in. Vidare har Rysslands invasion av Ukraina medfört att omprioriteringar har varit
nödvändiga för att bemanna de sakområden som arbetar med att säkerställa beredskap för
ett bra mottagande av skyddsbehövande flyktingar i landets kommuner. De uppdrag som
länsstyrelserna har fått i regleringsbreven under 2020, 2021 samt 2022 och som har bäring
på det vräkningsförebyggande arbetet är likartade varandra. Det har heller inte alltid framgått vilket år i Bostadsmarknadsanalysen som uppdragen ska rapporteras. Det har inneburit att länsstyrelserna har tolkat inrapportering på olika sätt och att olika aktiviteter som har
gjorts inom uppdraget på respektive länsstyrelse har gått in i varandra. Till exempel så har
vissa aktiviteter under 2021 varit en förberedelse för uppdraget som kom 2022.
Uppdragets vikt kräver långsiktig samverkan och bygger till stora delar på kommunernas resurser och möjligheten för socialtjänsten att utifrån given budget kunna prioritera
förebyggande arbete. Länsstyrelserna vill också uppmärksamma att den mellankommunala
samverkan blir mer och mer aktuell med hänsyn till olika uppdrag, såsom aktiv medverkan
till bosättning i annan kommun, den pågående flyktingsituationen, det vräkningsförebyggande arbetet och stadigvarande boende för våldsutsatta. Det kräver att en pågående
samverkan också behöver utvecklas till ett aktivt samarbete mellan relevanta aktörer.
Länsstyrelserna har haft en aktiv nationell samverkan och en kontinuerlig dialog om
uppdraget vid handläggarträffar och seminarium. Samverkan och erfarenhetsutbyte har
också skett externt tillsammans med Kronofogdemyndigheten, Socialstyrelsen, Boverket,
Finansdepartementet och Sveriges Allmännytta samt internt inom länsstyrelserna mellan
olika sakområden.
Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram ett filmat utbildningspaket där arbetet har
samordnats av Expertgruppen för Bostadsförsörjning inom länsstyrelsernas samhällsbyggnadsnätverk. Utbildningspaketet ska fungera som ett stöd till kommuner, fastighetsägare
och kronoinspektörer i deras vräkningsförebyggande arbete och bidra till både kunskapsuppbyggnad och praktiskt stöd.
Som en del av 2021 års uppdrag gjordes en kommunikationsplan som syftar till att sprida
det inspelade utbildningspaketet samt att stärka samverkan mellan kommuner, hyresvärdar
och Kronofogdemyndigheten. Målet med kommunikationsplanen var att få stor spridning
av materialet till relevanta målgrupper. Spridning har skett både internt inom länsstyrelsernas olika sakområden, externt och nationellt till olika organisationer och myndigheter
såsom Fastighetsägarna, Sveriges allmännytta, Kronofogdemyndigheten, SKR och Hyresgästföreningen.
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Respektive länsstyrelse har genom kommunikationsplanen prioriterat spridning till kommuner och framför allt socialtjänst samt förvaltningar/tjänstepersoner som arbetar med
bostadsförsörjning, vräkningsförebyggande arbete, budget och skuldrådgivning, störningsjour och att motverka hemlöshet. Vidare har utbildningspaketet också spridits till privata
och kommunala hyresvärdar och fastighetsägare samt frivilligorganisationer såsom Stadsmissionen, Räddningsmissionen, Röda Korset och Rädda Barnen.
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MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
BOSTADSBYGGANDE

Ojämn återhämtning på arbetsmarknaden
I samband med att restriktionerna lättade under 2021 har efterfrågan på arbetskraft ökat i
riket. Antalet inskriva arbetslösa är tillbaka på samma nivå som före pandemin och Arbetsförmedlingen bedömer att antalet sysselsatta kommer att fortsätta öka under prognostiden
som sträcker sig fram till 2023. Arbetsförmedlingen bedömer dock att långtidsarbetslösheten riskerar att bli långvarig och hålla sig på högre nivåer framöver. Pandemin har alltså
slagit särskilt hårt mot svagare grupper på arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingen 2021).
Jobbtillväxten i Kronoberg
Det totala antalet sysselsatta i Kronoberg låg på 95 100 år 2020, vilket var en minskning
med 4 700 från 2019, motsvarande 5 procent. Se figur 35 4).
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Figur 35. Antal sysselsatta i åldern 16–74 år i Kronobergs län år 2014–2020. Källa: SCB.
4)

Från och med 1 januari 2021 genomfördes en förändring av arbetskraftsundersökningar vilket innebär att det finns
ett tidsseriebrott mellan 2020 och 2021.
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År 2021 låg arbetslösheten i länet på 7,4 procent vilket kan jämföras med 8,8 procent i
riket i stort, se figur 36. Arbetslösheten är något lägre för kvinnor än män i länet. I riket i
stort är däremot arbetslösheten högre för kvinnor. Samtidigt är sysselsättningen högre
bland män än kvinnor, både i länet och i riket, se figur 37. Detta indikerar att en större
andel kvinnor i länet, jämfört med riket i stort, inte deltar i arbetskraften, alltså till exempel
studerar eller är hemma med barn.
Arbetslöshet
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7,2 %
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Totalt

67,3 %
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Kvinnor
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Män

70,1 %
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Figur 36. Hur många procent av arbetskraften 15–74 år
som var arbetslösa år 2021. Källa: SCB.

Figur 37. Hur många procent av arbetskraften 15–74 år
som var sysselsatta år 2021. Källa: SCB.

Pendlingsmönstret i länet

FOTO: LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN.

Efter Stockholms län är Kronoberg det län som har störst pendlingsöverskott i relation till
sin befolkning, vilket innebär att det är fler som pendlar in än som pendlar ut. Att Kronoberg har en hög inpendling kan tolkas både positivt och negativt. En hög inpendling visar
på ett starkt näringsliv och tillräckligt god tillgänglighet för att människor ska välja att
pendla till länet. Vidare möjliggör pendlingen att näringslivet får kompetensförsörjning.
Däremot visar den höga inpendlingen på bristande boendeattraktivitet. En hög ut- och
inpendling skapar också stora utsläpp och kan försvåra ett hållbart vardagsliv för invånare
om pendlingsavståndet är stort.
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I kartbilden nedan (figur 38) visualiseras pendlingsflöden mellan kommunerna och de
större pendlingsflödena utanför länet. Samtliga kommuner med undantag för Älmhult och
Markaryd har den starkaste pendlingsrelationen till Växjö kommun. Älmhult har i sin tur
starkast pendlingsrelation till Osby i Skåne län, och Markaryd med Hässleholm i Skåne län.
Ljungby har även en stark pendlingsrelation till Värnamo i Jönköpings län och Växjö med
Stockholm.
Växjö och Älmhult har ett stort antal inpendlare i relation till dagbefolkningen och kan
förenklat beskrivas som en arbetskommun. Alvesta, Lessebo och Ljungby kan i sin tur
beskrivas som boendekommuner eftersom de har ett stort antal utpendlare men få inpendlare. Utöver de mer distinkta kategorierna finns det mindre kommuner som kan beskrivas
som både arbets- och boendekommuner. I denna kategori kan Markaryd, Uppvidinge och
Tingsryd placeras. Dessa kommuner har ett positivt pendlingsnetto men är samtidigt inte
egna centrum för en arbetsmarknadsregion eftersom en relativt hög andel av befolkningen
pendlar till annan kommun för att arbeta (Region Gotland, Region Jönköpings län, Region
Kalmar län, Region Kronoberg 2020).

Pendlingsmönster på kommunal nivå
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Figur 38. Kartbilden visar pendlingsmönster på kommunal
2018. Linjerna visar summan av in500 - nivå
999
1000 - 1999
och utpendling mellan två kommuner. Källa: Region Gotland
et al. 2020. Kartmaterial: Lantmäteriet.
2000 - 5000

Inkomst
Medianinkomsten i Kronoberg är 292 000, vilket är lägre än rikets genomsnittliga inkomst
på 306 000 kronor. Älmhult är den kommunen med högst medianinkomst på 307 000
kronor, följt av Växjö med 302 000 kronor.
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Skillnaderna mellan män och kvinnor är påfallande i samtliga kommuner, såväl som i länet
och riket i stort. Skillnaden är däremot något högre i Kronoberg än i riket i stort. I Kronoberg tjänar kvinnor i snitt 74 procent av hur mycket männen tjänar, vilket kan jämföras
med 77 procent i riket i stort. I länet är skillnaden störst i Markaryd där kvinnor i snitt
tjänar 67 procent av männens. Se figur 39.
Medianinkomst 2020
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Figur 39. Årsinkomst (median) i tusentals kronor per invånare bland de som är 20 år och äldre från
exempelvis arbete och pension år 2020. Källa: SCB.

Den demografiska försörjningskvoten
Den demografiska försörjningskvoten
visar i antal hur många individer en person i arbetsför ålder (20–64 år) behöver
försörja. En låg försörjningskvot är
mer fördelaktig eftersom det innebär en
mindre försörjningsbörda per person i
arbetsför ålder.

FOTO: MOSTPHOTOS.

Måttet är främst relevant i relation till det
offentliga åtagandet, men det ger samtidigt en fingervisning på den framtida
utvecklingspotentialen för kommuner och
näringsliv.
Försörjningskvoten ökar i samtliga regioner men den ökar långsammare i de växande storstadsregionerna och snabbare i de krympande glesbefolkade regionerna. Försörjningskvoten i Kronoberg låg 2019 på 82,4 vilket kan jämföras med 76,3 i riket i stort. I jämförelse
med närliggande län som Kalmar och Blekinge har däremot Kronoberg en mer fördelaktig
åldersstruktur. Se figur 40 på nästa sida.
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Figur 40. Demografisk försörjningskvot i Kronoberg, Kalmar län, Blekinge län, Jönköpings län och riket
2009–2019. Källa: SCB.

Mellan kommunerna är skillnaden vad gäller försörjningskvot stor. I Växjö är försörjningskvoten lägst, med 74,7 år 2019, vilket är lägre än riket i stort. Den kommunen med
högst försörjningskvot är Lessebo kommun som hade en försörjningskvot på 98,7 år
2019, följt av Tingsryd med 96,5. Övriga kommuner förutom Älmhult och Ljungby har en
försörjningskvot nära eller runt 90 medan Älmhult och Ljungby intar en mellannivå på lite
över 80.

Utbildning och kompetensmatchning
Kompetensmatchning är en utmaning i Kronoberg och blir en allt viktigare fråga för
näringsliv och offentlig sektor. Tillväxten riskerar att hämmas i flera branscher för att det
inte finns rätt kompetens. Dessutom finns en stor grupp invånare som står utan jobb men
som med rätt utbildning och utveckling skulle kunna etablera sig på arbetsmarknaden. En
oroväckande utveckling i länet är att andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram minskat kraftigt under 2000-talet, från 91 procent år 2000 till 78 procent år 2020.
I riket har det minskat från 89 till 86 procent (Reglab 2021).
Växjö kommun är den kommun i länet som har högst andel invånare som har minst tre
års eftergymnasial utbildning. Andelen där är drygt 30 procent av invånarna i åldern 25–64
år, vilket är högre än genomsnittet i riket, som är cirka 27 procent. Lägst andel invånare
i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning är det i Markaryds kommun och Uppvidinge kommun där det är runt 12 procent. I samtliga kommuner är andelen kvinnor med
eftergymnasial utbildning högre än andelen män. Skillnaden är högst i Växjö och lägst i
Lessebo, se figur 41 på nästa sida.
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Figur 41. Andel personer med minst tre års eftergymnasial utbildning i åldern 25–64 år, 2020. Källa:
SCB.

Boendeattraktivitet – en utmaning i Kronoberg
En central utmaning för Kronoberg är låg boendeattraktivitet. I den aktualiserade versionen av den regionala utvecklingsstrategin kopplas ökad boendeattraktivitet till det första
strategiska området ”Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer”. Den första prioriteringen till
området lyder ”Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet” och beskrivs beröra de
fysiska aspekterna av boendeattraktivitet. Det handlar om att utveckla hållbara resor och
transporter, att utveckla bredband och en robust servicestruktur. I utvecklingsstrategin
nämns även behovet av att i större utsträckning integrera infrastruktur, näringsliv, kommersiell och offentlig service och attraktiva livsmiljöer i den fysiska planeringen.
Den andra prioriteringen lyder ”En plats att vilja leva och bo på” och rör de sociala aspekterna
av boendeattraktivitet. Sociala värden kan innebära känslan att trygghet, sammanhållning,
tolerans och öppenhet hos befolkningen som bor på platsen. Tillgång till kultur- och
föreningsliv och kvaliteten på skolan kan också bidra till en plats attraktivitet, såväl som
möjligheten att vara med och påverka. I utvecklingsstrategin nämns bland annat stärkta
villkor för professionella kulturskapare och konstnärer, bättre förutsättningar för kultur
och evenemang på mindre orter, samt skapa fler sociala mötesplatser som möjliggör integration.
En bostad som motsvarar flyttarens preferenser sett till pris, storlek, utformning och läge
är också av stor betydelse ut ett attraktivitetsperspektiv.
Attraktiva livsmiljöer kan locka kompetens till länet och således öka förutsättningar för
tillväxt och välfärd. Här har bostadsförsörjningen och bostadsplaneringen en viktig roll att
spela.
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Hovmantorp i Lessebo
Länsstyrelsen vill särskilt lyfta ett pågående projekt i tätorten Hovmantorp i
Lessebo kommun. Bostadsområdet kallas
Udden och är beläget vid sjön Rottnen.
På platsen fanns tidigare Hovmantorps
nya glasbruk som lades ner i mitten av
1970-talet. För att möjliggöra byggnation har marken sanerats med hjälp av
bidragsmedel för förorenad mark. Efter
saneringen gick kommunen ut med en
markanvisningstävling med inriktning
mot bostäder som är lämpliga som alternativ för de invånare som tycker att villan
är för stor eller kräver för mycket skötsel.
Detta var ett önskemål som framkommit i samband med medborgardialoger. Totalt ska 62
lägenheter byggas, varav 34 är bostadsrätter och resterande hyresrätter. Bostadsområdet
har dessutom goda förbindelser till Växjö och Lessebo med både tåg och buss.
Det är glädjande att bidragsmedel från Länsstyrelsen möjliggör för nybyggnation i en liten
kommun och att bostäderna som byggs består av både hyresrätter och bostadsrätter. Att
genom markanvisningstävling styra bostadsbyggandet utifrån invånarnas efterfrågan och
behov av bostäder är ett gott exempel på hur en kommun kan arbeta mer strategiskt med
bostadsförsörjning- och planering.
Bymässa 2030 och ödehusprojekt – boendeattraktivitet på landsbygden
Bymässa 2030 är en samhällsutvecklingsmässa som syftar till att stärka den gemensamma
boendeattraktiviteten i länet och utforska metoder för samskapande. Det är en gemensam
satsning där Region Kronoberg och länets kommuner går samman med Länsstyrelsen,
näringsliv, civilsamhälle, kultursektor och forskning. Framtidens hållbara och goda liv utanför storstaden ska utforskas, med vardagslivet och livsmiljöer i fokus snarare än enskilda
byggnader. Mässan syftar även till att utforska innovativt och hållbart byggande där lokala
material som glas och trä ska kombineras med design. Mässan ska också fungera som en
plattform för att testa arbetssätt och samverkan, som exempel alternativa finansieringsmodeller för att utveckla byggandet i glesbygdens miljöer.
I förra årets BMA uppmärksammades Lessebos ödehusprojekt som syftade till att få fler
invånare att flytta till kommunen och samtidigt få hus som har stått tomma länge att bli
upprustade och bebodda. Region Kronoberg startade under hösten 2021 tillsammans med
länets kommuner ett regionalt ödehusprojekt för att diskutera frågan och dela erfarenheter.
Flera kommuner har påbörjat och även slutfört en ödehusinventering och nästa steg är att
undersöka huruvida ägarna är intresserade av att sälja samt ta fram kontakter till mäklare
som verkar i kommunen.
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Ödehusfrågan har koppling till flera frågor som är viktiga för utvecklingen i Kronoberg:
en levande landsbygd, inflyttning, kompetensförsörjning, hållbarhet och service (Region
Kronoberg 2022). Arbetet sker i linje med Gröna Kronoberg 2025 och är även en del
i Bymässa 2030. Projektet har resulterat i en handbok om ödehusinventering som ska
fungera som ett stöd i hur obebodda tomma hus och lokaler kan användas för att utveckla
attraktiva och hållbara miljöer.
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TILLGÄNGLIGHET OCH BOSTADSPLANERING

Genom att utveckla lokal och regional tillgänglighet kan rörligheten och tillgången till samhällsresurser öka för fler människor. Det handlar om god tillgänglighet till arbetsmarknad,
service, fritidsaktiviteter, kultur-och naturupplevelser. Lokalisering av bostäder har således
stor betydelse för bostadsförsörjningen, såväl som för att nå generella samhällsmål som
regional utveckling och jämställdhet. Dessutom skapas förutsättningar för mer hållbart
resande.
Tillgänglighet är också en viktig komponent för boendeattraktiviteten och därav marknadsförutsättningarna för bostadsbyggande. Enligt WSP finns ett starkt samband mellan
ökad tillgänglighet och bostadsbyggande. Investeringar som skapar tillgänglighetsförbättringar kan förväntas ge en positiv priseffekt på befintliga bostäder, vilket i sin tur skapar
förutsättningar för nyproduktion av bostäder (WSP 2020).

Tillgänglighetsbegreppet
Tillgänglighet kan sägas utgöras av tre grundläggande principer:
Närhet – rumslig närhet
Närhet som princip tillämpas när bostäder,
verksamheter och aktiviteter lokaliseras på
korta geografiska avstånd, till exempel stadsdelar som präglas av täthet och blandning av
verksamheter.
Rörlighet – närhet i tid
Genom snabba transporter och god framkomlighet kan tillgänglighet åstadkommas genom
att skapa närhet i tid.

Virtuella kontakter – virtuell närhet i tid och rum
Ett allt mer betydelsefullt sätt är att få tillgång
till människor och verksamheter genom virtuella kontakter och kommunikation.
Andra faktorer
Utöver de tre grundläggande principerna
behöver andra faktorer tas i beaktning, som till
exempel funktionsnedsättning, socioekonomisk
utsatthet och upplevd otrygghet. Planerare
behöver alltså ta hänsyn till att hinder för
tillgänglighet drabbar olika samhällsgrupper i
olika omfattning (Gil Sola, Larsson & Vilhelmson
2019).
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Tillgängligheten i Kronoberg

FOTO: LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN.

Kronoberg är tillsammans med Kalmar
det glesaste länet i södra Sverige. Detta
skapar utmaningar för kollektivtrafikinsatser såväl som för regionförstoring.
Region Kronoberg har utfört en omfattande tillgänglighetsanalys av Kronoberg
som utgår från restid med bil och/eller
kollektivtrafik till viktiga målpunkter.
Målpunkterna som inkluderas i analysen
är jobb, offentlig och privat service samt
fritids- och nöjesaktiviteter. Modellen
består av 500-metersrutor som poängteras utifrån graden av tillgänglighet. En
mer utförlig beskrivning av metoden och
målpunkterna för framtagandet av analysmodellen kan läsas mer om i regionens
Planeringsatlas.
Tillgänglighetsmodellen tar dock inte hänsyn till kollektivtrafikens avgångar vilket också är
en viktig faktor. Kollektivtrafiken i länet är främst anpassad till vardagsresor vilket innebär att utbudet på kommunikationer under kvällar och helger är bristfällig på vissa platser
(Region Kronoberg 2021b). Detta försämrar till exempel rörligheten för invånare i yrken
med obekväma arbetstider.
Kartbilden nedan (Figur 42) visar tillgänglighetsmodellen utifrån kollektivtrafik och visar
rutor med ganska hög och hög tillgänglighet. Utifrån kartbilden ser tillgängligheten ut att
vara låg, men eftersom en stor del av invånarna bor inom stråken är tillgängligheten
relativt god i länet.

Tillgängligheten med
kollektivtrafik i länet

Hög tillgänglighet

Ganska hög tillgänglighet

Figur 42. Kartbild över tillgängligheten med kollektivtrafik i länet. Källa: Region Kronoberg. Kartbild:
Lantmäteriet.
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Tillgängligheten är också relativt jämnt fördelad mellan kommunerna, med undantag för
Tingsryd och Uppvidinge som sticker ut med 20 respektive 24 procent av invånarna som
bor inom tillgängliga områden. Älmhults invånare har också lite sämre tillgänglighet, med
64 procent. Störst andel invånare som bor inom hög eller ganska hög tillgänglighet är i
Växjö med 86 procent, följt av Lessebo med 85 procent. Se figur 43.
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Figur 43. Andel av kommuninvånarna som bor inom områden med hög eller ganska hög tillgänglighet med kollektivtrafik. Källa: SCB & Region Kronoberg 2020.

Genom att analysera tillgängligheten, i samband med olika gruppers resvanor sett till trafikslag, värderingar och ekonomiska möjligheter kan vi få en förståelse för vilka vi bygger
för när vi planerar bostäder. Trivector fick år 2017 i uppdrag av Region Kronoberg att
utföra en nulägesbeskrivning av Kronobergs transportplanering sett till jämställdhet och
jämlikhet (Trivector 2017). I rapporten lyfts bland annat att det finns systematiska skillnader mellan män och kvinnor när det gäller resvanor. Kvinnor som grupp använder i högre
utsträckning kollektivtrafik som huvudsakligt färdmedel. Kvinnor som grupp gör också
något fler, men kortare, antal resor än män. Personer under 24 år använder kollektivtrafik,
cykel och gång i större utsträckning än övriga åldersgrupper medan många barn är beroende av gång, cykel och kollektivtrafik för att ta sig till skola och fritidsaktiviteter.
Personer med funktionsnedsättning reser generellt mindre än andra, både i antal resor och
i antal kilometer. Detta indikerar att gruppen är mer begränsade sin vardag än andra och
har sämre tillgänglighet till boende, arbete, service och rekreation.
Tillgången till höghastighetsbredband är också en viktig aspekt gällande tillgänglighet. Idag
finns stora skillnader i länet där 95 procent av hushållen i tätbebyggda delar har tillgång
till höghastighetsbredband, jämfört med 76 procent av hushållen i glesbebyggda områden
(Region Kronoberg 2021b).
Ännu en viktig aspekt i sammanhanget är hur graden av tillgänglighet relaterar till socioekonomiska faktorer som inkomst och utbildning.
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KOMMUNERNAS VERKTYG OCH HUR DE ANVÄNDS

Kommunerna har ansvaret för bostadsförsörjningen
Enligt bostadsförsörjningslagen (2000:1383) ska varje kommun planera för bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder.
Arbetet ska dokumenteras i Riktlinjer för bostadsförsörjningen som antas av kommunfullmäktige en gång varje mandatperiod.
Riktlinjer för bostadsförsörjning ska inte bara hantera nyproduktion, utan i många kommuner handlar inriktningen snarare om hur kommunen vill att bostadsbeståndet ska anpassas och utvecklas. Det är också viktigt att riktlinjerna redovisar hela bilden av bostadsbeståndet, till exempel om det finns tomma bostäder, hur befintliga beståndet utnyttjas
samt bostadsefterfrågan- och utbud på landsbygden. Även tillgänglighet till service, skolor
och välfärdsutbud spelar en stor roll, likaså transportmöjligheter.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen
Kommunernas riktlinjer ska minst innehålla:
1. kommunens mål för bostadsbyggande och
utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå
uppsatta mål, och

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys
av den demografiska utvecklingen, av
efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för
särskilda grupper och marknadsförutsättningar.
Lag (2013:866).

3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer
och program som är av betydelse för
bostadsförsörjningen.
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Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska utgöra ett underlag för de bedömningar och ställningstaganden som görs i översiktsplanen. Därför är det lämpligt att först
anta riktlinjer för bostadsförsörjningen (Boverket 2020b). Samtliga kommuner har antagit
riktlinjer för bostadsförsörjningen. Tingsryd har antagit nya riktlinjer under 2021 och
Växjös bostadsförsörjningsplan ska antas under 2022. Ljungby kommun har under våren
2022 påbörjat arbetet med att ta fram nya riktlinjer.
Ändring i bostadsförsörjningslagen
Den 28 april 2022 beslutade riksdagen om en förändring i lagen om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar. Förändringen innebär att den analys som ska ligga till grund
för kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning ska ha en tydligare inriktning mot
bostadsbristen i den egna kommunen. Kommunerna ska bland annat analysera vilka
bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden, medan kravet på en
analys av bostadsbehov för särskilda grupper tas bort. Dessutom tas kravet på en analys av
efterfrågan på bostäder bort för att i stället lyftas i analysen av marknadsförutsättningarna
i kommunen.
Boverket får i samband med lagförändringen uppdrag att ta fram och förse kommunerna
med underlag som visar hur många hushåll det rör sig om nationellt, regionalt och lokalt
vars bostadsbehov inte tillgodoses på bostadsmarknaden, baserat på kriterier för vad som
är en rimlig boendesituation (Finansdepartementet 2021).

Allmännyttan
I Kronobergs län finns åtta allmännyttiga bostadsaktiebolag och en stiftelse, uppdelade på
sju kommuner. Växjö har två allmännyttiga bostadsbolag, Markaryd har inget och resterande kommuner har ett allmännyttigt bostadsföretag per kommun. Tingsryd har dessutom
en stiftelse.
Kommunen kan genom ägardirektiv styra hur de allmännyttiga bostadsbolagen ska
bedriva sin verksamhet. Samtliga kommuner med allmännyttiga bostadsbolag har upprättat ägardirektiv. Enligt svaren i bostadsmarknadsenkäten berör samtliga allmännyttiga
bostadsbolag det allmännyttiga syftet i ägardirektivet, vilket innebär att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Sex av sju bostadsbolag behandlar även bolagets roll i en socialt
hållbar bostadsförsörjning i ägardirektivet.
Enligt en ny studie har förekomsten av hyresrätter i allmänhet, och allmännyttan i synnerhet, en dämpande effekt för kommunens sociala boendeinsatser. Studien visar att andelen
sociala kontrakt (andrahandslägenheter med särskilda villkor) är särskilt hög i kommuner
utan allmännytta och liten andel privata hyresrätter. En relevant fråga, enligt studien, är således huruvida det är ekonomiskt motiverat att sälja av allmännyttan om kommunen som
kompensation för detta behöver lägga omfattande resurser på andrahandshyreskontrakt
eller köp av bostadsrätter (Grander & Frisch 2022).
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Kommunal bostadsförmedling
Enligt bostadsmarknadsenkäten 2022 är det endast Växjö kommun som har en kommunal
bostadsförmedling enligt BFL 7 §. Fem kommuner svarade att det allmännyttiga bostadsföretaget har en egen kö, och Markaryd, som är den enda kommunen utan kommunalt
bostadsföretag, svarade att kommunen har en lista med hyresvärdar på kommunens webbplats.
I utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning analyseras de kommunala bostadsförmedlingarna i landet i relation till begreppen aktiv och serviceinriktad styrning. Aktiv
styrning avser en verksamhet som skapar förutsättningar för alla i kommunen att leva i
goda bostäder, till exempel genom att låta fastighetsägare reservera bostäder till hushåll
efter särskilda kriterier, behov eller sociala ändamål.
Med serviceinriktad avser utredningen en form av styrning som syftar till att vara ett transparent och effektivt serviceorgan för bostadssökare och fastighetsägare, oftast genom att
tillämpa en rak kö som är till för alla invånare. Bostadsförmedlingen i Växjö beskrivs i utredningen som främst serviceinriktad med undantag för deras studentbostadskö. Bostadsförmedlingen har även en familjebostadskö men eftersom den är öppen för alla får inte
barnfamiljer några andra fördelar än att de inte konkurrerar med studenter om bostäder
(SOU 2022:14).

FOTO: LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN.

Hyresgarantier
Att införa kommunala hyresgarantier
är ett sätt att möjliggöra för fler att bli
godkända som hyresgäster. Kommunala
hyresgarantier är ett borgensåtagande
som kommunen kan erbjuda personer
som har en ekonomisk förmåga att klara
kostnaderna för egen boende men som
trots detta har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. För varje lämnad garanti
kan kommunen söka statligt bidrag.
Fyra kommuner i länet använder kommunala hyresgarantier enligt svaren i årets
bostadsmarknadsenkät. Förra året svarade
endast två kommuner att de ställer ut
hyresgarantier.
De målgrupper som har fått hjälp i form av kommunal hyresgaranti under de senaste
fem åren är personer med låg inkomst i förhållande till hyresvärdena krav, personer med
betalningsanmärkning, personer med skuld och personer som saknar en av hyresvärden
godkänd anställningsform.
I syfte att förbättra förutsättningarna för barnfamiljer att etablera sig på bostadsmarknaden föreslår utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning att kommuner använder sig
mer aktivt av hyresgarantier (SOU 2022:14).
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Förturssystem för bostad
Förtur kan definieras som att hushåll som uppfyller särskilda kriterier får gå före andra i
en kö till permanent bostad med förstahandskontrakt. Förtur skiljer sig således från sociala
kontrakt där hushållet får ett andrahandskontrakt via kommunen.
Samtliga kommuner förutom Markaryd tillämpar förtur. Den vanligaste målgruppen för
förtur i länet är personer som fått jobb i kommunen, så kallad näringslivsförtur. Det gäller
både under 2021 så väl som tidigare år. Kommunerna använder alltså förtursystem främst
som ett arbetsmarknadspolitiskt verktyg. Mot bakgrund av kompetensbristen i länet är
detta ett användbart verktyg för att möjliggöra för människor att flytta hit i samband med
en anställning. Denna form av förtur underlättar dock inte nödvändigtvis för personer
som har det svårt att få sina behov tillgodosedda på bostadsmarknaden (SOU 2022:14).
Tre kommuner gav förtur till kvinnor som utsatts för våld av närstående, och två kommuner gav förtur till personer med medicinska skäl. Utöver det gav enstaka kommuner även
förtur till anvisade nyanlända personer, personer i behov av skyddat boende och personer
med sociala skäl. Under år 2021 gavs förtur till flest bostadssökande i Ljungby kommun
där totalt 20 förturer fördelades. Resterande kommuner som använder förtur uppgav att
färre än tio bostäder fördelats genom förtur under 2021.
Enligt utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning kan förtur som funktion fylla en
allt viktigare funktion för en socialt hållbar bostadsförsörjning. Förtur innebär en möjlighet för kommuner att tillgodose de lokala och regionala behoven utan att belasta socialtjänsten med åtaganden kopplade till sociala kontrakt. För att förtursystem ska stärkas som
ett verktyg för en mer socialt hållbar bostadsförsörjning bör det i större utsträckning utgå
från vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden (SOU 2022:14). Eftersom trångboddhet i flerbostadshus är ett stort problem i Kronobergs län finns det skäl att
jobba mer aktivt med förtursystem, framförallt för trångbodda hushåll.

Markpolitik

FOTO: LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN.

Ett strategiskt markinnehav är avgörande för att kunna bedriva en aktiv
bostadspolitik. Samtliga kommuner i
länet äger mark som är lämplig för bostadsbyggande och sex av sju kommuner
planerar att köpa mark som är lämplig
för bostadsbyggande. Enligt årets bostadsmarknadsenkät svarade fem av sju
kommuner att de har antagna riktlinjer
för markanvisning, och en kommun svarar att riktlinjer är under upprättande.
Genom ett markanvisningsavtal kan kommunen styra inriktningen på bostadsbyggandet,
till exempel vad gäller upplåtelseform, hyresnivå eller krav på att få förmedla uppförda
lägenheter. En kommun svarade i bostadsmarknadsenkäten ja på frågan om kommunen
under de senaste två åren styrt upplåtelseformen i samband med markanvisning.
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Ingen kommun har däremot ställt krav på att få förmedla uppförda lägenheter eller på att
bostäderna ska hålla sig inom en viss hyresnivå under de senaste två åren. I markanvisningsavtal kan kommuner även styra lägenhetsstorlek. Markanvisning kan således bli ett
verktyg för att förebygga trångboddhet.
I samband med kommunträffar kom det fram att det framför allt för mindre kommuner
är svårt att ställa krav på byggaktörer vad gäller till exempel upplåtelseform och hyresnivå,
eftersom man anser att det är tillräckligt svårt att locka till sig aktörer som vill bygga. Detta
är särskilt påfallande utanför tätorterna. Avvecklingen av investeringsstödet för hyresbostäder tros försvåra nybyggnation ytterligare i dessa kommundelar.
Många kommuner har idag en svag egen genomförandeförmåga för bostadsproduktion,
och är därför i hög utsträckning beroende av marknadens aktörer. Enligt en ny studie från
KTH förskjuter vissa kommuner ansvaret för tidig projektering och projektutveckling
på byggherren i syfte att minimera det ekonomiska risktagandet. En nackdel med denna
exploatörsdrivna planeringsmodell är att kommunerna i viss mån förlorar en proaktiv
bostadsplanering och markanvisning. En risk med detta är att mer långsiktiga värden, som
socialt och ekologisk hållbarhet, prioriteras till förmån för mer kortsiktig ekonomisk nytta
(Metzger, Håkansson & Lundström 2021).

FOTO: LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN.

Flyttkedjor – att skapa rörlighet på bostadsmarknaden
Flyttkedjor är ett begrepp som används
för att beskriva hur rörligheten mellan
bostäder skapar vakanser och möjligheter
för individer och hushåll att få den bostad
de behöver. Den underliggande tanken är
att om man bygger nya attraktiva bostäder för hushåll med höga inkomster
kommer man stimulera flyttkedjor som
tillgängliggör bostäder även för hushåll
med lägre inkomster (Rasmusson, Grander & Salonen 2018).
Det finns dock inte någon helt entydig forskning som visar hur flyttkedjor påverkar
rörligheten på bostadsmarknaden, eller att flyttkedjor verkligen får den effekt som var
avsedd (Länsstyrelserna 2018). De studier som har gjorts i Sverige visar ofta att det främst
är hushåll med medel- och höga inkomster som deltar i flyttkedjor. Dessa sker också i
hög utsträckning mellan samma typ av upplåtelseform, det vill säga från till exempel en
bostadsrätt till en annan bostadsrätt, samt inom samma geografiska område (Rasmusson,
Grander & Salonen 2018).
Enligt Boverket ger större bostäder generellt sett längre flyttkedjor men det finns ingen
garanti för att kedjan når de hushåll som har störst eller mest akut behov av en bostad.
Korta flyttkedjor beror emellertid på att det har byggts direkt för dem som inte redan
har en bostad. Ur ett bostadsförsörjningsperspektiv är det mest intressant att fokusera på
vilken typ av bostäder som faktiskt frigörs och vilka hushållstyper som deltar i flyttkedjor
(Boverket 2020d).
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Ljungbybostäder har utfört en flyttkedjestudie i och med en nybyggnation av 52 trygghetsbostäder i form av hyresrätter. I studien kartlades vad för bostäder som frigjorts och hur
många steg i flyttkedjan som skapades för varje nybyggd lägenhet. I samband med studien
kartlades även hur många som flyttat från annan kommun i och med flyttkedjorna som
skapats. Totalt frigjordes 94 bostäder, alltså nära dubbelt så många bostäder som byggdes.
Av dessa var 66 hyresrätter, 12 bostadsrätter, 14 villor och 2 gårdar.

Främja alternativa sätt att bygga och bo
Individer kan genom alternativa sätt att bygga och bo förbättra sina ekonomiska förutsättningar att efterfråga en bostad. Att som kommun främja sådana initiativ kan vara ett sätt
att möta en begränsad men väl definierad bostadsefterfrågan. I kommuner med vikande
befolkningsunderlag där marknaden anses för svag för privata aktörer att bygga kan sådana initiativ vara ett alternativ (Boverket 2020d).
En byggemenskap innebär att de som ska använda byggnaden själva äger och driver
projektet. Det är byggemenskapen som avgör vilken upplåtelseform man vill ha. Förutom
att det kräver engagemang från privatpersoner behöver det finnas ett tillmötesgående från
kommunens sida. Det kan vara ett sätt att få till stånd ett bostadsbyggande där det inte
finns något intresse från traditionella byggaktörer av att bygga bostäder, varken för försäljning eller för egen förvaltning (Boverket 2020d). Boverket har tagit fram vägledningen
”Byggemenskaper som en del i bostadsförsörjningen” (2018) för kommuner som är intresserade av
att låta byggemenskaper få en plats i bostadsförsörjningen.

Lokal och regional samverkan
Att planera och bygga bostäder för alla grupper är en svår uppgift för den enskilda kommunen att lösa. Även om bostadsförsörjning är ett kommunalt ansvar har behovet av ökad
mellankommunal, regional och statlig samverkan blivit allt viktigare (Stockholms län 2021).
Som förra året anger samtliga kommuner förutom Markaryd att de har någon form av
samverkan mellan olika förvaltningar/sakområden i arbetet med planering för bostadsförsörjning. Hur samverkan ser ut skiljer sig dock i kommunerna. I flera kommuner sker
samverkan med kommunförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska
förvaltningen. Vissa kommuner uppger också att samverkan sker med näringslivskontor
och Arbete och välfärd. Fyra kommuner uppger att samverkan sker med allmännyttiga och
privata bostadsbolag.
Som tidigare år anger fyra kommuner att de samverkar med andra kommuner kring planering för bostadsförsörjning. Här nämns bland annat samplanering, vilket är en plattform
för regional planering som Region Kronoberg samordnar, samt gemensamma analyser av
bostadsmarknaden, som exempel på samverkan med andra kommuner.

BOSTADSMARKNADSANALYS 2022 – KRONOBERGS LÄN

326

63

KÄLLFÖRTECKNING

KÄLLFÖRTECKNING
Arbetsförmedlingen (2021).
”Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2021 – Utveckling på arbetsmarknaden 2021–2023”.
Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2021 (arbetsformedlingen.se) Hämtad 2022-04-26.
Arbetsförmedlingen (2022)
”Omvärldsrapport 2022 – Digitalisering, demografi och arbetsmarknadspolitik”.
Arbetsförmedlingens Omvärldsrapport 2022 Pdf, 477 kB. (1).pdf Hämtad 2022-05-02.
Boverket (2013).
”Var finns rum för våra barn?”.
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2006/
var-finns-rum-for-vara-barn/
Hämtad 2022-04-26.
Boverket (2018).
”Byggemenskaper som en del i bostadsförsörjningen”.
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2018/
byggemenskaper-som-en-del-i-bostadsforsorjningen/
Hämtad 2022-04-20.
Boverket (2020).
”Regionala bostadsmarknadsanalyser 2020”.
Regionala bostadsmarknadsanalyser 2020 (boverket.se)
Hämtad 2022-04-26.
Boverket (2020b).
Barnkonventionen i fysisk planering och stadsutveckling – Kartläggning och analys
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2020/barnkonventionen-i-fysisk-planering-och-stadsutveckling.pdf
Hämtad 2022-05-16.
Boverket (2020c).
”Koppling till översiktsplanen”.
https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/att-ta-fram-riktlinjer/
koppling-till-oversiktsplanen/
Hämtad 2022-04-19.
Boverket (2020d).
”Flyttkedjor”.
https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/underlag-for-bostadsforsorjningen/efterfragan-pa-bostader/flyttkedjor/
Hämtad 2022-04-19.
Boverket (2020e).
”Främja alternativa sätt att bygga och bo”.
https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/kommunens-verktyg/
framja-alternativa-satt-att-bygga-och-bo/
Hämtad 2022-04-19.

BOSTADSMARKNADSANALYS 2022 – KRONOBERGS LÄN

327

64

KÄLLFÖRTECKNING

Boverket (2021).
”Boverkets indikatorer”.
Boverkets indikatorer - Nummer 2 - December 2021.
Hämtad 2022-04-26.
Boverket (2021b).
Behov av bostadsbyggande - regionalt och nationellt till 2030.
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2021/behov-av-bostadsbyggande---regionalt-och-nationellt-till-2030.pdf
Hämtad 2022-05-24.
Dagens Nyheter (2022).
Bostadsmarknaden fortfarande stark – men tecknen på en avmattning blir allt fler.
https://www.dn.se/ekonomi/bostadsmarknaden-fortfarande-stark-men-tecknen-pa-en-avmattning-blir-allt-fler/
Hämtad 2022-05-17.
Finansdepartementet (2021).
”Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen”.
Microsoft Word - Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen_Tryck_slutversion
(regeringen.se)
Hämtad 2022-04-26.
Gil Sola, Larsson & Vilhelmson (2019).
”Att förstå och undersöka hållbar tillgänglighet”.
Doi:10.13140/RG.2.2.28522.77760
Hämtad 2022-04-26.
Grander & Frisch (2022).
”Social bostadsförsörjning i kommuner utan allmännytta - En analys av privatägd hyresrätt och den
sekundära bostadsmarknaden i kommuner som saknar allmännyttiga bostäder”.
Social bostadsförsörjning i kommuner utan allmännytta (diva-portal.org)
Hämtad 2022-04-26.
Rasmusson, Grander & Salonen (2018).
”Flyttkedjor - En litteraturöversikt över befintlig forskning om bostadsflyttkedjor”.
Microsoft Word - flyttkedjor_forskning_om_bostadsflytt_181126.docx (rufs.se)
Hämtad 2022-04-26.
Hem & Hyra (2021).
”Hyreskrav i Växjö skapar debatt bland Växjöborna på nätet”
Hyreskrav i Växjö skapar debatt bland Växjöborna på nätet - Hem & Hyra (hemhyra.se)
Hämtad 2022-04-26.
Hemnet (2022).
Bostadspriserna på ny rekordnivå. Bostadspriserna på ny rekordnivå - Hemnet
Hämtad 2022-05-02.
Hyresgästföreningen (2022).
”Hyrorna för Växjöbostäders hyresgäster är klara”.
Hyrorna för Växjöbostäders hyresgäster är klara - Hyresgästföreningen (hyresgastforeningen.se)
Hämtad 2022-04-26.

BOSTADSMARKNADSANALYS 2022 – KRONOBERGS LÄN

328

65

KÄLLFÖRTECKNING

Hyresgästföreningen (2022b).
”Hyresförhandling inför 2022”.
Hyresförhandling inför 2022 - Hyresgästföreningen (hyresgastforeningen.se)
Hämtad 2022-04-26.
Kolada (2020).
”Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2”.
Fri sökning - Kolada
Hämtad 2022-04-26.
Länsstyrelserna 2018.
”Bostadsförsörjning mer än bostadsbyggande Analys över bostadsmarknaden för de som av olika skäl har
svårt att ta sig in på bostadsmarknaden”.
Bostadsförsörjning mer än bostadsbyggande.pdf (lansstyrelsen.se)
Hämtad 2022-04-26.
Länsstyrelsen Kronoberg (2022).
”Insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende – kartläggning i Kronobergs län”.
Diarienummer 8017-3536-2021
Länsstyrelsen Kronoberg. (2022b).
”Regional lägesbild, vecka 12, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina.”
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---kronoberg/2022-03-29-regional-lagesbild-vecka-13-med-anledning-av-den-ryska-invasionenav-ukraina.html?sv.target=12.74bb1bce17ce9bbba59337b0&sv.12.74bb1bce17ce9bbba59337b0.route=%2Fsettings
Hämtad 2022-05-16.
Metzger, Håkansson & Lundström (2021)
”Förutsättningar för en proaktiv kommunal bostadsplanering”.
https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/faktabanken/rapporter/2022/forutsattningar-for-en-proaktiv-kommunal-bostadsplanering-metzger-mfl.pdf
Hämtad 2022-05-16.
Regeringskansliet. (2022).
”EU överens om att aktivera massflyktsdirektivet.”
https://www.regeringen.se/artiklar/2022/03/eu-overens-om-att-aktivera-massflyktsdirektivet/
EU överens om att aktivera massflyktsdirektivet - Regeringen.se
Hämtad 2022-05-16.
Regeringskansliet. (2022b).
”Uppdrag till länsstyrelserna att delta i genomförandet av Migrationsverkets uppdrag att anskaffa boenden för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.”
Diarienummer: Ju2022/01220
Region Gotland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg (2020).
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Trivector (2017).
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Sandberg & Grander (2021).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-21
§ 155

Dnr 2022/214-1.6.3

Lessebo kommuns arbete med ödehus
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att notera
informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Lessebo kommun har sedan sommaren 2020 arbetat med
kartläggning av ödehus i syfte att fler hus ska få fasta invånare. Totalt
har cirka 300 hus hittats i inventeringen varav runt hälften är utanför
tätorterna. Av dessa har cirka 100 blivit kontaktade och runt 40 hus
är bortplockade från listorna.
Det arbete som genomförs i Lessebo kommun är inget projekt utan
sker inom ramen för ordinarie arbete. Redan tidigt i processen
bildades ett inflyttarteam med personal från
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen
som håller ihop arbetet. Detta har visat sig vara ett lyckat drag då det
är ett långsiktigt arbete.
Att inventera och kontakta ägare är det lilla arbetet. Många tvekar för
att sälja även om de inte tänkt använda husen. Anledningarna till det
är många och ett flerårigt arbete med kontinuerlig kontakt kommer
krävas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-09
Informationsblad – Såhär arbetar Lessebo kommun med ödehus

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-05-09

Lägesrapport för arbetet med ödehus
Förslag till beslut
Notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Lessebo kommun har sedan sommaren 2020 arbetat med
kartläggning av ödehus i syfte att fler hus ska få fasta invånare.
Totalt har cirka 300 hus hittats i inventeringen varav runt hälften
är utanför tätorterna. Av dessa har cirka 100 blivit kontaktade och
runt 40 hus är bortplockade från listorna.
Det arbete som genomförs i Lessebo kommun är inget projekt utan
sker inom ramen för ordinarie arbete. Redan tidigt i processen
bildades ett inflyttarteam med personal från
samhällsbyggnadsförvaltningen och
kommunledningsförvaltningen som håller ihop arbetet. Detta har
visat sig vara ett lyckat drag då det är ett långsiktigt arbete.
Att inventera och kontakta ägare är det lilla arbetet. Många tvekar
för att sälja även om de inte tänkt använda husen. Anledningarna
till det är många och ett flerårigt arbete med kontinuerlig kontakt
kommer krävas.
Bakgrund
Inventering av ödehus har skett runt om i landet vid flera tillfällen
och ett antal kommuner hade påbörjat och genomfört projekt långt
före Lessebo kommun. Några som var tidigt ute var Falkenbergs
kommun som inom ramen för en större landsbygdsatsning
arbetade aktivt med ödehus. I Lessebo kommun är arbetet tydligt
kopplat till inflyttning och det uppsatta målet om att bli 10 000
invånare.
Konsekvenser
Några konsekvenser av arbetet med ödehus är att kommunen
uppmärksammats regionalt och nationellt för en lyckad metod.
Uppmärksamheten har gjort att vi har många personer som vill
köpa ett öde hus, cirka 250 stycken, prenumererar på vårt
nyhetsbrev. I och med uppmärksamheten var det också många
som deltog i den konferens som Lessebo kommun genomförde
med Region Kronoberg kring ödehus. Cirka 65 personer från
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Kommunstyrelsen
2022-05-09
Kramfors i norr utbytte erfarenheter och diskuterade hur man kan
arbeta med ödehus.
Genom arbetet med ödehus har Lessebo kommun gjort sig känd
för att arbeta med landsbygdsutveckling och att ha ett kreativt
arbetssätt. Detta är något att bygga vidare på i vidare
samhällsutveckling av kommunen.

Karin Bååth
Näringslivschef Kommunledningsförvaltningen
Bilagor
Informationsblad om hur Lessebo kommun arbetar med ödehus
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Så här arbetar Lessebo kommun med ödehus
Kommunen har bestämt sig för att bli fler invånare och har ett mål om att bli 10 000.
Anledningen är att vi behöver bli fler för att skapa en hållbar välfärd och service för
invånarna på lång sikt. Vi vill att det ska lysa i alla fönster i husen i kommunen. Hus med
invånare bidrar mer positivt till känslan av platsen till skillnad mot om det är öde och mörkt.
Vi vill att fler människor ska vilja bo hos oss.
Ett ökat intresse för ödehus går hand i hand med ett ökat intresse av andra hus. Vi ser att
värdet ökar på alla fastigheter och det motiverar fler att sälja och får fler att få upp ögonen för
vår bostadsmarknad. En levande landsbygd kräver invånare. Det finns relativt få personer på
landsbygden i Lessebo kommun då de flesta bor i tätorterna. Att få fler invånare i hus på
landsbygden blir en viktig del i landsbygdsutvecklingen.
Med nya invånare som köper ödehus breddar vi kompetensen för kommunens näringsliv.
Fler kreativa krafter är en del av hela inflyttarpusslet och en del av vår näringslivsutveckling.
Flera av våra företag behöver kompetens för att kunna utvecklas vidare och med fler invånare
tar vi ytterligare steg dit. Med ett starkare näringsliv har vi också fler möjligheter att öka
sysselsättningen.

Inflyttarteam
Arbetet med ödehus är tydligt en del av vårt stora pussel kring inflyttning. Vi ser färre öde
hus, fler nybyggda villor, nya flerbostadshus och flyttkedjor i ett gemensamt sammanhang.
Detta arbete samlar vi i vårt inflyttarteam.
Inflyttarteamet har en bred bas från samhällsbyggnad, kommunikation, närings- och
landsbygdsutveckling. Gruppen har mandat över frågorna och de resurser som används. Det
är små resurser som vi nyttjar efterhand vi tar beslut. Har vi inte tid eller pengar så gör vi inte
aktiviteten. Vi arbetar med projektet i ordinarie arbete.
Utifrån uppdraget försöker vi se helheten med tomma hus, ej bebyggda villatomter,
nybyggnation och planfrågor. Till exempel försöker vi fånga upp intresse för
nybyggnadsområden, exempelvis i planarbetet med södra Hovmantorp (Ormeshaga) där vi
bygger relation med potentiella köpare flera år innan det blir klart.

Löpande kommunikation
Vi arbetar med löpande kommunikationsinsatser med riktade aktiviteter mot media,
potentiella köpare av ödehus, ägare till ödehus samt till invånare. Vi planerar att arbeta
långsiktig gentemot ägare till ödehus. Löpande kontakt med potentiella köpare via främst
nyhetsbrev men också via medieaktiviteter.
Vi vill komma åt husen innan de blir ärende för tillsyn vilket innebär nära samarbete med
handläggare och fastighetsägare i kombination.
Vi försöker ha ett arbetssätt som präglas av kreativitet i vad vi gör. Kör vi fast så försöker vi
hitta ett nytt sätt. Detta hänger ihop med långsiktigheten och att vi inte har någon deadline.
Det vi inte gör idag kanske vi gör imorgon. Det innebär att vi försöker fånga ögonblicket –
driva när man får driv. Till exempel smidde vi järnet efter nationellt inslag i SVT Nyheter.
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Tidslinje för ödehusarbetet i Lessebo kommun
2022

framtid

Utskick till utländska fastighetsägare, ringa fler, gallra mer

mars/april

Planering och genomförande av ödehuskonferens

vinter

höst
2021

2020

Deltagande i Region Kronobergs förstudie
Översättning av brev till fastighetsägare till holländska och tyska
Inventeringslistor gallras
Idé om ödehuskonferens föds

augusti

Kontakt med fastighetsägare via telefon

maj

Ytterligare inventering av fastigheter

februari

Brev till svenska fastighetsägare (framtaget av byrå)

januari

Inventering av fastigheter via register

december

Kontaktlista med intresserade köpare

hösten

Medieuppmärksamhet

sommaren

Förstudie
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Personalutskottet
Sammanträdesdatum
2022-06-08
§ 13

Dnr 2022/238-1.2.7

Rutin rekrytering
Beslut
Personalutskottet uppdrar till KS att besluta om rekryteringsrutin.
Ärendebeskrivning
Tillägg önskas till rekryteringsrutin om att samtliga A och B chefer
som rekryteras inom Lessebo kommun ska vara rekryterade i samråd
med HR avdelningen, övriga chefsrekryteringar på anmodan.

Beslutsexpediering:

Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Förvaltning/nämnd
Klicka här för att ange datum

Rutin rekrytering
Förslag till beslut
Personalutskottet uppdrar till KS att besluta om rekryteringsrutin.
Ärendebeskrivning
Tillägg önskas till rekryteringsrutin om att samtliga A och B chefer
som rekryteras inom Lessebo kommun ska vara rekryterade i
samråd med HR avdelningen, övriga chefsrekryteringar på
anmodan.
Bakgrund
HR avdelningen har sedan tidigare säkerställt att lagar och avtal
följs gällande rekrytering genom att ta fram en väl utvecklad
rekryteringsprocess som stöd till chefer med alla de delar som
krävs för att lyckas så bra som möjligt med att få in rätt
medarbetare till verksamheten. Lessebo kommun ser varje
medarbetare som en värdefull investering och HR avdelningen vill
därför säkerställa att stödet till rekryterande chef är så starkt och
rätt som möjligt. HR avdelningen tror att ett direkt stöd i form av
personella avsatta resurser där HR är med i alla led från
utformande av kravprofil till överenskommelse om avtal skulle öka
sannolikheten att vi anställer rätt medarbetare med rätt
kompetens, särskilt utifrån personlig lämplighet. Med hänsyn till
begränsade resurser samt störst konsekvens för verksamheten vill
vi i första hand fokusera stödet till A och B chefer.
Konsekvenser
Vid felrekrytering kan konsekvenserna för verksamheten bli
mycket kostsamma, för en högre chef, mångmiljonbelopp. Både
enskilda medarbetare, chef och HR avdelning kan komma att få
avsätta mycket resurser för att kompensera för den mindre
fungerande medarbetaren. Vid rätt rekrytering blir
konsekvenserna de motsatta.

Annika Roos Jansson
HR chef
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-21
§ 147

Dnr 2022/253-1.3.1

Övergripande säkerhetsskyddsanalys
2022
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta
övergripande säkerhetsskyddsanalys 2022.
Ärendebeskrivning
Säkerhetsskyddslag (2018:585) gäller för den som till någon del
bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller
som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande
om säkerhetsskydd (säkerhetskänslig verksamhet). Det åligger
Lessebo kommun att göra en säkerhetsskyddsanalys.
När säkerhetsskyddsanalysen är fastställd ska Lessebo kommun
tydliggöra i en säkerhetsskyddsplan vilka säkerhetsskyddsåtgärder
som behöver vidtas. Dessa dokument hanteras separat och ska
uppdateras i samband med att säkerhetsskyddsanalysen uppdateras
och åtminstone vartannat år.
Varje förvaltning ska i samråd med Säkerhetsskyddschefen ta fram en
sådan Säkerhetsskyddsplan. Säkerhetsskyddschefen fastställer sedan
förvaltningarnas respektive planer. Varje förvaltning utser således
personer som har ansvaret att ta fram analys och senare plan för
åtgärder. Ansvaret för detta ligger på Förvaltningschef.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-06-15
Övergripande säkerhetsskyddsanalys 2022

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-06-15

Tjänsteskrivelse – Övergripande
säkerhetsskyddsanalys 2022
Förslag till beslut
Beredskaps- och säkerhetssamordnare föreslår Kommunstyrelsen
att anta Övergripande säkerhetsskyddsanalys 2022.
Ärendebeskrivning
Säkerhetsskyddsanalysen är grunden i ett systematiskt
säkerhetsskyddsarbete. Alla som bedriver säkerhetskänslig
verksamhet är skyldiga att göra en säkerhetsskyddsanalys och
hålla analysen uppdaterad. Resultatet samt
Säkerhetsskyddsplaner kan komma att omfattas av Offentlighetsoch sekretesslag (2009:400) 15 kap 2§, ”Försvarssekretess”

Bakgrund
Säkerhetsskyddslag (2018:585) gäller för den som till någon del
bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller
som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt
åtagande om säkerhetsskydd (säkerhetskänslig verksamhet). Det
åligger Lessebo kommun att göra en säkerhetsskyddsanalys
När säkerhetsskyddsanalysen är fastställd ska Lessebo kommun
tydliggöra i en säkerhetsskyddsplan vilka säkerhetsskyddsåtgärder
som behöver vidtas. Dessa dokument hanteras separat och ska
uppdateras i samband med att säkerhetsskyddsanalysen
uppdateras och åtminstone vartannat år.
Varje förvaltning ska i samråd med Säkerhetsskyddschefen ta fram
en sådan Säkerhetsskyddsplan. Säkerhetsskyddschefen fastställer
sedan förvaltningarnas respektive planer. Varje förvaltning utser
således personer som har ansvaret att ta fram analys och senare
plan för åtgärder. Ansvaret för detta ligger på Förvaltningschef.
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Kommunstyrelsen
2022-06-15
Ett visst arbete har påbörjats och i den händelse nya personer
tillkommer i arbetet ska dessa säkerhetsklassas. Under 2021
påbörjades arbetet rörande Vattenproduktion och
Fjärrvärmeproduktion. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska
snarast färdigställa plan för vattenproduktionen. När det gäller
Fjärrvärme ska bolaget snarast färdigställa
Säkerhetsskyddsplanen.
När det gäller barn och utbildningsförvaltningen och
Socialförvaltningen ska dessa snarast påbörja arbetet med att ta
fram Säkerhetsskyddsplaner tillika Kommunledningsförvaltningen.
För arbetet med Säkerhetsskyddsanalys och Säkerhetsskyddsplan
finns mallar som ska användas.
Aktuella lagrum:
• Säkerhetsskyddslag (2018:585)
• Säkerhetsskyddsförordning (2021:955)
• Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen
(2021:955)

Patrik Itzel
Säkerhetsskyddschef Kommunledningsförvaltningen
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Säkerhetsskyddsanalys Lessebo kommun
Lessebo kommun ska utreda behovet av säkerhetsskydd och dokumentera det i en
säkerhetsskyddsanalys. Analysen ger svar på om kommunen bedriver säkerhetskänslig
verksamhet och vad som ska skyddas, mot vad och på vilket sätt. Säkerhetsskyddsanalysen är
grunden i ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete. Alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet
är skyldiga att göra en säkerhetsskyddsanalys och hålla analysen uppdaterad.
I säkerhetsskyddsanalysen identifieras och bedöms skyddsvärden utifrån ett konsekvensperspektiv, det vill säga utifrån hur allvarlig konsekvensen av en eventuell skada blir, i stället för
att fokusera på sannolikheten för att ett säkerhetshot realiseras. Säkerhetskyddsanalysen ska svara
på följande frågor:
•

•

•

Vad ska skyddas? Hanterar verksamheten säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter? Vilka
delar av verksamheten är av betydelse för Sveriges säkerhet? Förekommer verksamhet
som omfattas av ett för Sverige förpliktigande internationellt åtagande om
säkerhetsskydd?
Mot vad ska det skyddas? Vilka säkerhetshot finns mot den verksamhet som omfattas
av säkerhetsskyddslagen? Vilka sårbarheter finns i verksamheten? I
säkerhetsskyddsanalysen beaktas antagonistiska hot, det vill säga hot från en aktör med
avsikt och förmåga att skada det skyddsvärda.
Hur ska det skyddas? Med utgångspunkt i säkerhetsskyddsanalysen, vilka
säkerhetsskyddsåtgärder är nödvändiga att vidta?

Analysen ska uppdateras vid behov och åtminstone vartannat år. Lessebo kommuns helägda
bolag tar fram egna säkerhetsskyddsanalyser och åtgärdsplaner.

Säkerhetsskyddsplanen beskriver åtgärder
När säkerhetsskyddsanalysen är fastställd ska Lessebo kommun tydliggöra i en
säkerhetsskyddsplan vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas. Detta dokument hanteras
separat och ska uppdateras i samband med att säkerhetsskyddsanalysen uppdateras och
åtminstone vartannat år. Varje förvaltning ska i samråd med Säkerhetsskyddschefen ta fram en
sådan Säkerhetsskyddsplan. Säkerhetsskyddschefen fastställer sedan förvaltningarnas respektive
planer. Varje förvaltning utser således personer som har ansvaret att ta fram analys och senare
plan för åtgärder. Ansvaret för detta ligger på Förvaltningschef.
För arbetet med Säkerhetsskyddsanalys och Säkerhetsskyddsplan finns mallar som ska användas.
Processen kan beskrivas utifrån Säkerhetspolisens modell:
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Säkerhetsskyddsåtgärderna delas in i tre områden:
• Informationssäkerhet
• Fysisk säkerhet
• Personalsäkerhet
Dokument som rör säkerhetsskydd och som beskriver lägesbilder och åtgärder ska
säkerhetsbedömmas utifrån Sveriges säkerhet och 15kap. 2 § Offentlighets- och sekretesslag
(2009:400), även kallad Försvarssekretess.

Underlag för säkerhetsskyddsanalys och åtgärder
För sitt arbete med säkerhetsskyddsanalys och åtgärdsplan använder Lessebo kommun
Säkerhetspolisens vägledning samt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) med tillhörande förordning
och föreskrift samt Säkerhetspolisen föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.
De verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet ryms alla inom en eller flera av
följande konsekvenskategorier:
• Sveriges yttre säkerhet
• Sveriges inre säkerhet
• Nationellt samhällsviktig verksamhet
• Sveriges ekonomi
• Skadegenererande verksamhet
Säkerhetsskyddsanalysen ska dokumenteras och dessa delar ska ingå i dokumentationen:
1. Verksamhetsbeskrivning
2. Identifierade och bedömda skyddsvärden
3. Säkerhetshot
4. Sårbarhetsbedömning
5. Säkerhetsskyddsåtgärder
Skyddsvärden ska identifieras och bedömas utifrån följande:
• säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
• verksamheter eller uppgifter som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt
åtagande om säkerhetsskydd
• säkerhetskänslig verksamhet i övrigt
Kommunen ska bedöma ur vilket eller vilka perspektiv den identifierade säkerhetskänsliga
verksamheten är skyddsvärd. Bedömningen görs i samband med identifieringen av skyddsvärden.
Perspektiven är konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet.

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som finns i verksamheten ska löpande delas in i någon av
de fyra säkerhetsskyddsklasserna:
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•
•
•
•

Kvalificerat hemlig (synnerligen allvarlig skada)
Hemlig (allvarlig skada)
Konfidentiell (en inte obetydlig skada)
Begränsat hemlig (endast ringa skada).

Indelningen av uppgifter i säkerhetsskyddsklass är inte ett moment i säkerhetsskyddsanalysen,
men om sådana uppgifter upptäcks och inte har delats in i säkerhetsskyddsklass ska det göras. En
kommunal verksamhet som hanterar information som säkerhetsskyddsklassificerats av en annan
verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, kommer organisatoriskt att
bedriva säkerhetskänslig verksamhet.
Säkerhetspolisens vägledning: ”Att identifiera varje enskild uppgift inom ramen för en
säkerhetsskyddsanalys kan vara omfattande. Därför kan det i vissa fall finnas ett behov av att göra
bedömningen på en mer övergripande nivå, till exempel utifrån huvudtyper eller kluster av
informationsmängder. I det fall flera uppgifter hanteras i ett system ska en bedömning göras om
den totala mängden uppgifter som hanteras i systemet medför ett högre skyddsvärde. I den
bedömningen är det främst de två aspekterna aggregerade uppgifter och ackumulerade uppgifter
som bör beaktas.
Säkerhetskänslig verksamhet som identifierats tillhöra en eller flera konsekvenskategorier enligt
ovan ska graderas i olika konsekvensnivåer beroende på hur allvarlig skada en antagonistisk
handling skulle kunna medföra. Till skillnad från konsekvenskategori kan en säkerhetskänslig
verksamhet som helhet bara tillhöra en konsekvensnivå.
Om verksamheten återfinns i flera konsekvenskategorier väljs den konsekvensnivå där en
potentiell skada för Sveriges säkerhet är som mest allvarlig:
•
•
•
•
•

Nivå 5: Synnerlig allvarlig skada för Sveriges säkerhet;
Nivå 4: Allvarlig skada för Sveriges säkerhet;
Nivå 3: Inte obetydlig skada för Sveriges säkerhet;
Nivå 2: Ringa skada för Sveriges säkerhet;
Nivå 1: Inte mätbar eller inte relevant konsekvens med bäring på Sveriges säkerhet.

Se matris med konsekvenskategorier och konsekvensnivåer (s. 15 i Säkerhetspolisens vägledning
för säkerhetsskyddsanalys).
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Frekvens för uppdatering av dokument ”Övergripandesäkerhetsskyddsanalys Lessebo
kommun”
Lessebo kommuns övergripande säkerhetsskyddsanalys uppdateras vid förändringar och
åtminstone vart annat år.

Aktuella lagrum:
•
•
•

Säkerhetsskyddslag (2018:585)
Säkerhetsskyddsförordning (2021:955)
Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2021:955)

Lessebo den 13 juni 2022

Patrik Itzel
Säkerhetsskyddschef
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Matris
Övergripande säkerhetsskyddsanalys
Verksamhetsbeskrivning

•
•
•
•
•
•

Kommunens ansvar
omfattar:
Kommunledningsförvaltn
ing
Barn och
utbildningsförvaltning
Socialförvaltning
Samhällsbyggnadsförvaltn
ing
Övrigt
Syfte med
verksamheten:
Kommunen sköter på
demokratins och den
kommunala
självstyrelsens grund de
angelägenheter som anges

7

Identifierade och bedömda
skyddsvärden

Säkerhetshot

Sårbarhetsbedömning

Säkerhetsskyddsåtgärder

Vid samverkan med
andra aktörer. Aktuellt
omvärldsläge beskriver
ökat hot från till exempel
främmande makt.
Se Risk och
sårbarhetsanalys inför
val.
Vid samverkan med
andra aktörer. Aktuellt
omvärldsläge beskriver
ökat hot från främmande
makt och andra aktörer.

Bedömning genom riskoch verksamhetsanalys
samt praktiska uppgifter.
Kontinuerlig uppföljning
av erfarenheter/incidenter
Bedömning genom riskoch sårbarhetsanalys samt
praktiska uppgifter.
Bedömning genom riskoch sårbarhetshetsanalys
samt praktiska uppgifter.
Kontinuerlig uppföljning
av erfarenheter/
incidenter.
Bedömning genom riskoch verksamhetsanalys
och praktisk erfarenhet.

Bedömning genom risk- och
verksamhetsanalys samt
praktiska uppgifter.
Kontinuerlig uppföljning av
erfarenheter/incidenter
Granska processer och ta
fram/införa och använda
tydliga rutiner.
Öka kunskap och använda
föreskrivna och i varje
sammanhang anpassade
säkerhetsskyddsåtgärder.

Informationssäkerhet

1. Hantering av
säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter kan förekomma.

2. Administration av allmänna
val av betydelse för Sveriges
säkerhet.
3. Samverkan med myndigheter
om Sveriges inre säkerhet kan
förekomma, till exempel i
samband med kartläggning av
lokala, regionala skyddsvärden
och samhällsviktig verksamhet.
4. Säkerhetsskydd i förhållande
till andra aktörer kan
förekomma även vid till
exempel upphandling av
tjänster.

Tillräckliga rutiner och
internt arbete med rutiner
samt analys av sårbarheter
och hot.
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Öka kunskap om
säkerhetsskyddad
upphandling. Praktiska krav
och skydd ska användas.

i kommunallagen
(2019:835) eller annan
författning. Förvaltningen
är i vissa delar
säkerhetskänslig enligt här
bedömda skyddsvärden.
Direkta och
indirekta beroenden finns
till andra verksamheter.

5.Planering av kommunens
organisation vid krig.

Aktuellt omvärldsläge
beskriver ökat hot från
främmande makt.

Bedömning genom riskoch verksamhetsanalys och
funktioners behörighet.

Granska processer och ta
fram/införa och använda
tydliga rutiner för arbetet.

Fysisk säkerhet

Begränsat tillträde till
säkerhetskänslig verksamhet, till
exempel vissa anläggningar,
objekt, och system.

Antagonistiska hot.
Risker om man saknar
kunskap om det
skyddsvärda.

Bedömning genom risk
och sårbarhetsanalys samt
kontinuerlig uppföljning
erfarenheter/incidenter.
Särskild bedömning
genom
Säkerhetsskyddsanalys

Löpande praktiska tester av
fysiska säkerhetsskyddsåtgärder och ökat arbete med
informationssäkerhet.

1.Säkerhetsprövning av
funktioner som hanterar
säkerhetskänslig verksamhet.

Risk vid brister i ansvar,
kunskap, säkerhet,
lojalitet och pålitlighet.

Använda och utveckla rutin
vid anställning samt övning,
utbildning och uppföljning.

2.Krigsplacering av personal.

Brist på personal för
kritiska verksamheter.

Bedömning vid anställning
i visa funktioner. Löpande
uppföljning under
anställning.
Bedömning av risker i
kritiska verksamheter och
av särskilda funktioner.

Personalsäkerhet

Övrigt

8
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Följa MSB:s instruktion för
arbete med krigsorganisation. Löpande
arbete

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-21
§ 154

Dnr 2022/16-1.5.4

Svar på medborgarförslag gällande
öppettider på Lessebo bibliotek
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget besvarat, med hänvisning till bibliotekschefens
yttrande.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit angående öppettider på Lessebo
bibliotek. Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Arbetsutskottet beslutade 2022-03-29 att uppdra till kultur- och
fritidschef att ta fram förslag till svar. Yttrande har gjorts av
bibliotekschefen, som skriver följande:
Vid årsskiftet 2020/2021 minskades bibliotekets budget vilket ledde
till att 1,5 tjänst togs bort och personalstyrkan reducerades med tre
personer. Detta fick konsekvens för personalens möjligheter att
bemanna de fyra folkbibliotek vi har i Lessebo kommun. För just
biblioteket i Lessebo medförde det att öppettiderna gick från två
kvällar i veckan plus lördagsöppet till en kväll i veckan. Även
biblioteket i Hovmantorp minskade från två kvällar i veckan till en
kväll i veckan.
Att utöka kommuninvånares möjlighet att ta del av bibliotekets
resurser är alltid önskvärt men inom befintlig ordinarie ram inte
möjligt. I nuläget finns inte möjlighet att sätta de ekonomiska
resurser som krävs för att utöka öppettiderna, utan förslaget får tas
med och bedömas i kommande års budgetarbete.
Två alternativ ses av verksamheten för en möjlig utökning i
framtiden:
Alternativ 1:
För att kunna erbjuda utökade öppettider på Lessebo bibliotek skulle
biblioteksverksamheten behöva få ett tillskott i sin ordinariebudget
för att kunna anställa en person till. En heltidstjänst kostar ca
550 000kr/år.
Alternativ 2:
Ett alternativ till utökade bemannade öppettider är att Lessebo
bibliotek blir ett meröppet bibliotek. Det vill säga att besökare kan
registrera sig, få en nyckeltagg och då besöka biblioteket på egen hand
utöver de bemannade öppettiderna.
Detta erbjuder biblioteksverksamheten just nu på biblioteket i Skruv
och Hovmantorp.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-21
För att detta ska bli möjligt även på biblioteket i Lessebo krävs en
investeringskostnad. Till exempel behöver en del belysning bytas ut
och all belysning behöver bli sensorstyrd, en del arbete när det gäller
dörrar, lås och larm behöver också utföras. En ca kostnad på 1 miljon
kr, baserat på tidigare arbeten med meröppet och ökat prisläge i
omvärlden.
Beslutsunderlag
Yttrande 2022-06-13
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-29 § 89
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-28 § 15
Medborgarförslag 2022-01-19

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-06-15

Svar på medborgarförslag gällande
öppettider på Lessebo bibliotek
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget besvarat, med hänvisning till bibliotekschefens
yttrande.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit angående öppettider på Lessebo
bibliotek. Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28 att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning. Arbetsutskottet beslutade 2022-03-29 att uppdra till
kultur- och fritidschef att ta fram förslag till svar. Yttrande har
gjorts av bibliotekschefen, som skriver följande:
Vid årsskiftet 2020/2021 minskades bibliotekets budget vilket
ledde till att 1,5 tjänst togs bort och personalstyrkan reducerades
med tre personer. Detta fick konsekvens för personalens
möjligheter att bemanna de fyra folkbibliotek vi har i Lessebo
kommun. För just biblioteket i Lessebo medförde det att
öppettiderna gick från två kvällar i veckan plus lördagsöppet till en
kväll i veckan. Även biblioteket i Hovmantorp minskade från två
kvällar i veckan till en kväll i veckan.
Att utöka kommuninvånares möjlighet att ta del av bibliotekets
resurser är alltid önskvärt men inom befintlig ordinarie ram inte
möjligt. I nuläget finns inte möjlighet att sätta de ekonomiska
resurser som krävs för att utöka öppettiderna, utan förslaget får tas
med och bedömas i kommande års budgetarbete.
Två alternativ ses av verksamheten för en möjlig utökning i
framtiden:
Alternativ 1:
För att kunna erbjuda utökade öppettider på Lessebo bibliotek
skulle biblioteksverksamheten behöva få ett tillskott i sin
ordinariebudget för att kunna anställa en person till. En
heltidstjänst kostar ca 550 000kr/år.
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-06-15
Alternativ 2:
Ett alternativ till utökade bemannade öppettider är att Lessebo
bibliotek blir ett meröppet bibliotek. Det vill säga att besökare kan
registrera sig, få en nyckeltagg och då besöka biblioteket på egen
hand utöver de bemannade öppettiderna.
Detta erbjuder biblioteksverksamheten just nu på biblioteket i
Skruv och Hovmantorp.
För att detta ska bli möjligt även på biblioteket i Lessebo krävs en
investeringskostnad. Till exempel behöver en del belysning bytas
ut och all belysning behöver bli sensorstyrd, en del arbete när det
gäller dörrar, lås och larm behöver också utföras. En ca kostnad på
1 miljon kr, baserat på tidigare arbeten med meröppet och ökat
prisläge i omvärlden.
Beslutsunderlag
Yttrande 2022-06-13
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-29 § 89
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-28 § 15
Medborgarförslag 2022-01-19

Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Sara Nilsson
Kanslichef
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Sida 1 av 2
Kommunledningsförvaltningen/Kommunstyrelsen
2022-06-13
YTTRANDE

Yttrande kring medborgarförslag –
öppettider på Lessebo bibliotek
Ärendebeskrivning
Den 19 januari 2022 kom ett medborgarförslag in till
Kommunfullmäktige från Catarina Ivansson.
Medborgarförslaget gällde öppettider på Lessebo bibliotek.
Förslaget tog upp att öppettiderna borde utökas så att det är öppet
fler kvällar i veckan och på lördagar för att alla ska ha bättre
tillgång till biblioteket även de som arbetar dagtid.
Vid årsskiftet 2020/2021 minskades bibliotekets budget vilket
ledde till att 1,5 tjänst togs bort och personalstyrkan reducerades
med tre personer. Detta fick konsekvens för personalens
möjligheter att bemanna de fyra folkbibliotek vi har i Lessebo
kommun. För just biblioteket i Lessebo medförde det att
öppettiderna gick från två kvällar i veckan plus lördagsöppet till en
kväll i veckan. Även biblioteket i Hovmantorp minskade från två
kvällar i veckan till en kväll i veckan.
Att utöka kommuninvånares möjlighet att ta del av bibliotekets
resurser är alltid önskvärt men inom befintlig ordinarie ram inte
möjligt. I nuläget finns inte möjlighet att sätta de ekonomiska
resurser som krävs för att utöka öppettiderna, utan förslaget får tas
med och bedömas i kommande års budgetarbete.
Två alternativ ses av verksamheten för en möjlig utökning i
framtiden:
Alternativ 1:
För att kunna erbjuda utökade öppettider på Lessebo bibliotek
skulle biblioteksverksamheten behöva få ett tillskott i sin
ordinariebudget för att kunna anställa en person till. En
heltidstjänst kostar ca 550 000kr/år.
Alternativ 2:
Ett alternativ till utökade bemannade öppettider är att Lessebo
bibliotek blir ett meröppet bibliotek. Det vill säga att besökare kan
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Sida 2 av 2
Kommunledningsförvaltningen/Kommunstyrelsen
2022-06-13
YTTRANDE
registrera sig, få en nyckeltagg och då besöka biblioteket på egen
hand utöver de bemannade öppettiderna.
Detta erbjuder biblioteksverksamheten just nu på biblioteket i
Skruv och Hovmantorp.
För att detta ska bli möjligt även på biblioteket i Lessebo krävs en
investeringskostnad. Till exempel behöver en del belysning bytas
ut och all belysning behöver bli sensorstyrd, en del arbete när det
gäller dörrar, lås och larm behöver också utföras. En ca kostnad på
1 miljon kr, baserat på tidigare arbeten med meröppet och ökat
prisläge i omvärlden.

Cecilia Ungerbäck Smith
Bibliotekschef Kommunledningsförvaltningen
Bilagor
Medborgarförslaget
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-03-29
§ 89

Dnr 2022/16-1.5.4

Beredning av medborgarförslag gällande
öppettider på Lessebo bibliotek
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kultur- och fritidschef att ta
fram förslag på medborgarförslaget, för behandling senast 2022-0630.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit angående öppettider på Lessebo
bibliotek. Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-18
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-28 § 15
Medborgarförslag 2022-01-19

Beslutsexpediering
Kultur- och fritidschef

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-02-28
§ 15

Dnr 2022/16-1.5.4

Medborgarförslag gällande öppettider på
Lessebo bibliotek
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Catarina Ivansson har inkommit med medborgarförslag gällande
ändrade öppettider på Lessebo bibliotek.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2022-01-19

Beslutsexpediering
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag
Ärendenummer: #597 | Inskickat av: CATARINA IVANSSON (signerad) | 2022-01-19 07:55

1. Förslag
Förslaget
Här skriver du kortfattat vilket beslut du anser att Kommunfullmäktige bör fatta. Om du vill
lämna ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.
ändrade öppettider på biblioteket i lessebo

Motivering
Motivera varför du tycker att Kommunfullmäktige skall fatta detta beslut. Om du vill lämna
ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.
jag tycker att biblioteket i lessebo öppet på tider som passar även dom som jobbar dagtid. en
kväll i veckan är för lite.....fler kvällar i veckan och även nån lördag är bättre . det är väl
meningen att ALLA ska få en chans att använda vårt bibliotek?

2. Kontaktuppgifter

Ärendenummer: #597 | Inskickat av: CATARINA360
IVANSSON (signerad) | Datum: 2022-01-19 07:55

Sida 1 av 2

Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-08-10

Angående Uppsiktsplikt enligt
kommunallagen 6 kap. avseende
Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att revisorerna har fått svar på sina
frågor.
Ärendebeskrivning
Under 2021 och 2022 har en rad informella dialoger förts med
dåvarande ordförande, ledamöter och bolagsman för bolaget
gällande informationen till kommunstyrelsen. Dialoger har förts
från både tjänstepersoner och politikers håll. Under våren har ny
ordförande tillsats för bolaget där inriktningen är en tydligare
dialog med majoritetsägaren för bolaget. Ordförande kommer
också att bjudas in till ägarråd under hösten 2022. Idag får vi
löpande information och rapporter från bolaget. Bolaget har alla
år utom 2020 nått upp till den vinst som avsågs i tidigare
aktieägaravtal. Anledningen till ett noll-resultat 2020 var effekten
av pandemin.
Kommunstyrelsen har diskuterat frågan i samband med
redogörelsen av uppföljningen av hel- och majoritetsägda bolag
samt när granskningen av bolaget gjorts i samband med
årsredovisningen.
Under förutsättning att informationen till kommunstyrelsen
förbättras kommer ärendet inte att tas upp i kommunfullmäktige.
Bakgrund
Under 2021 och 2022 har kommunstyrelsen noterat brister
gällande informationen till kommunen gällande Kosta
Köpmanshus AB:s verksamhet. Bristen har bestått i avsaknaden av
styrelse- och bolagsstämmoprotokoll. Detta har påtalats i
kommunchefens redogörelse gällande uppföljning av hel- och
majoritetsägda bolag. Samma sak har redogjorts när
kommunstyrelsen ska göra bedömningen om bolaget har bedrivit
sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala
ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala
befogenheter som gäller för verksamheten.
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-08-10
Kommunstyrelsen behandlade ärendet enligt §63 KSAU och i §82
KS 2022.
Beslutet i KS var att godkänna granskningen trots att underlaget
för Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB var undermåligt.
Beslutet skickas till
Revisorerna i Lessebo kommun

Christina Nyquist
Kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-21
§ 157

Dnr 2022/261-

Skrivelse från revisorerna gällande
uppsiktsplikt bolagen KS 2022
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunchef att ta fram
förslag till svar för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 202208-16.
Ärendebeskrivning
Revisorerna har inkommit med skrivelse gällande kommunstyrelsens
uppsiktsplikt, specifikt gällande Kosta köpmanshus AB. Revisorerna
har ställt frågor som de önskar svar på senast den 18 augusti 2022.
Beslutsunderlag
Skrivelse från revisorerna 2022-06-18

Beslutsexpediering
Kommunchef

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr

Kommunstyrelsen
Angående Uppsiktsplikt enligt kommunallagen 6 kap. avseende
Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB
Kommunstyrelsen behandlade ärendet enligt §63 KSAU och i §82 KS 2022.
Problemen fanns redan 2021 i den granskningen som kommunstyrelsen gjorde då.
I punkt 5 finns följande skrivning:
"5 Kosta Köpmanshus AB:s* verksamhet kan inte bedömas om den har kommunala
ändamålet i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten
under verksamhetsåret 2021."
(Avser * Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB)
Beslutet i KS var att godkänna granskningen trots att underlaget för
Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB var undermåligt. Enligt kommunallagen är
det KS skyldighet att lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Revisionen har ej kunnat se att kommunstyrelsen vidtagit erforderliga åtgärder i
enlighet med de krav som anges i lag. Bristerna i Fastighetsbolaget Kosta
Köpmanshus AB konstaterade i KSAU den 31 augusti 2021 och KS 9 september
2021 samt §63 KSAU och i §82 KS 2022.. Alltså har problemet varit tydligt för KS
under lång tid utan att åtgärder vidtagits.
Med anledning av ovanstående vill revisorerna ha svar, senast den 18 augusti
2022, på följande:
Varför vidtogs inga åtgärder 2021 och framför allt 2022 och på vilken grund fattades
beslutet att godkänna redovisningen?
Vilka lösningar behandlas i KS för att komma tillrätta med bristerna i
Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB?
När avser KS att ta upp denna fråga i Fullmäktige?
Lessebo den 18 juni 2022

Örjan Davoust

Staffan Bergström

Per-Erik Falk

Hasse Henriksson

Mattias Albrektsson

Per-Anders Johansson/eu
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Bilagor Kommunallagen

Kommunallag (2017:725)
Kommunallag kap 6
9 § Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 §
pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
10 § Styrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som
anges i 10 kap. 3-5 §§ är uppfyllda i fråga om sådana aktiebolag som avses i de
bestämmelserna.

Kommunallagen kap 10
Överlämnande till delägda bolag
4 § Innan skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett delägt kommunalt
bolag, ska fullmäktige se till att bolaget blir bundet av de villkor som avses i 3 § i en
omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och
omständigheterna i övrigt.
I delägda kommunala bolag som inte omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), ska fullmäktige verka för att allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos
bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap.
tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.
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Begäran
Datum
2022-07-05

Ärendebeteckning
436-7264-2021

Begäran om yttrande förslag till byggnadsminnesstrategi
2022 - 2032
Länsstyrelsen sänder över remissupplagan av länets
byggnadsminnesstrategi med tillhörande handlingsplan för synpunkter.
Strategin innehåller målbilder och prioriteringar för urvalet av nya
byggnadsminnen. Handlingsplanen innehåller åtgärder och aktiviteter.
Vi ber er lämna synpunkter på:


Byggnadsminnesstrategins innehåll och inriktning.



Hur arbetar er organisation med skydd av bebyggelse som kan
komplettera urvalet av byggnadsminnen?



Övriga synpunkter?

Era svar ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 26 augusti 2022.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsminnesskyddet är det starkaste lagskydd bebyggelse kan få.
Syftet är att bevara byggnader, bebyggelsemiljöer, parker, trädgårdar
eller andra anläggningar som ger en bred och representativ bild av
samhällets historiska utveckling, olika byggnadsskick eller viktiga
brytpunkter och händelser. För att en byggnad ska kunna förklaras som
byggnadsminne krävs det att den har ett synnerligen högt kulturhistoriskt
värde eller ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt
kulturhistoriskt värde. Rätten att väcka fråga om en byggnad ska bli
skyddad har var och en.
Strategins målsättning är att:


Bredda Länsstyrelsens urval av byggnadsminnen för att nå en
mer representativ bild av länets historia.



Långsiktigt öka medvetenheten och kunskapen om våra
byggnadsminnen och att fler i länet ska känna igen sig och
relatera till det urval som gjorts.



Fungera som ett instrument för Länsstyrelsens prioriteringar och
urval av fråga väckt om byggnadsminnesförklaring.

Länsstyrelsen har identifierat tre målbilder att strategiskt arbeta vidare
med:
Postadress:351 86 Växjö

Telefon: 010-223 70 00

E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/kronoberg/personuppgifter
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Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Begäran
2022-07-05



Ett representativt urval av byggnadsminnen som spelar länets
historiska utveckling.



Byggnadsminnen är tillgängliga för fler och utgör en källa till
kunskap och upplevelser.



Hållbara byggnadsminnen med förutsättningar till långsiktig
förvaltning och bevarande.

2 (2)
436-7264-2021

Hantering av remissvar
Länsstyrelsen kommer att bearbeta synpunkter som lämnas in på denna
remissupplaga. Därefter är målet att under hösten 2022 fastställa
byggnadsminnesstrategin för perioden 2022 – 2032. En publikation tas
fram under hösten 2022.

Heidi Vassi

Veronica Trygg

Länsantikvarie

Byggnadsantikvarie

Bilagor
• Byggnadsminnesstrategi för Kronobergs län 2022–2032 med
tillhörande bilagor (remissversion 20220705)
• Handlingsplan byggnadsminnesstrategi 2022–2032 (remissversion
20220705)

Ni kan lämna uppgifterna på något av följande sätt.





Använd vår e-tjänst komplettering eller yttrande i ärende. Ni får då
en bekräftelse på att vi har mottagit uppgifterna. I e-tjänsten anger ni
Länsstyrelsen i Kronobergs län och 7264-2021. Ni hittar e-tjänsten
på www.lansstyrelsen.se. Skriv komplettering eller yttrande i
sökrutan och tryck på sök.
Skicka e-post till kronoberg@lansstyrelsen.se. Skriv diarienummer
7264-2021 i ämnesraden.
Skicka ett vanligt brev till Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86
Växjö.

Observera att ni bara behöver skicka in dokumenten en gång.
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Remissversion
Byggnadsminnesstrategi för Kronobergs län 2022–2032
Dnr 436-7264-2021

2
369

Innehållsförteckning
Byggnadsminnesstrategi för Kronobergs län 2022–2032

1

Förord

4

Sammanfattning

5

Inledning

6

Förutsättningar för Kronobergs län

11

Nationella kulturmiljömål och regional kulturmiljöstrategi................................. 11
Kulturhistoriska karaktärsdrag för Kronobergs län.............................................. 11
Kronobergs byggnadsminnen – en nulägesbild................................................... 12
Karta över länets byggnadsminnen.......................................................... 12
Befintliga byggnadsminnen i Kronobergs län.......................................... 13
Tillgängliga kulturmiljöer........................................................................ 16
Barnperspektivet....................................................................................... 16
Mångfald av kulturmiljöer........................................................................ 16
Strategi för nya byggnadsminnen i Kronobergs län – 2022–2032

18

Målbild 1. Ett representativt urval av byggnadsminnen som speglar länets
historiska utveckling................................................................................. 19
Målbild 2. Byggnadsminnen är tillgängliga för fler och utgör en källa till
kunskap och upplevelser.......................................................................... 20
Målbild 3. Hållbara byggnadsminnen med förutsättningar till långsiktig
förvaltning och bevarande........................................................................ 21
Referenser

22

Vill du läsa mer?.................................................................................................. 22
Bilagor

23

3
370

Förord
Våra byggnadsminnen fungerar som samhällets minne. Förutom den fysiska
miljön, som berättar om olika tiders byggnadsskick och samhällets historiska
utveckling, ryms även berättelser om de människor som levt och verkat här.
Byggnadsminne är det starkaste skydd en bebyggd miljö kan få. För att förklaras
som byggnadsminne krävs ett synnerligen högt kulturhistoriskt. Urvalet av
byggnadsminnen ska spegla samhällsutvecklingen, betydelsefulla händelser och
historiska brytpunkter i länets historia med en mångfald av kulturmiljöer. För
uppnå detta krävs ett kontinuerligt och målmedvetet arbete.
Strategins målsättning är att:


Bredda Länsstyrelsens urval av byggnadsminnen för att nå en mer
representativ bild av länets historia.



Långsiktigt öka medvetenheten och kunskapen om våra byggnadsminnen
och att fler i länet ska känna igen sig och relatera till det urval som gjorts.



Fungera som ett instrument för Länsstyrelsens prioriteringar och urval av
fråga väckt om byggnadsminnesförklaring.

Strategin följer de nationella kulturmiljömålen och målbilderna i länets
kulturmiljöprofil, och omfattar främst urvalet av nya byggnadsminnen. Strategin
är giltig under en tioårsperiod.

Maria Arnholm

Heidi Vassi

Landshövding

länsantikvarie
Veronica Trygg
Kulturmiljöhandläggare
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Sammanfattning
I Kronobergs län finns i dagsläget 38 byggnadsminnen som skyddas genom
kulturmiljölagens 3 kap. En analys av länets byggnadsminnesbestånd har visat på
en övervikt av högreståndsmiljöer och bostadsbebyggelse/boställen. Detta är
representativt för landet i stort och belyser den syn på kulturmiljövården som
rådde under en stor del av 1900-talet. Länet saknar byggnadsminnen som berättar
om det för Småland så karakteristiska småskaliga landskapet och de obesuttnas
bebyggelse med exempelvis torp. Även småindustrier och 1900-talets
kulturmiljöer behöver skyddas i större utsträckning.
Byggnadsminnesstrategin är tänkt att fungera som ett instrument för Länsstyrelsen
för prioriteringar och urval av nya byggnadsminnen. Detta innebär att
Länsstyrelsen i sin handläggning av en byggnadsminnesansökan kan göra
bedömningar även mot andra aspekter än de som rör det kulturhistoriska värdet.
Exempelvis att en viss miljö är överrepresenterad. Handlingsplanen redovisar
prioriteringar och för hur och när arbetet ska genomföras.
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Inledning
Vad är ett byggnadsminne?
Det finns två olika typer av byggnadsminnen, enskilda och statliga
byggnadsminnen. De enskilda byggnadsminnena skyddas genom
kulturmiljölagen, där Länsstyrelsen är beslutande myndighet. De statliga
byggnadsminnena omfattar statligt ägda byggnadsminnen och skyddas genom
Förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen, som
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har tillsyn över.
Syftet med byggnadsminnesskyddet är att bevara byggnader, bebyggelsemiljöer,
parker, trädgårdar eller andra anläggningar som ger en bred och representativ bild
av samhällets historiska utveckling, olika byggnadsskick eller viktiga brytpunkter
och händelser, såväl positiva som negativa. Det är alltid de kulturhistoriska
värdena som utgör grund för byggnadsminnet. En anläggning som förklaras som
byggnadsminne ska i princip förbli sådan för all framtid som en del av vårt
gemensamma kulturarv.
För att en byggnad ska kunna bli byggnadsminne krävs det att den har ett
synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller ingår i ett bebyggelseområde med ett
synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Det är Länsstyrelsen som utreder och
beslutar om byggnadsminnen men rätten att väcka fråga om en byggnad ska bli
skyddad har var och en. Länsstyrelsens beslut ska vara tydligt motiverat och i det
ska byggnadsminnets skyddsbestämmelser fastställas. Dessa beskriver på vilket
sätt byggnaden ska vårdas och underhållas samt i vilka avseenden den inte får
ändras. Eventuella ändringar som går emot skyddsbestämmelserna får göras om
det finns särskilda skäl. Då gör Länsstyrelsen en prövning av åtgärdens påverkan
på byggnadsminnets kulturhistoriska värden.
Enligt gällande föreskrifter och allmänna råd bör Länsstyrelsen ha en strategi för
urvalet av byggnadsminnen i länet. Strategin ska innehålla Länsstyrelsens
prioriteringar för nya byggnadsminnesförklaringar utifrån det befintliga beståndet.
Varje byggnadsminne bör även, enligt de allmänna råden, ha en vård- och
underhållsplan.
Om en byggnad kan antas komma i fråga som byggnadsminne kan Länsstyrelsen,
i väntan på en byggnadsminnesutredning, fatta ett beslut om anmälningsplikt.
Detta innebär att åtgärder som påverkar byggnadens kulturhistoriska värde
negativt ska anmälas till Länsstyrelsen. Bestämmelsen om anmälningsplikt kan
användas om Länsstyrelsen vill försäkra sig om att inga oönskade förändringar
sker på en byggnad. Det kan handla om en miljö som erhållit större
kulturmiljöbidrag eller som lyfts fram i en inventering, och som borde omfattas av
lagskyddet. Länsstyrelsen kan även fatta ett beslut om anmälningsplikt efter
avslag om fråga väckt om ärendet inte kunnat avgöras på grund av resursbrist.
Anmälningsplikten har ingen tidsbegränsning.

Lagstiftning nu och då i korthet
Genom 1920 års kungörelse med föreskrifter rörande det offentliga
byggnadsväsendet kunde offentligt ägda byggnader skyddas. Det dröjde dock
ända till 1942 innan byggnader och anläggningar i privat ägo fick ett rättsligt
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skydd, genom lagen om skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader. Parallellt
med 1942 års lag fortsatte 1920 års kungörelse att gälla.
1942 års lag omfattade kulturhistoriskt märkliga byggnader och till dessa
tillhörande parker, trädgårdar eller andra områden. En förutsättning som
påverkade lagens genomslagskraft var att fastighetsägarens medgivande krävdes
för att utfärda skyddsföreskrifter. Sammanlagt skyddades endast 168 olika
byggnader eller objekt i landet genom lagen.
Då en frivilligt grundad lag inte ansågs ha tillräcklig effektivitet tillsattes en
utredning 1953 som resulterade i Byggnadsminnesutredningens förlag till lag om
byggnadsminnen. I denna framfördes bl.a. att lagstiftningen borde syfta till att
skydda ett urval av byggnader som representerar särskilt stora kulturhistoriska
värden. Bestämmelserna i lagen om byggnadsminnen gäller fortfarande till stor
del. Beslut om byggnadsminnen kunde nu fattas utan ägarens medgivande, även
om skyddsföreskrifterna behövde utformas i samförstånd med fastighetsägaren.
Möjligheten att inrätta ett byggnadsminne mot ägarens vilja har dock endast
kommit att nyttjas vid ett par tillfällen sedan 1960. Detta kan bero på att det krävs
en god samverkan med fastighetsägaren för att säkerställa förvaltningen av
byggnadsminnet. Genom 1960 års lag infördes även nyheten att ett område kring
byggnadsminnet kunde skyddas genom föreskrifter.
1976 överfördes myndighetsuppgifterna för byggnadsminnen från RAÄ till
länsstyrelserna. Ansvaret för de byggnadsminnen som skyddades genom 1920 års
kungörelse stannade dock kvar hos RAÄ.
När kulturmiljölagen började gälla 1989 fördes bestämmelserna från 1960 års
byggnadsminneslag in relativt oförändrade. De nyheter som infördes var bl.a. att
byggnader kunde skyddas inom ett bebyggelseområde även om de enskilda
byggnaderna var för sig inte har sådana värden som motiverade ett skydd.
Skyddsreglerna utökades även så att park, trädgård och annan anläggning kunde
skyddas i de fall de är att betrakta som medvetet arkitektoniska skapelser. Även en
bestämmelse om anmälningsplikt infördes.
2014 ändrades begreppet ”synnerligen märklig” till att ett byggnadsminne ska ha
ett ”synnerligen högt kulturhistoriskt värde”, efter att begreppet hade varit
omdiskuterat i flera olika utredningar genom årens lopp.

Hur har synen på urval och värdering
förändrats?
Redan under tidigt 1900-tal väcktes frågor om bevarande av hela
bebyggelsemiljöer då helheten, t.ex. stadsbilden, ansågs mer värdefull än enstaka
hus. Många av de första byggnadsminnesbesluten fokuserade dock enbart på
mangårdsbyggnader och därigenom kom värdefulla gårdsbyggnader,
ekonomibyggnader m.m. att lämnas utanför det område som avgränsades som
byggnadsminne.
På 1970-talet höjdes röster mot den snabba förändringstakten i samhället och
genom 1974 års kulturpolitiska proposition togs ett nytt avstamp för den fortsatta
inriktningen i fråga om skyddet av den fysiska kulturmiljön. Den enskilda
människans rätt till en historisk kontinuitet lyftes fram, såväl som vikten av att
bevara hela samhällets historia och inte enbart den s.k. högreståndskulturen.
7
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Genom regeringens proposition om kulturmiljövård 1987 fördes begreppet
kulturmiljö in i lagtexten. I propositionen poängterades även vikten av att se till
vardagsmiljöer och att på ett allsidigt sätt bevara kulturmiljöer som speglar vår
historia. Ett resonemang fördes även kring tidsaspekten och möjligheten att
förklara yngre bebyggelse till byggnadsminne.

Kulturhistorisk värdering
Kulturhistoriskt värde är något vi människor tillskriver en miljö, exempelvis en
byggnad. Värderingen utgår från byggnadens olika kulturhistoriska egenskaper,
såväl materiella som immateriella, och bedöms av vilka möjligheter vi har att ta
del av och förmedla kunskap om dess kulturhistoriska sammanhang. Desto bättre
vi kan beskriva och förmedla en bred kulturhistorisk kunskapsbild, knuten till en
miljö, desto tydligare blir det kulturhistoriska värdet.
Att bedöma en byggnads kulturhistoriska värde är inte detsamma som att redogöra
för dess historia. Det handlar inte heller om att räkna upp ett antal
värdekategorier. En byggnad som ritats av en känd arkitekt eller som ägts av en
känd person har inte automatiskt höga arkitektoniska- eller personhistoriska
värden. Det handlar istället om att sätta den i ett kulturhistoriskt sammanhang,
bedöma och redovisa detta sammanhang och därefter göra en värdering. En
mångfald av kulturhistoriska perspektiv bör eftersträvas i värderingen. Det finns
flera olika metoder för värdering av kulturhistorisk bebyggelse, såsom
Riksantikvarieämbetets plattform för värdering och urval (2015) och Axel
Unnerbäcks Kulturhistorisk värdering av bebyggelse (2012).
Synen på hur kulturarvet värderas är inte statiskt utan förändras över tid. Även om
de lagar och regelverket som styr urvalet av kulturhistorisk värdefull bebyggelse
inte förändrats i större utsträckning, har urvalet tillkommit i en tid med andra
värderingar. De senaste decennierna har ett vidgat perspektiv på kulturarv vuxit
fram. Kulturarvet ses idag som en självklar del i samhällsutvecklingen och som en
förutsättning för hållbar utveckling.
Nya kunskaper och förändrade synsätt ställer krav på oss att reflektera över
tidigare ställningstaganden och om det finns behov att justera dem. Är kriterierna
för bedömningen av det kulturhistoriska värdet tydligt redovisade blir det också
lättare att kunna omförhandla dessa i framtiden. Det är även viktigt att se till vilka
miljöer som tidigare har valts bort och varför, vilka berättelser och livsöden som
inte synliggjorts i samband med detta. I äldre byggnadsminnesbeslut saknas
generellt en beskrivning av de värden som omfattas av skyddet, vilket i sin tur
försvårar bedömningen inför förändringar som kan påverka de kulturhistoriska
värdena.
Många gånger utgör byggnadsminnen komplexa bebyggelsemiljöer som präglas
av ett stort tidsdjup och olika händelseförlopp med verksamheter som avlöst
varandra över lång tid. Att definiera miljöns kulturhistoriska sammanhang kan då
vara svårt. I en värderingsprocess är det därför viktigt att synliggöra, identifiera,
avgränsa det kulturhistoriska sammanhanget. Exempel på sådana miljöer är
godsmiljöerna som med sina underliggande gårdar, torp, marker och anläggningar
kan ses som en historisk helhetsmiljö, men vars delar också kan ha haft andra
funktioner och betydelser under den tid som sträcker sig utanför godsepoken.
Utöver den kulturhistoriska värderingen är det även viktigt att redogöra för andra
påverkansfaktorer som inte är kopplade till det kulturhistoriska värdet i
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utredningar och beslut. Exempel på sådana faktorer kan vara ekonomiska resurser,
hotbild, möjligheter till långsiktig förvaltning m m.

Väcka fråga om byggnadsminne en
demokratisk rättighet
Enligt kulturmiljölagen kan en fråga om byggnadsminnesförklaring väckas av var
och en. Den som ansöker behöver inte ha någon speciell anknytning till
fastigheten för att göra detta. Länsstyrelsen kan även själv ta upp en fråga om
byggnadsminne. Detta initiativ bör dock utgå från en uttalad policy eller strategi.
I lagens förarbeten lyfts den demokratiska aspekten fram, där lagstiftaren menar
att ett starkt gehör för kulturmiljövården förutsätter ett lokalt engagemang och en
levande dialog. Civilsamhället har därigenom en viktig uppgift att fylla som
kunskapsförmedlare och opinionsbildare.
I kulturbebyggelseutredningen 2004 fanns förslag om att ta bort allmänhetens rätt
att väcka fråga om byggnadsminne. Endast byggnadens ägare, Länsstyrelsen,
Riksantikvarieämbetet och de regionala museerna föreslogs ha kvar rätten.
Förslaget kom inte att genomföras. Regeringen motiverade detta med att skyddet
för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljöer är beroende av allmänhetens,
brukarens och ägarens intresse och engagemang. Ägarens och allmänhetens
delaktighet och engagemang är även viktigt när det kommer till förvaltningen av
miljöerna. Det finns ett stort symbolvärde i rätten att väcka fråga om
byggnadsminnesförklaring, och att då ta bort denna rätt skulle kunna motverka
intresset för kulturmiljöfrågor hos allmänheten. Regeringen lyfte även fram vikten
av en bred samverkan kring det strategiska arbetet med byggnadsminnesskyddet,
där Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna, de regionala museerna, kommunerna
och allmänheten samverkar utifrån sina respektive roller och ansvar.
Länsstyrelsen får inrätta ett byggnadsminne om de kulturhistoriska värdena är
tillräckliga. Länsstyrelsen kan därmed själv göra en bedömning i varje enskilt
ärende om det är lämpligt att utreda en fråga vidare. Ägarens inställning till en
byggnadsminnesförklaring har stor betydelse. Ett aktivt intresse från ägare och
samverkan mellan fastighetsägaren och Länsstyrelsen skapar förutsättningar för
en långsiktig förvaltning. Länsstyrelsens arbete med att få en heltäckande bild av
länets bebyggelseutveckling kan försvåras av att byggnader väljs bort, inte på
grund av dess kulturhistoriska värden, utan framtida förvaltningsmöjligheter,
ekonomiska resurser etc.

Skydd av kulturhistorisk bebyggelse i annan
lagstiftning
Byggnadsminnesskyddet omfattar en exklusiv skara av synnerligen
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och omfattar i dagsläget ca 2500
byggnadsminnen i landet.
Den stora majoriteten av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skyddas genom
skydds- och varsamhetsbestämmelser i plan- och bygglagen (PBL), där
kommunerna har ansvar för lagens tillämpning. Byggnadsminnesskyddet är avsett
att fungera i förhållande till kommunernas skyddslagstiftning. Kommunerna har
en skyldighet att beakta kulturvärden såväl vid bygglovsprövning som i planer.
9
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Bebyggelse kan även ingå i kulturmiljövårdens riksintressen vilka regleras i
Miljöbalken (MB).

Avgränsningar
Strategin omfattar endast enskilda byggnadsminnen. I statistiken och
analysarbetet har även länets tre statliga byggnadsminnen redovisats för att ge en
heltäckande bild. Strategin kommer inte föreslå eventuella behov av förändringar i
motiveringar, beskrivningar eller behov av jämkning.
Skyddsbestämmelserna i de äldsta besluten om byggnadsminnen är framtagna
utifrån andra förutsättningar som idag väsentligt har ändrats. En enklare analys
har därför gjorts kring de byggnadsminnen som saknar tydliga
skyddsbestämmelser och värdetexter eller där det uppenbart finns ett behov av att
utöka byggnadsminnet. Vid justering av skyddsbestämmelser eller utökning av
byggnadsminne ska ett nytt beslut fattas, vilket helt ersätter och inkluderar det
gamla. Denna strategi konstaterar bara behovet av ett sådant utredningsarbete.
Strategin hanterar inte heller riktlinjer för tillsyn och handläggning av redan
befintliga byggnadsminnen, med undantag för ovanstående genomgång.
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Förutsättningar för Kronobergs län
Nationella kulturmiljömål och regional
kulturmiljöstrategi
Av kulturmiljölagens inledning framgår att ”Det är en nationell angelägenhet att
skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla.”
Det statliga kulturmiljöarbetet styrs av de nationella kulturmiljömålen som togs
fram i propositionen Kulturmiljöns mångfald (2012/13:96). Enligt
kulturmiljömålen ska det statliga kulturmiljöarbetet främja:


Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras,
används och utvecklas.



Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta
ansvar för kulturmiljön.



Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till
kunskap, bildning och upplevelser.



En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön
tas till vara i samhällsutvecklingen.

Kronobergs läns kulturmiljöstrategi Vägen till levande kulturmiljöer 2021–2025
anger riktningen för länets kulturmiljöarbete. I kulturmiljöstrategin formuleras
följande målbilder:


Breddad syn på småländskt kulturarv.



Kulturmiljöer utvecklas hållbart.



Upprätthålla levande dialog mellan aktörer.

Byggnadsminnesstrategin är en del i Länsstyrelsens arbete för att uppnå målen
inom det nationella och regionala kulturmiljöarbetet.

Kulturhistoriska karaktärsdrag för
Kronobergs län
Länsstyrelsen tog 2014 fram en kulturmiljöprofil för Kronobergs län som utgjorde
grunden för länets kulturmiljöstrategi och treårsplan för kulturmiljöbidrag.
Kulturmiljöprofilen finns att läsa i sin helhet i bilaga. 1. Nedan redovisas ett antal
kategorier som i korthet beskriver de kulturhistoriska karaktärsdragen för
Kronobergs län:


ett mindre bördigt moränlandskap på sydsvenska höglandets sydsluttning,



gränsbygden mot det gamla Danmark,



röjningsrösen och stenmurar,



kommunikationsvägarna,



i avsaknad av andra städer än Växjö,



småbrukarlän,



det småskaliga landskapet, mångsyssleri,
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småländsk bruksbygd,



småländsk byggnadskultur,



kyrkliga kulturmiljöer.

I region Kronobergs kulturplan 2022–2024 lyfts en särskild stark regional profil
fram inom glas, migrationshistoria och den muntliga berättartradition som utgör
en del av det immateriella kulturarvet. Sagobygden är sedan 2018 upptagen på
Unescos ”Register of Good Safeguarding Practice”, som Sveriges första goda
exempel.
Även konsthantverk och design har traditionellt varit viktiga näringar i
Kronoberg. Möbelriket och Glasriket är nationellt och internationellt kända inom
form och design. Kulturparken Smålands olika arenor, Glasriket, kulturreservatet
Linnés Råshult och Huseby Bruk, utgör besöksmål för såväl invånare som
nationella och internationella besökare.

Kronobergs byggnadsminnen – en
nulägesbild
Karta över länets byggnadsminnen

Bild 1. Kartan visar länets enskilda och statliga byggnadsminnen. Det senaste
byggnadsminnet, Issjöa missionshus, saknas i kartbilden.
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Befintliga byggnadsminnen i Kronobergs län
I Kronobergs län finns totalt 41 byggnadsminnen, 38 av dessa är enskilda
byggnadsminnen och 3 är statliga byggnadsminnen. De statliga byggnadsminnena
(Växjö residens, Dädesjö gamla kyrka och Huseby bruk) omfattas inte av den här
strategin men har använts i analyserna för att ge en mer rättvisande bild av länets
byggnadsminnesbestånd. 14 av byggnadsminnena ingår i kulturmiljöer av
riksintresse och ett byggnadsminne ingår i Kulturreservatet Komministerbostället
Linnés Råshult. I dessa fall regleras miljöerna även genom Miljöbalkens
bestämmelser.
På motsvarande sida följer en redovisning av länets byggnadsminnen uppdelade
efter anläggningskategori. Kategorierna kyrkstall, sockenstuga och
sockenmagasin har slagits ihop eftersom de tillsammans utgör sockencentrum.
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Byggnadsminnen i Kronobergs län uppdelade efter
anläggningskategori:
Bank/Telegrafstation och televerk
Televerkets hus (f.d. riksbankshuset)

Herrgård - Bruksherrgård
Åry herrgård
Huseby (statligt byggnadsminne)

Biskopsgård
Östrabo

Järnvägsstation
Alvesta järnvägsstation

Bondgård
Riksdagsmannagården

Kaptensgård
Stora Kölaboda kaptensgård

Snugge (Christina Nilssons födelsehem)
Bostadshus
Kosta glashus
Sven Ljungbergs födelsehem
Elin Wägners lilla Björka
Lilla Gunnarbo

Kyrka
Dädesjö gamla kyrka (statligt byggnadsminne)
Kyrkstall/sockenstuga/sockenmagasin
Ljuders kyrkstallar
Linneryds kyrkstallar och sockenstuga
Linneryds sockenmagasin

Boställe
Dädesjö gamla prästgård
Skälsnäs ryttmästarboställe
Gamla domprostgården (ingår i beslut med
Smålands museum)
Komministerbostället i Råshult
Bruk
Rosdala glasbruk

Museum
Smålands museum (ingår i beslut med gamla
domprostgården)
Mötes-, exercis- och lägerplats
Halmhyddorna på Kronobergshed
Nykterhetsloge
Ordenshuset Asa Thor
Logehuset i Drev

Folkets hus
Transjö folkets hus

Residens
Växjö residens (statligt byggnadsminne)

Norrhults folkets hus
Frikyrka
Issjöa missionshus

Sjukhus - Mentalsjukhus
Sankt Sigfrids sjukhus

Emanuelskapellet
Garveri
Ryssby garveri

Skola - Läroverk
Karolinerhuset, Växjö gamla gymnasium

Gästgivargård
Hamneda gästgivaregård

Teater
Växjö teater

Herrgård
Gåvetorps herrgård

Tingshus
Alvesta tingshus

Sällebergs herrgård

Lenhovda tingshus

Lidhems säteri
Gårdsby säteri
Jätsbergs herrgård
Bild 2. Tabellen visar länets byggnadsminnen uppdelade efter anläggningskategori.
Kategorierna kyrkstall, sockenstuga och sockenmagasin har slagits ihop eftersom de
tillsammans utgör sockencentrum.
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Analysen av länets byggnadsminnen återfinns i sin helhet i bilaga 2.
Sammanfattningsvis visar analysen på följande:


En övervikt av byggnadsminnen som representerar högreståndsmiljöer och
bostadsbebyggelse/boställen.



Länet saknar byggnadsminnen som berättar om det för Småland så
karakteristiska småskaliga landskapet, där människor försörjt sig genom
mångsyssleri och kompletteringsnäringar exempelvis fiske,
ängsfruktodling och skogsbruk. Det finns inte heller något byggnadsminne
från den torpbebyggelse som varit knuten till större gods och gårdar, och
som så utmärkande präglat det småländska landskapet. Även de mest
utsatta i bondesamhället, de obesuttna, med backstugebebyggelse,
fattighus m.m. saknas bland länets byggnadsminnen. Eftersom denna
bebyggelse till stor del försvunnit från landskapet kan andra metoder
komplettera bilden för att återspegla och synliggöra miljöerna.



Byggnadsminnen som knyter an till kommunikationsvägarna och länet
som gränsbygd mot det gamla Danmark saknas. Bland annat saknas
byggnadsminnen i Markaryds kommun, som tidigare utgjorde landsgräns
mot Danmark.



Av byggnadsminnena från 1900-talet är övervägande majoritet från före
andra världskriget. Miljöerna representerar bostadsbebyggelse, folk- och
nykterhetsrörelse och till viss del även samhällsservice. Urvalet från 1900talet behöver breddas, såväl gällande byggnadstyp som tidsaspekten. En
mångfald av skyddade miljöer bör eftersträvas och närmare vår samtid.



Mot länets kulturplan saknas byggnadsminnen som knyter an till den
småländska möbelindustrin och den svenska utvandringsvågen.



Berättarkulturen i länet är mer komplex. Här handlar det ofta om
immateriella värden som knyts till fysiska platser i landskapet. Kan
berättelserna knytas till ett byggnadsminne kan det vara mer lämpligt att
synliggöra dessa genom Länsstyrelsens skriftliga informationsmaterial.



Länet saknar helt representation i kategorierna fiske, nomadnäring,
rekreation och turism samt stadsrum. Alla kategorier är visserligen inte
tillämpbara i alla län. I avvägning gentemot kulturmiljöprofilen kan fiske,
med bäring på mångsyssleriet kunna lyftas fram. Rekreation och turism
har blivit en viktig näring i länet. Även samhällsservice och teknisk
förvaltning, fristående parker och trädgårdar samt industri bedöms vara
underrepresenterade.



I säkerställandeplanen från 2003 har småindustrier och parker lyfts som
miljöer som borde prioriteras.



Länets äldsta historia, med profan bebyggelse från 1600-tal eller tidigare
bör särskilt beaktas.



Det finns ett behov av att se över inaktuella skyddsbestämmelser och
värdebeskrivningar i framför allt de äldre besluten från före 1988 samt
utreda behov av utökning av ett par byggnadsminnen.
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Tillgängliga kulturmiljöer
RAÄ konstaterar i rapporten ”Skyddat och otillgängligt?” att skyddade miljöer
med publik verksamhet i regel är otillgängliga för personer med
funktionsnedsättning. Det finns även en uppfattning hos många ägare/förvaltare
till byggnadsminnen om att det inte är tillåtet att göra tillgänglighetsåtgärder i
skyddade byggnader. Detta trots att Länsstyrelsens uppdrag även omfattar att
uppmuntra till anpassade lösningar för att öka tillgängligheten. En viktig
framgångsfaktor är tidiga samråd mellan parterna, där åtgärdens utformning
diskuteras. Ett annat sätt att lyfta tillgänglighetsfrågorna kan vara att ha ett särskilt
kapitel om tillgänglighet i byggnadsminnenas vård- och underhållsplaner.
När det gäller särskilda informativa eller kommunikativa tillgänglighetsåtgärder är
inte heller dessa vanligt förekommande. Med fler besökare till ett byggnadsminne
ökar kommunikations- och informationsinsatserna och den fysiska
tillgängligheten förbättras.
Länsstyrelsen i Kronoberg har sedan 2014 vid tryck av digitalt
informationsmaterial ställt krav på att materialet görs tillgängligt för
hjälpmedelsanvändare. Sedan 2020 tillämpas också tillgänglighetskraven i lagen
om tillgänglighet till digital offentlig service hos alla offentliga myndigheter och
aktörer.

Barnperspektivet
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen, FN:s konvention om barnets
rättigheter, svensk lag. Barnkonventionens klargör vilka rättigheter alla barn har,
där barn och ungas rätt till kultur ingår i flera av artiklarna. Barnen är vår nästa
generation och det är därför är det viktigt att fundera över hur barn berörs av olika
beslut.
De byggnadsminnen som skyddas genom kulturmiljölagen är en del av vårt
framtida kulturarv, till vilka vi knyter viktiga berättelser. De riktlinjer för urval
som tas i den här strategin har därför en stor påverkan på kommande
generationers möjligheter att förstå och kunna relatera till sitt kulturarv. Alla barn
i länet berörs på så sätt indirekt av byggnadsminnesstrategin. Det är därför viktigt
att synliggöra motiven som ligger till grund för urvalen i strategin så att de blir
läsbara och begripliga även i framtiden. Det är även viktigt att reflektera kring
vilkas kulturarv som väljs ut att skyddas för framtiden. Byggnadsminnesstrategin
utgår från de nationella kulturmiljömålen och målbilderna i länets
kulturmiljöprofil, som i stor del syftar till att bredda perspektiven med en
mångfald av kulturmiljöer som speglar hela samhällets utveckling.

Mångfald av kulturmiljöer
Bevarandet av kulturarv, kulturminnen och kulturmiljöer har en lång historia som
är förknippad med nationsbyggande. Vi är alla delaktiga i skapandet av den miljö
vi lever i och kulturmiljön utgör en grundsten i ett hållbart samhällsbygge. En
mångfald av kulturmiljöer speglar samhället och den historiska utvecklingen.
Mångfaldsbegreppet är dock komplext, föränderligt och sammanhangsbundet. I
vår strävan att inkludera kan andra perspektiv på historien exkluderas. Strävan
mot en mångfald av kulturmiljöer handlar i grund och botten om att vi alla
tillsammans ska kunna förstå oss själva och samhället bättre. En förutsättning för
16
383

detta är ett urval av en variation av miljöer som visar på olika typer av historiska
förhållanden, livsvillkor och livsval.
Den kulturella välfärden är inte likvärdig. Socioekonomiska, geografiska och
demografiska faktorer som utbildning, inkomst, boendeort, kön och ålder, har
effekter för vem som tar del av kulturell välfärd. Befolkningsförändringar i
samhället innebär också nya målgrupper. Var femte invånare i Kronoberg har
utländsk bakgrund, det vill säga är antingen utrikes född eller har två utrikes födda
föräldrar.
I urvals och värderingsprocessen måste Länsstyrelsen kritiskt reflektera över
urvalet av byggnadsminnen och vilka perspektiv som får företräde. För att nå en
mer representativ bild behöver Länsstyrelsen dels se till det historiska urvalet av
byggnadsminnen och bredda detta, dels fånga in miljöer som speglar det samhälle
vi lever i idag. Bedömningen är i slutändan alltid subjektiv, men en tydlig
motivering ökar läsbarheten. Som stöd i sin handläggning och bedömning
använder Länsstyrelsen en checklista för inkluderande handläggning, framtagen
inom ramen för länsstyrelsernas kalejdoskopsatsning.
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Strategi för nya byggnadsminnen i
Kronobergs län – 2022–2032
Byggnadsminnesinstrumentet syftar till att skydda ett urval av Sveriges
byggnadsbestånd med så höga kulturhistoriska värden att det betraktas som
synnerligen kulturhistoriskt värdefullt utifrån regionalt och nationellt perspektiv.
Urvalet ska berätta om samhället i stort och återspegla den historiska
samhällsutvecklingen. För att få ett väl avgränsat men ändå representativt
byggnadsminnesbestånd krävs ett kontinuerligt och målmedvetet arbete.
Byggnadsminnesstrategin är tänkt att fungera som ett instrument för Länsstyrelsen
för prioriteringar och urval av nya byggnadsminnen. Detta innebär att
Länsstyrelsen i sin handläggning kan fatta beslut, mot andra aspekter än de som
rör det kulturhistoriska värdet. Exempelvis att en viss miljö är överrepresenterad
bland länets byggnadsminnen eller mot bakgrund av framtida
förvaltningsmöjligheter, bevarandeaspekter m.m. Det kulturhistoriska värdet ska
dock alltid utgöra grund för bedömningen. En byggnad med mycket höga
kulturhistoriska värden kan alltså byggnadsminnesförklaras trots att den ingår i en
byggnadskategori som redan är överrepresenterad bland länets byggnadsminnen.
Det är i sammanhanget även viktigt att synliggöra instrumentets begränsningar.
Länsstyrelsen kommer aldrig kunna nå en fulltäckande bild eftersom andra
faktorer än kulturhistoriskt värde styr urvalet, exempelvis vilka ansökningar om
fråga väckt som inkommer från allmänheten, ekonomiska faktorer,
förvaltningsmöjligheter och fastighetsägarens inställning. Det handlar också om
en resursfråga om det är möjligt utifrån befintliga resurser att hantera ett
representativt urval av hela Sveriges fastighetsbestånd. Här utgör PBL och MB:s
skyddsinstrument ett viktigt komplement till kulturmiljölagen för ett bevarande av
kulturhistoriskt intressant bebyggelse och miljöer.
Att värdera en byggnad uppförd i närtid är komplext, eftersom det i regel krävs en
viss tid för att kunna sätta byggnaden i ett kulturhistoriskt sammanhang.
Länsstyrelsen i Kronoberg har valt att sätta en gräns vid sekelskiftet 2000, för att
kunna värdera och inlemma 1900-talets bebyggelsemiljöer.
Länsstyrelsen har identifierat tre målbilder att strategiskt arbeta vidare med:


Ett representativt urval av byggnadsminnen som spelar länets historiska
utveckling.



Byggnadsminnen är tillgängliga för fler och utgör en källa till kunskap och
upplevelser



Hållbara byggnadsminnen med förutsättningar till långsiktig förvaltning
och bevarande.
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Målbild 1. Ett representativt urval av
byggnadsminnen som speglar länets
historiska utveckling
En mångfald av byggnadsminnen som speglar länets historiska
bebyggelseutveckling utifrån regionalt och nationellt perspektiv bygger på ett
urval av nya byggnadsminnen som bättre tar hänsyn till 1900-talets kulturmiljöer
och vår samtid.
Kulturarvet skapas och omskapas av människor. Alla har rätt att vara med i den
processen. För att fånga upp människors tankar och synpunkter om morgondagens
byggnadsminnen och vilka miljöer som är värdefulla, måste medvetenheten och
kunskapen om den demokratiska möjligheten förmedlas.
För att nå en mer representativ bild av länets historiska utveckling, med en
mångfald av kulturmiljöer behöver Länsstyrelsen:


Synliggöra fler berättelser och miljöer, även det obekväma, samt inkludera
människor och livsöden som tidigare marginaliserats.



Förbättrad geografisk spridning och ålder på byggnadsminnen.



Verka för medvetenhet kring den demokratiska möjligheten med
byggnadsminnesskydd.
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Målbild 2. Byggnadsminnen är tillgängliga
för fler och utgör en källa till kunskap och
upplevelser
Kulturmiljöer engagerar och intresserar människor och utgör en grundsten i
hållbart samhällsbygge och i gestaltningen av vår livsmiljö. Genom att informera
om våra byggnadsminnen och knyta fler berättelser till miljöerna, blir
byggnadsminnena mer angelägna och tillgängliga för fler.
Det finns en stor utmaning i att göra våra byggnadsminnen fysiskt tillgängliga för
alla. För att möta dessa utmaningar krävs god samverkan och öppna dialoger
mellan Länsstyrelsen, fastighetsägare, förvaltare etc.
För att länets byggnadsminnen ska bli digitalt och fysiskt tillgängliga för fler
behöver Länsstyrelsen:


Genomföra informationssatsning om varje byggnadsminne.



Säkerställa att allt digitalt informationsmaterial som tas fram för länets
byggnadsminnen uppfyller kraven i lagstiftningen om Lagen (2018:1937)
om tillgänglighet till digital offentlig service.



Säkerställa att tillgänglighetsperspektivet finns med vid inrättandet av nya
byggnadsminnen.



Genomföra informationssatsning om länets byggnadsminnen på flera
språk och med lättläst information.
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Målbild 3. Hållbara byggnadsminnen med
förutsättningar till långsiktig förvaltning och
bevarande
Det är en anläggnings kulturhistoriska värde som i slutändan avgör om den
uppfyller kraven för ett byggnadsminnesskydd. I avvägningen om en byggnad är
lämplig att skydda kan andra faktorer komma att spela en stor roll. Det kan handla
om framtida förvaltningsmöjligheter, intressekonflikter, ekonomiska resurser
m.m. En anläggning som förklaras som byggnadsminne ska i princip förbli
bevarad för all framtid som en del av vårt gemensamma kulturarv.
Ett aktivt intresse från byggnadsminnesägare och samverkan mellan
fastighetsägaren och Länsstyrelsen skapar förutsättningar för en långsiktig
förvaltning.
För att säkerställa hållbara byggnadsminnen med goda förutsättningar till
förvaltning och bevarande behöver Länsstyrelsen:


Upprätta en vård- och underhållsplan för varje byggnadsminne som ger
fastighetsägaren stöd i förvaltning.



Inrätta ett forum för byggnadsminnesägare.



Ta ställning till de anläggningar som omfattas av anmälningsplikt, revidera
och aktualisera otydliga skyddsbestämmelser och utreda en eventuell
utökning av byggnadsminnen.



Vara restriktiv med byggnadsminnesförklaringar där andra förutsättningar
saknas, t ex framtida förvaltning.



Prioritera vård-, tillgängliggörande och kunskapshöjande åtgärder för
byggnadsminnen i bidragshanteringen.
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1 (2)
Datum

Ärendenummer

2014-02-26

-

Kulturmiljöprofil Kronobergs län
Kulturmiljöprofilen för Kronobergs län utgör grunden för länets
Kulturmiljöstrategi 2011-2015 och de prioriterade områdena avspeglas
i bidragsgivningen.
Kronobergs läns läge över högsta kustlinjen präglas av ett mindre
bördigt moränlandskap på sydsvenska höglandets sydsluttning.
Moränavlaringarna har bildat kullar och ryggar i landisens
rörelseriktning med många sjöar och vattendrag. Den bördiga jorden
finns främst kring det gamla folklandet Värends centralbygd med
slättbygderna kring Åsnens sjösystem och utmed Lagans vattendrag i
folklandet Finnveden. Här finns en lång bosättningstradition, vilket
Lagadalens karaktäristiska höggravfält från järnåldern liksom
bronsåldersrösena i Värend vittnar om. I Göteryds socken finns en
ovanligt stor koncentration av hällkistgravar kring sjön Römningen.
Den karga gråstensgrunden i länet i övrigt är blockrik och mestadels
bevuxen med barrskogar, som i första hand skapat förutsättningar för
djurhållning med betesmarker. Stora variationer finns dock i länets
naturgeografi som helhet från den södra gränsbygden mot det gamla
Danmark i dagens Skåne och till de nordliga skogsbygderna. Stora
delar av länet har någon gång varit uppodlat redan sedan förhistorisk
tid, även de områden som idag är skogsmark. De fysiska spåren i form
av röjningsrösen och stenmurar har bevarats, som ett resultat av både
ett lågt befolkningstryck som exploateringsgrad. Den höga
koncentrationen av röjningsrösen i länet och i Småland är idag unik i
ett europeiskt perspektiv.
Vattendragen har varit de främsta kommunikationsvägarna i länet.
Mörrumsån, Ronnebyån, Helga å och Lagan var betydelsefull för
kolonisationen och kring deras flöden utvecklades centralbygderna
med inslag av maktens anläggningar. Både senmedeltidens största
godsbildning Bergkvara och vasaborgen Kronoberg, där Dackefejden
utspelades, är belägna vid Helgasjöns vattensystem. Tidigare gick
kontaktvägarna mer i nord/sydlig riktning såsom Lagadalen med
senare Riksettan och idag E4:an. Genom järnvägsbyggena från 1860talet och framåt, med södra stambanan och järnvägsknut i Alvesta,
knöts länet samman. I avsaknad av andra städer än Växjö
underlättades bildandet av stationssamhällen och köpingar, ofta med

Postadress
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351 86 VÄXJÖ

Kungsgatan 8 010-223 70 00 010-223 72 20

Telefon
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E-post

Webbplats

kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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Heidi Vassi
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Datum

Ärendenummer

2014-02-26

en stadsmässig ansats. Växjö, som biskopssäte och eget stift 1170, fick
stadsprivilegier 1342 och var länets enda stad under 600 år.
Kronoberg är ett småbrukarlän med relativt få större gods och gårdar. I
det småskaliga landskapet har boskapaskötsel och skogsbruk varit
huvudsakliga näringar. Mångsyssleri genom olika
kompletteringsnäringar har präglat både jord- och skogsbruket med
pottaskebränning, tjärbränning, kolning, salpetersjuderi,
krutproduktion, hantverksslöjd och humleodling. Ett särskilt gynnsamt
klimat i sjön Åsnens södra del har gjort det möjligt att odla frukt för
både husbehov och avsalu i både åker- och ängsmark.
Ängsfruktodlingarna är idag det nordligaste exemplet på en folklig
odlingsform som har varit vanlig i hela Europa. Vidare har intensivt
husbehovsfiske i sjöarna Åsnen, Bolmen och Helgasjön varit
betydelsefullt för människors utkomst. Landsbygden har utöver
jordbruksprodukter även gett betydelsefulla råvaror för
industriutveckling. Generellt viktiga råvaror har varit sjö- och
myrmalm, skogsprodukter i form av virke och brännved.
Den lågtekniska järnhanteringen utvecklades till storskalig förädling i
en småländsk bruksbygd från 1600-talet och framåt i järnbruk,
pottaskebruk, salpetersjuderier, glasbruk, sågverk och massafabriker.
Huseby, Åryd och Lessebo var pionjärbruken och följdes av Delary,
Klavreström och Kosta under 1700-talet. Kring bruken växte
patriarkala samhällen upp, strukturerade med herrgård,
arbetarbostäder, produktionsbyggnader och folkrörelselokaler. I
brukssamhällena växte sig arbetarrörelsen stark, företrädesvis i länets
nordöstra delar. Samma sak gjorde väckelserörelsen i länets norra
delar.
Laga skifte har satt sin prägel på landskapet och småländsk
byggnadskultur, som domineras av röda parstugor i välbevarade
gårdsmiljöer med ladugårdar och många uthus. Lågadelns
ståndsmässiga bebyggelse har närmast karaktären av enklare
herrgårdar och skiljer sig på så sätt från övriga delar i södra Sverige.
Herrgårdarna, bruken, den militära indelningen och befolkningsexpansion har även resulterat i torpbebyggelse för de obesuttna från
olika epoker. Karaktäristiskt för bygdens kyrkliga kulturmiljöer är de
stora vita nyklassicistiska s k Tegnérkyrkorna från slutet av 1700-talet
och början av 1800-talet. I länet finns även landets äldsta timmerkyrka,
Granhult, från 1200-talet, som bevarats tack vare sockenbornas envisa
kamp mot biskop Esaias Tegnérs beslut om rivning av mindre
medeltida kyrkorna och sammanslagning av församlingar.
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Bilaga 2. Analys av länets
byggnadsminnen
Byggnadsminne per huvudgrupp
En sammanställning har gjorts utifrån de 24 huvudkategorier som används i
RAÄ:s bebyggelseregister (BeBR). I analysen har ett byggnadsminne (Smålands
museum och gamla domprostgården) delats upp i två olika poster eftersom
byggnadsminnet i sig består av två byggnader med skilda kulturhistoriska
sammanhang och ålder. Detta gäller för redovisningen av kategorier och
byggnadsminnenas ålder.

Bild 1. Bilden visar uppdelningen av befintliga byggnadsminnen i Kronobergs län efter
huvudgrupp där slott och herrgård, boställe och tjänstebostad samt bostadsbebyggelse
dominerar.

Sammanställningen visar på en övervikt av byggnadsminnen som representerar
högreståndsmiljöer och bostadsbebyggelse/boställen. Detta är representativt för
landet i stort.1 Det saknas byggnadsminnen inom kategorierna fiske, industri,
konstnärligt skapande, nomadnäring, park och trädgård, rekreation och turism,
samhällsservice och teknisk förvaltning, skogsbruk och stadsrum. Eftersom ett
byggnadsminne kan falla in i flera av kategorierna blir bilden något missvisande.
En herrgårdsanläggning kan till exempel samtidigt vara bostadsbebyggelse som
ett jord- och skogsbruk och ha en trädgårds- eller parkanläggning. Ett sjukhus kan
falla in under såväl hälso-, sjukvård- och socialvård som offentlig förvaltning och
samhällsservice och teknisk förvaltning.
I länet saknas helt representation i kategorierna fiske, nomadnäring, rekreation
och turism samt stadsrum. Även kategorier som samhällsservice- och teknisk

1

Nationell statistik Bebyggelseregistret.

394

förvaltning, industri och fristående parker och trädgårdar bedöms ha en liten
representation.

Avstämning mot länets kulturmiljöprofil
Vid en avstämning mot länets kulturmiljöprofil framgår att flertalet
byggnadsminnen sorteras in under brukskultur, kyrkliga kulturmiljöer, småländsk
byggnadskultur, där högreståndsmiljöerna främst är representerade samt Växjö
stad och bildandet av stationssamhällen och köpingar. De delar av länets
kulturmiljöprofil som inte har lika bred representation är Kronoberg som
småbrukarlän, det småskaliga landskapet, mångsyssleri med
kompletteringsnäringar, kommunikationsvägarna och länet som gränsbygd mot
det gamla Danmark.
Kategorier i Kulturmiljöprofilen

Antal
byggnadsminnen

Mindre bördigt moränlandskap på sydsvenska höglandets
sydsluttning

0 st

Gränsbygden mot det gamla Danmark

0 st

Röjningsrösen och stenmurar

0 st

Kommunikationsvägarna

2 st

I avsaknad av andra städer än Växjö

10 st

Småbrukarlän, det småskaliga landskapet

3 st

Mångsyssleri

0 st

Småländsk bruksbygd

8 st

Småländsk byggnadskultur

9 st

Kyrkliga kulturmiljöer

5 st

Bild 2. Bilden visar kategorierna i kulturmiljöprofilen utskrivna. Flertalet byggnadsminnen
kan delas in i flera av kategorierna, den kategori som valts bedöms vara det huvudsakliga
för objektet. Siffrorna visar på antalet byggnadsminnen som har bäring på respektive
kategori.

I regionens kulturplan lyfts glas, migrationshistoria, muntlig berättartradition,
konsthantverk och design särskilt fram. Bland byggnadsminnena saknas
representation från migrationshistoria och den muntliga berättartraditionen.
Berättelser knutna till befintliga byggnadsminnen kan delvis återspegla den stora
migrationsvågen och länets berättartradition. Inom design är glasindustrin
representerad men möbelriket och den möbelindustri som varit vanligt
förekommande i Småland under 1900-talet är inte synlig bland länets
byggnadsminnen.
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Byggnadsminnenas ålder

Bild 3. Bilden visar byggnadsminnen uppdelade efter vilket århundrade de uppförts.
Majoriteten, 95%, av byggnadsminnena är uppförda under 1700-talet till tidigt 1900-tal.
Dädesjö gamla kyrka uppfördes på 1200-talet och delar av byggnaderna på Jätsbergs
herrgård härstammar från 1600-tal.

Länets byggnadsminnen är främst tillkomna under 1700-talet fram till tidigt 1900tal. Av de byggnadsminnen som uppförts under 1900-talet är 10 av 11 uppförda
före 1940 och ca hälften uppförda före 1920. Av 1900-talsmiljöerna återfinns 4
bostadshus, 4 folkrörelsebyggnader (Folkets hus och nykterhetsloger), en bank
och televerk, ett tingshus och en järnvägsstation.
Dädesjö gamla kyrka, som är ett statligt byggnadsminne, uppfördes på 1200-talet.
I övrigt finns en mycket liten representation av den äldsta bebyggelsen i länet.
Detta beror på att det inte finns mycket kvar av den profana bebyggelsen från
1600-talet och tidigare. En genomgång av äldre inventeringar och
kunskapsunderlag kan vara motiverad för att identifiera fler potentiella äldre
byggnadsminnen.

Geografisk fördelning
Sett till geografisk fördelning har Växjö kommun flest byggnadsminnen och det
saknas helt byggnadsminnen i Markaryds kommun. I övrigt är fördelningen
någorlunda jämn över kommunerna. Viss fördelning kan dock finnas inom en
kommun, t ex. Tingsryds kommun där alla tre byggnadsminnen ligger i samma
samhälle.
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Bild 4. Bilden visar byggnadsminnen uppdelade efter kommun. Flest byggnadsminnen
finns i Växjö kommun medan Markaryd helt saknar byggnadsminnen och visas därmed
inte i bilden.

Beslutsår
De enskilda byggnadsminnesbesluten spänner över åren 1964 - 2022. Sju av
byggnadsminnena har tidigare varit statliga byggnadsminnen men sedan övergått
till enskilda byggnadsminnen när ägoförhållandena ändrats. Diagrammet nedan
redovisar för det år beslutet om enskilt byggnadsminne fattades. Flest beslut
fattades på 1990- och 2000-talen.
I jämförelse med nationell statistik från bebyggelseregistret har Kronobergs län
något större procentuell andel fattade beslut från år 2000 och framåt.2 Detta kan
bero på de fyra nya byggnadsminnen som inrättades år 2008 (Gårdsby säteri,
Linneryds kyrkstallar och sockenstuga, Linneryds sockenmagasin och Alvesta
tingshus).

2

Nationell statistik Bebyggelseregistret.
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Bild 5. Bilden visar det år beslut om enskilt byggnadsminne fattades. Beslutsåren
spänner från 1964–2022. Flest beslut fattades på 1990- och 2000-talen. Några av
byggnadsminnena har varit skyddade som statliga byggnadsminnen tidigare.

Allmänhetens tillgänglighet
Majoriteten av länets byggnadsminnen är öppna eller delvis öppna för
allmänheten. 12 byggnadsminnen, som utgör privatägda bostäder, är stängda för
allmänheten. Alla byggnadsminnen, förutom det senaste byggnadsminnet från
2022, har en populärt framställd informationsskrift framtagen av Länsstyrelsen.
Skrifterna vänder sig till en intresserad allmänhet och finns trycka i en begränsad
upplaga, samt framförallt tillgängliga digitalt via Länsstyrelsens hemsida. Sedan
2015 har Länsstyrelsen haft ett krav på mångfaldsperspektiv när nya skriftmanus
upphandlats.

Bild 6. Bilden visar hur stor andel av byggnadsminnena som är öppna för allmänheten.
64 % (26 st) av byggnadsminnena är öppna för allmänheten, 7 % (3 st) är delvis öppna
och 29 % (12 st) utgör privatägda byggnader som är stängda för allmänheten.

Behov av justering av äldre
byggnadsminnesbeslut
Behov av att justera skyddsbestämmelsen har identifierats i åtminstone 15 beslut
eftersom skyddsbestämmelsen innehåller inaktuell information eller saknar
värdetext.
För två byggnadsminnen har Länsstyrelsen sett behov av att utreda en eventuell
utökning av byggnadsminnet, Sällebergs herrgård och Kölaboda kaptensboställe. I
båda fallen handlar det om delar av en gårdsmiljö där ekonomibyggnader av olika
anledningar lämnats utanför skyddet.

Byggnader med anmälningsplikt enligt 3 kap
Kulturmiljölagen
Åtta byggnader/anläggningar har listats med anmälningsplikt. Majoriteten är
beslutade på 1990-talet och tidigt 2000-tal. Detta var resultatet av en tidigare rutin
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om att anmälningsplikt skulle gälla där större kulturmiljöbidrag lämnats till
fastigheter utan lagskydd. I den nuvarande bidragsförordningen (förordningen om
bidrag till värdefulla kulturmiljöer 2010:1121) ges en tydligare riktning om att
medlen i första hand ska bindas upp i lagskyddade miljöer. Följande byggnader är
beslutade om anmälningsplikt:


Hovmantorps pumphus, Lessebo kommun 2000-02-22



Handpappersbruket i Lessebo, Lessebo kommun 2000-02-22



Rönneholms såg och torvströfabrik, Älmhults kommun 2000-02-04



Bergkvara gård, Växjö kommun 1996-04-23



Gamla godsmagasinet i Alvesta, Alvesta kommun 1994-07-22



Lutherska bekännelsekyrkan i Ljungby, Ljungby kommun 1997-09-25



Älmeboda gamla prästgård, Tingsryds kommun 1993-09-02



Kulturhuset Gränslösa i Åseda, Uppvidinge kommun 2004-07-15

Kategoriinventeringar som utförts i länet
Följande kategoriinventeringar har genomförts av Länsstyrelsen i Kronoberg med
bäring på bebyggda kulturmiljöer:


Bönhus, missionshus och kapell, 1996



Folkets hus, folkets park och Ordenshus, 1999



Glasbruk, 1998



Herrgårdar, 2003



Prästgårdar, 1983



Kvarnar och sågar, 1999



Stationshus, 1985



Vattenanknutna kulturmiljöer, 2014-pågående



Ängslador, 2003

Säkerställandeplan från 2003
Länsstyrelsen tog 2003 fram en säkerställandeplan för länets byggnadsminnen,
med förslag till rullande treårsplan för byggnadsminnesförklaringar. Planen
fungerade som en vägledande arbetshandling. I planen lyftes det industrihistoriska
arvet fram som något som särskilt skulle beaktas. Förutom småindustrier
identifierades även parker som något som saknades bland länets byggnadsminnen.
Följande riktlinjer ställdes upp för kommande byggnadsminnesförklaringar:


En utvärdering av genomförda kategoriinventeringar skulle ligga till
grund för nya byggnadsminnen.



Byggnader som aktualiserades genom övergripande kommunala
inventeringar prioriterades för skydd.
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Förslag från allmänheten beträffande särskilt intressanta eller hotade
byggnader kunde vara angelägna att skydda, efter vidare utredning och
värdering av länsmuseet.



Byggnader som fått större bidrag borde få skydd som byggnadsminnen
eller omfattas av anmälningsplikt.

Samarbetet med kommunerna lyftes särskilt, för att få kommunerna att ta ett
större ansvar genom övergripande inventeringar och politiskt antagna
bevarandeplaner.
Sammantaget lyftes 11 miljöer fram som förslag till nya byggnadsminnen under
en treårsperiod. Fem av dessa är idag lagskyddade. Miljöerna hade tidigare varit
aktuella i fråga väckt om byggnadsminnesförklaring och bedömts vara väl
motiverade men avskrivits på grund av tidsbrist.
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Handlingsplan 2022–2032 för inrättande av nya byggnadsminnen i Kronobergs
län
Remissversion
Dnr 436-7264-2021
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Handlingsplan 2022–2032 för
inrättande av nya byggnadsminnen i
Kronobergs län
Byggnadsminnesstrategi
Byggnadsminnesstrategins målsättning är att:


Bredda Länsstyrelsens urval av byggnadsminnen för att nå en mer
representativ bild av länets historia.



Långsiktigt öka medvetenheten och kunskapen om våra byggnadsminnen
och att fler ska känna igen sig och relatera till det urval som gjorts.



Fungera som ett instrument för Länsstyrelsens prioriteringar och urval av
fråga väckt om byggnadsminnesförklaring.

Strategin följer de nationella kulturmiljömålen och målbilderna i länets
kulturmiljöprofil.

Syftet med handlingsplanen
I Kronobergs län finns i dagsläget 38 enskilda byggnadsminnen som skyddas
genom kulturmiljölagen. Urvalet ska regionalt spegla samhällets historiska
utveckling, olika byggnadsskick eller viktiga brytpunkter och händelser. En
mångfald av miljöer och berättelser kopplade till dessa miljöer ska eftersträvas.
I byggnadsminnesstrategin finns tre målbilder för hur Länsstyrelsens arbete med
inrättandet av nya byggnadsminnen ska bedrivas. Denna handlingsplan redovisar
prioriteringar och för hur och när arbetet ska genomföras.
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Målbild 1. Ett representativt urval av
byggnadsminnen som spelar länets
historiska utveckling
För att nå en mer representativ bild av länets historiska utveckling, med en
mångfald av kulturmiljöer behöver Länsstyrelsen:

Synliggöra fler berättelser och miljöer, även det
obekväma, samt inkludera människor och livsöden som
tidigare marginaliserats.
Åtgärd:


Prioritera underrepresenterade miljöer, som tillsammans med befintliga
byggnadsminnen, kompletterar länets historia med betydelsefulla
händelser och företeelser. Länsstyrelsen har i analysen av länets befintliga
byggnadsminnen identifierat följande underrepresenterade miljöer:
o Det småskaliga jordbruket och de obesuttnas bebyggelsemiljöer.
o Småskaliga industrier.
o Samhällsservice- och teknisk förvaltning, samhällsviktig
infrastruktur, offentlig förvaltning såsom exempelvis vård och
skola.
o Parker och trädgårdar.
o Byggnadsminnen som knyter an till kommunikationsvägarna och
länet som gränsbygd mot det gamla Danmark.
o Rekreation- och turism, exempelvis idrottsanläggningar, utsiktstorn
m.fl.
o Mångsyssleri, exempelvis fiske, ängsfruktodling och skogsbruk.
o 1900-talets boendemiljöer från egna hem och trädgårdsstäder till
miljonprogram och kataloghus.
o Möbelindustrin.
o Den stora utvandringsvågen.

Vem: Länsstyrelsen
När: Löpande i samband med handläggning av fråga väckt eller om
Länsstyrelsen själv identifierat en kulturmiljö som är skyddsvärd.

Förbättrad geografisk spridning och ålder på
byggnadsminnen.
Åtgärd:


Genomgång av befintliga inventeringar och kunskapsunderlag för att
identifiera äldre skyddsvärd bebyggelse.
3
403



Bygga upp kunskap och identifiera skyddsvärd bebyggelse som uppförts
under 1900-talet.



Identifiera nya byggnadsminnen i Markaryds kommun som idag saknar
byggnadsminnen.



Se över representationen inom kommunerna.



Se över de miljöer som tidigare varit aktuella genom fråga väckt om
byggnadsminnesförklaring och bedömts vara väl motiverade men
avskrivits på grund av tidsbrist.

Vem: Länsstyrelsen. Genomgång av befintligt inventeringsmaterial kan med
fördel göras i samverkan med universiteten som examensarbeten.
Kunskapsuppbyggnad kring 1900-talets skyddsvärda bebyggelse kan göras inom
ramen för samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen, kommunerna och
Kulturparken Småland.

När: Genomgång av befintliga inventeringar och kunskapsunderlag samt
kunskapsuppbyggnad sker på längre sikt. Tillskapandet av nya byggnadsminnen
görs löpande i samband med handläggning av fråga väckt eller om Länsstyrelsen
själv identifierat en kulturmiljö som är skyddsvärd.

Verka för medvetenhet kring den demokratiska
möjligheten med byggnadsminnesskydd.
Åtgärd:


Genomföra informationsinsatser tillsammans med länets kommuner och
Kulturparken Småland för att identifiera framtida byggnadsminnen och
öka kännedomen om befintliga byggnadsminnen hos medborgarna.

Vem: Länsstyrelsen i samverkan med länets kommuner och Kulturparken
Småland.

När: På lång sikt, i samband med utvecklingsinsatser som syftar till att stärka
medborgardialog.
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Målbild 2. Byggnadsminnen är tillgängliga
för fler och utgör en källa till kunskap och
upplevelser
För att länets byggnadsminnen ska bli digitalt och fysiskt tillgängliga för fler
behöver Länsstyrelsen:

Genomföra informationssatsning om varje
byggnadsminne.
Åtgärd:


När ett byggnadsminne inrättats upphandlas ett manus för en populärt
skriven bok som trycks i Länsstyrelsens skriftserie. Krav på
mångfaldsperspektiv ställs och Länsstyrelsens checklista för inkluderande
handläggning används. Skriften trycks i en begränsad upplaga och
publiceras framför allt på Länsstyrelsens hemsida.



Ta fram informationsmaterial och samfinansiera utställningar och
kunskapsprojekt m.m. som synliggör fler berättelser knutna till länets
byggnadsminnen.



Länsstyrelsens hemsida ses över och uppdateras med information om varje
byggnadsminne.



Möjligheten att ta fram ett enhetligt skyltprogram för länets
byggnadsminnen ses över.

Vem: Länsstyrelsen i samverkan med andra offentliga aktörer.
När: Löpande i verksamheten.

Säkerställa att allt digitalt informationsmaterial som tas
fram för länets byggnadsminnen uppfyller kraven i
lagstiftningen om Lagen (2018:1937) om tillgänglighet
till digital offentlig service.
Åtgärd:


Ställa krav i beställning av tryckeritjänster att materialet
tillgänglighetsanpassas för att säkerställa att lagkravet efterlevs.

Vem: Länsstyrelsen.
När: I samband med beställning av tryckeritjänster, skyltproduktion m.m.
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Säkerställa att tillgänglighetsperspektivet finns med vid
inrättandet av nya byggnadsminnen.
Åtgärd:


De vård- och underhållsplaner som tas fram bör redovisa hur
tillgängligheten beaktas. Vi ska ställa krav i upphandling av nya vård- och
underhållsplaner, där ett specifikt avsnitt behandlar byggnadsminnets
tillgänglighet.



Vid inrättandet av nya byggnadsminnen bör Länsstyrelsen göra en
avvägning mot förutsättningarna att tillgängliggöra miljön för en bred
allmänhet där personer med olika typer av funktionsnedsättningar ingår.
Inrättas byggnadsminnen som är otillgängliga, eller av olika anledningar
svåra att tillgängliggöra bör motivet till detta tydligt framgå av beslutet.

Vem: Länsstyrelsen.
När: I samband med upphandling av vård- och underhållsplaner och inrättande
av nya byggnadsminnen efter fråga väckt eller om Länsstyrelsen själv identifierat
en kulturmiljö som är skyddsvärd.

Genomföra informationssatsning om länets
byggnadsminnen på flera språk och med lättläst
information.
Åtgärd:


En sammanställning av de populärt framställda
byggnadsminnesskrifterna tas fram och översätts. Sammanställningen
ska även finnas tillgänglig på lättläst svenska. Informationspaketet
framställs digitalt för att lätt kunna revideras efter att nya
byggnadsminnen inrättats.

Vem: Länsstyrelsen.
När: Informationspaketet produceras av Länsstyrelsen efter att en populärt
framställd bok om länets senaste byggnadsminne tagits fram.
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Målbild 3. Hållbara byggnadsminnen med
förutsättningar till långsiktig förvaltning och
bevarande
För att säkerställa hållbara byggnadsminnen med goda förutsättningar till
förvaltning och bevarande behöver Länsstyrelsen:

Upprätta en vård- och underhållsplan för varje
byggnadsminne som ger fastighetsägaren stöd i
förvaltning.
Åtgärd:


Fullfölja Länsstyrelsens byggnadsminnessatsning där en vård- och
underhållsplan tas fram till fastighetsägare som stöd i planeringen av
vård- och underhållsåtgärder. Planen utgör ett verktyg för Länsstyrelsen
och fastighetsägaren att tillsammans planera större, mer
kostnadskrävande vårdinsatser. Planen fungerar även som ett stöd för
Länsstyrelsen i planering och fördelning av kulturmiljömedel.



Återuppta det byggnadsminnesforum som startades upp 2013 för att
upprätthålla en levande dialog och möjliggöra möten och gemensam
kompetensutveckling mellan byggnadsminnesägare.

Vem: Länsstyrelsens kulturmiljöenhet tillsammans med fastighetsägare.
När: Löpande i verksamheten när kulturmiljömedel och när resurs finns
tillgänglig.

Ta ställning till de anläggningar som omfattas av
anmälningsplikt, revidera och aktualisera otydliga
skyddsbestämmelser och utreda en eventuell utökning
av byggnadsminnen.
Åtgärd:


Utreda och besluta de anläggningar som omfattas av anmälningsplikt.
Anmälningsplikten bör användas restriktivt. Länsstyrelsen bör i första
hand ta ställning till ett byggnadsminnesskydd.



Revidera och aktualisera otydliga/bristfälliga skyddsbestämmelser och
värdetexter genom ett nytt beslut. Detta för att skapa tydlighet gentemot
ägare och allmänhet om byggnadsminnets kulturhistoriska värden, och
tydliggöra skyddet.



Initiera en utredning av utökning av byggnadsminnen i dialog med
fastighetsägaren där exempelvis ekonomibyggnader tillhörande
gårdsmiljön lämnats utanför skyddsområdet.

Vem: Länsstyrelsen i dialog med fastighetsägaren.
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När: Efter avslutad byggnadsminnessatsning med populär skrift och vård- och
underhållsplan till varje byggnadsminne.

Vara restriktiv med byggnadsminnesförklaringar där
andra förutsättningar saknas för t ex framtida
förvaltning.
Åtgärd:


I samband med handläggning av fråga väckt eller efter att Länsstyrelsen
själv initierat ett byggnadsminnesärende bör även försvårande
omständigheter kring framtida förvaltning och bevarande vägas in i
Länsstyrelsens beslut. Detta gäller framför allt för storskaliga och
svårunderhållna miljöer eller miljöer som inte är avsedda att stå en
längre tid. Länsstyrelsen ska tydligt redovisa sitt ställningstagande, för
att öka transparensen inför framtida omvärderingar av miljön.



I de fall fråga väckts och det finns intressekonflikter mellan olika
parter, till exempel i samband med rivning av en fastighet, bör
Länsstyrelsen prioritera en snabb handläggning av ärendet för att inte
stoppa upp viktiga samhällsprocesser. I samband med rivningshot kan
interimistiskt förbud vara motiverat.

Vem: Länsstyrelsen i samråd med fastighetsägare.
När: Löpande i verksamheten.

Prioritera vård-, tillgängliggörande och
kunskapshöjande åtgärder i bidragshanteringen.
Åtgärd:


Skyddade anläggningar prioriteras framför oskyddade anläggningar i
bidragsgivningen.



Byggnadsminnen som är öppna för allmänheten prioriteras.

Vem: Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet i samverkan med andra offentliga aktörer.
När: Löpande i verksamheten.
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-08-09

Redovisning av ägarråd 2022-08-16
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av ägarråd 2022-0524 samt 2022-06-21.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-09 att arbetsutskottet ska
arbeta med ägarråd för bolagsstyrning under 2022. Två möten har
hållits sedan föregående rapportering, vilka kommunstyrelsen
informeras om på sammanträdet 2022-08-16.
Beslutsunderlag
Protokoll 2022-05-24
Protokoll 2022-06-21

Sara Nilsson
Kanslichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-05-24
Plats och tid

Lessebo kommunkontor, tisdagen den 24 maj kl.13:00-15:00

Beslutande

Lars Altgård (S), ordf
Angelica Karlsson (C), vice ordf § 111
Marcus Dackling (M)
Thomas Löfgren (SD)
Göran Borg (S)

Övriga deltagare

Kommunchef Christina Nyquist
Kanslichef Sara Nilsson
Esbjörn Fritzell, VD Lessebo fjärrvärme AB § 108
Anders Jonsäng (C), vice ordf Lessebo fjärrvärme AB/AB Lessebohus § 108-112
Mikael Jaksic, VD AB Lessebohus § 109-112
Gunilla Arvidsson (S), ordf AB Lessebohus § 109-112

Utses att justera

Thomas Löfgren (SD)
Lessebo kommunkontor 2022-05-27

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Paragrafer 107-112

Sekreterare

Sara Nilsson
Ordförande

Lars Altgård
Justerande

Thomas Löfgren

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-05-24

Datum för anslags uppsättande

2022-05-27

Förvaringsplats för protokollet

Lessebo kommunkontor

Datum för anslags
nedtagande

Underskrift

Sara Nilsson

Utdragsbestyrkande

410
1

2022-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-05-24

Förteckning över Kommunstyrelsens arbetsutskotts ärenden (ägarråd)

§ 107
§ 108
§ 109
§ 110
§ 111
§ 112

Val av justerare
Fastställande av föredragningslista
Lessebo Fjärrvärme AB: Dialog kring ny panna i
Lessebo
AB Lessebohus: Försäljningsprocessen
AB Lessebohus: Seniorbostäder
AB Lessebohus: Uthyrning till Migrationsverket
AB Lessebohus: Övriga frågor

Utdragsbestyrkande
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3
4
5
6
7
8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-05-24
§ 107

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att fastställa föredragningslistan för ägarråd i
enlighet med utsänd kallelse. AB Lessebohus ärenden delas upp i flera
punkter.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-05-24
§ 108

Lessebo Fjärrvärme AB: Dialog kring ny
panna i Lessebo
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
VD Esbjörn Fritzell redogör för dagens läge och möjliga alternativ
framåt, med extern lösning eller lösning i egen regi. Frågan bevakas
fortsatt av bolaget.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-05-24
§ 109

AB Lessebohus: Försäljningsprocessen
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
VD Mikael Jaksic redogör för status. Information för alla som är
intresserade har lagts ut på hemsidan som uppdateras efterhand i
processen. Upphandling av mäklare pågår.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-05-24
§ 110

AB Lessebohus: Seniorbostäder
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
VD Mikael Jaksic presenterar en broschyr om seniorbostäder som
tagits fram tillsammans med socialförvaltningen. Separat kö har
skapats för personer över 55 år.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-05-24
§ 111

AB Lessebohus: Uthyrning till
Migrationsverket
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Kommunchef Christina Nyquist redogör för status gällande flyktingar
från Ukraina och fördelning mellan kommuner. AB Lessebohus hyr ut
ett 80-tal lägenheter till Migrationsverket. Dialog förs mellan
kommunen och Migrationsverket kring ansvar och lägenhetsbehov
framåt.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-05-24
§ 112

AB Lessebohus: Övriga frågor
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
VD Mikael Jaksic informerar också om följande punkter:
-

Ekonomisk situation och vakanser.

-

Investering i utsmyckning (1%-regeln) för nybyggnation:
Styrelsen har för avsikt att upphäva beslut gällande Kassetten och
Vega.

-

Avfallsplanen: Bolaget har svårt att genomföra enligt plan 2023
med tanke på kostnader och förestående försäljning. Samordning
krävs med kommunen.

-

Butiken i Skruv: Diskussioner om utökning av lokal.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-21
Plats och tid

Lessebo kommunkontor, tisdagen den 21 juni kl.13:00-14:30

Beslutande

Lars Altgård (S), ordförande
Angelica Karlsson (C), vice ordförande
Marcus Dackling (M)
Göran Borg (S)
Thomas Löfgren (SD)

Övriga deltagare

Kommunchef Christina Nyquist
Kanslichef Sara Nilsson
Vice ordförande AB Lessebohus, Anders Jonsäng (C)
VD AB Lessebohus, Mikael Jaksic

Utses att justera

Thomas Löfgren (SD)

Justeringens plats och tid

Lessebo kommunkontor 2022-06-21 00:00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 143-144

Sara Nilsson
Ordförande

Lars Altgård (S)
Justerande

Thomas Löfgren (SD)

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-06-21

Datum för anslags uppsättande

2022-06-22

Förvaringsplats för protokollet

Lessebo kommunkontor

Datum för anslags
nedtagande

Underskrift

Sara Nilsson

Utdragsbestyrkande
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2022-07-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-21

Förteckning över Kommunstyrelsens arbetsutskotts ärenden

§ 143
§ 144

Val av justerare
Fastställande av föredragningslistan
AB Lessebohus: Dialog med Migrationsverket

Utdragsbestyrkande

419
2

3
4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-21
§ 143

Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Ägarrådet fastställer föredragningslistan i enlighet med utsänd
kallelse.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-21
§ 144

AB Lessebohus: Dialog med
Migrationsverket
Beslut
Ägarrådet beslutar att uppmana AB Lessebohus att acceptera
överenskommen uppsägningstid 2022-06-30.
Ärendebeskrivning
Dialog har förts under en tid med Migrationsverket gällande
kommuntal. Utifrån den lagändring som föreslås från 1 juli 2022
uppgår anvisningen till Lessebo kommun till 11 personer, vilket är
betydligt färre än tidigare prognosticerat.
AB Lessebohus hyr ut lägenheter till Migrationsverket och antalet har
diskuterats utifrån besked om kommuntal. Migrationsverket kommer
nu att säga upp 19 av 38 lägenheter som hyrdes ut för placering av
skyddsbehövande från Ukraina. Överenskommelse är gjord mellan
kommunen och Migrationsverket om uppsägning av dessa lägenheter
2022-06-30.

Beslutsexpediering
AB Lessebohus

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-06-09

Delgivningar 2022-08-16
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret redovisar inkomna protokoll, rapporter
med mera för Kommunstyrelsen. Denna gång har följande
inkommit för delgivning:
Länsstyrelsen Skåne

Samordningsförbundet
Värend

Protokoll över inspektion av
kommunens
överförmyndarverksamhet
Minnesanteckningar 2022-05-23

Länsstyrelsen i Kronoberg Meddelande om fördelningstal och
mottagande av anvisade
skyddsbehövande Kronobergs län från
2022-07-01
Beslut gällande fornvårdsåtgärder
vägmärken
SKR

Meddelande om förbundsavgift 2023

Sydostleader

Protokoll föreningsstämman 2022-0525

Myndighetsnämnden

Resultatinformation inkl beslut 202206-22

Samhällsbyggnadsnämnd

Resultatinformation inkl beslut 202206-13

Överförmyndarnämnd ÖK Protokoll 2022-06-14
Lessebo fjärrvärme

Protokoll 2022-05-19
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-06-09
Kommunassurans

Information om villkors- och
premieförändringar 2023

Lessebohus

Protokoll 2022-05-31

Lessebo fastigheter

Protokoll 2022-05-31

Kyrkebyn

Protokoll 2022-05-31

Växjö förvaltningsrätt

Beslut mål 1848-22

Växjö tingsrätt

Dom i mål P6162-21

RÖK

Protokoll 2022-06-22 inkl
handlingsprogram och sotningstaxa.

MSB

Besked om utbetalning till kommuner
av ersättning för krisberedskap och
civilt försvar.

Destination Glasriket

Budget 2023
Styrelseprotokoll inkl bilagor 2022-0629

Johanna Dennerhed Bengtsson
Koordinator Kommunledningskontoret
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2022-05-23
Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

Minnesanteckningar Medlemsråd 2022
Den 23 maj 2022 kl. 16:00 – 17:00, digitalt via Teams
Närvarande:
Lars Altgård, Lessebo kommun
Göran Borg, Lessebo kommun
Sofia Rylow, Tingsryd kommun
Lena Söderholm, Försäkringskassan
Mira Weilander, Försäkringskassan
Elisabeth Peltola, Region Kronoberg
Per Ribacke, Alvesta kommun
Peter Anderson, Arbetsförmedlingen
Mikael Johansson, Region Kronoberg
Emma Krantz, Samordningsförbundet Värend
Ann-Sofie Jönsson, Samordningsförbundet Värend
Nadia Rayan, Samordningsförbundet Värend

Välkomna!
Presentation av deltagare och fråga vilken förkunskap som finns för förbund/FINSAM

Nuläge i Förbundet
Förbundschef Emma Krantz presenterar förbundets verksamhet för de senaste åren och
förbundet har arbetat med bland annat processer.
Från år 2021 så hade förbundet ett eget kapital på över en miljon kronor som togs med in i 2022.
Anledningen till kapitalet var byte av lokaler som gav lägre kostnader samt att ett projekt som
skulle startas inom år 2021 startade först 2022. Förbundet sålde också en utbildningsinsats vilket
medförde en extra intäkt.
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2022-05-23
Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

För år 2022 finansierar förbundet både individinriktade insatser, strukturövergripande insatser
samt kompetenshöjande insatser.
De individinriktade insatserna är:
•

SpiK (sammansatt problematik i Kronoberg) ESF projekt som ägs av Växjö kommun
vänder sig till åldern 16-64 och sju av länets kommuner ingår i projektet.

•

Förstärkt KAA (Kommunernas aktivitetsansvariga) vänder sig till ungdomar 16-20 som
riskerar eller har avbrutit sina studier.

De strukturövergripande insatser är:
•

Insatskatalogen (ett digitalt verktyg för att synliggöra vilka insatser som finns att tillgår för
förbundets målgrupp)

•

Samordningskartan (ett digitalt verktyg för att visualisera hur samverkan ser ut över fyra
parter)

•

Sammans.se (en utbildningsplattform som kan användas av samtliga parter)

•

Min bok (ett verktyg, bok i fysisk form, för att målgruppen ska kunna samla information
om de myndigheter de möter)

•

Nollklassade (en kartläggning som gjordes år 2021 för att identifiera vart målgrupper
befinner sig som har haft ekonomiskt bistånd under många år samt klargöra vem som har
rehabiliteringsansvaret för dessa personer)

•

SamSIP (en överenskommelse som ger Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
samma rättigheter och skyldigheter att delta vid SIP – Samordnad Individuell Plan

•

OSA (Offentlig skyddad anställning, det har gjorts en kartläggning och lathund för
parterna att använda denna möjlighet som ägs av Arbetsförmedlingen)

De kompetenshöjande insatserna är:
•

Samverkansutbildningen (en utbildning som vänder sig till samtliga parter för att få mer
förståelse för hur vår välfärd fungerar och mer kunskap om varandra. Den ger också en
förståelse hur det kan upplevas att få stöd av samtliga parter)

•

BIP (beskaeftigelses (sysselsättnings) indikator projekt i Danmark. En stor studie som
gjorts för att mäta progression. Det erbjöds både Kickoff och fördjupad kunskap om
verktyget med progressionsmätverktygen)

•

SamSIP (en utbildningsinsats som anpassas efter parternas behov utifrån Samordnad
individuell plan)
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•

Gör små saker med stor kärlek (en digital konferens med olika tema kopplat till Psykisk
hälsa)

•

Tjänstedesign (en grundutbildning i tjänstedesign eller användardriven utveckling samt ett
regionalt nätverk skapat tillsammans med Region Kronobergs verklighetslabbet och
Växjö kommun, Arbete och Välfärd)

Målgruppens behov:
Förbundets upplevelse är att målgruppen inte saknar insatser hos oss utan att de saknar
samordningen av insatserna. De saknar någon som håller ihop processen

Samverkan mellan parterna – hur fungerar den?:
Förbundets upplevelse är att det finns en stor vilja till samverkan. Att samverkan kan bli
utmanade på grund av olika styrsystem som krockar. Målgruppen tillhör alla och ändå ingen.
Samverkan har stärkts genom åren och relationerna är goda. Förbundets parter har gemensamt
tagit fram en kommunikationsplan samt tydliggöra processen för att få in fler projektansökningar.

Frågeställningar som medlemsparterna får reflektera över:
•

Vi gör mycket bra, vad ska vi fördjupa oss i? Ni är ägarna/medlemmarna.

•

Hur tänker ni?

•

Vad vill ni ha ut av förbundet och fyrpartsamverkan?

Reflektion:
Medlemsparterna/ägarna Det är mycket som händer i förbundet som är bra. Exempelvis har
utredning kring nollklassade gjorts av förbundet och nu vill man arbeta mer individinriktat utifrån
utredningar. Att först göra en utredning för att sedan testa det utifrån individer i form av projekt.
Ett tredje steg är avveckling och implementering. Medlemsparterna/ägarna anser inte att det ena
utesluter inte det andra. Att prova resultatet av processer. Det är viktigt att man arbetar lokalt för
att få fram bästa resultat då man har olika förutsättningar. Det är viktigt att man vid projekt
arbetar utforskande och utvecklande för att inte göra det ordinarie verksamhet gör. Ett projekt
bör möjligen vara under längre perioder för att få fram bästa resultat. Vid implementering kan det
dock vara svårt med consensus. Medlemsparterna/ägarna ser gärna att förbundet arbetar mer
med individinriktade insatser.
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Prognos för 2022
Utfall 220101-0430

Prognos 0501-1231

Beräknat utfall helår

Intäkter

1 420 668

2 838 332

4 259 000

Personallöner
och insatser

-890 163

-2 245 800

-3 135 963

Driftskostnader -143 439

-349 143

-492 582

Resultat

243 389

630 455

387 066

Prognosen visar på att förbundet kommer att ha ytterligare ökat eget kapital för år 2022. Skulle
det komma in fler projektansökningar så minskar också kapitalet. Det är medarbetare som gör
ansökningar om medel av förbundet och ansöker om vad de ser behövs i organisationerna.
Om det kommer in ansökningar för individinriktade insatser så kan det medföra att inte budget
håller utan att förbundet kan behöva äska med medel, hur ser medlemsparterna/ägarna på det?
Hur snabbt kan en sådan process ske?

Reflektion
En reflektion är att projekt är mer kostsamt än processer. Det påtalas av vikten att kunna visa på
resultat. Budget för år 2023 pågår och beslutas innan sommaren för samtliga kommuner och
region. Medlemsparterna/ägarna menar också att det beror på hur omfattande ökning det handlar
om. Att utgå ifrån att det får gälla för år 2024. Då det är valår så anser medlemsparterna/ägarna
att invänta eventuellt ny styrelse.

Anteckningar förda av: Ann-Sofie Jönsson
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Meddelande
Datum
2022-06-09

Diarienummer
851-3566-2022

Till
Migrationsverket via e-post
nationella-operativaavdelningen@migrationsverket.s
e

Fördelning av skyddsbehövande från Ukraina till
kommunerna i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Kronobergs län och Migrationsverket har haft dialoger
med länets kommuner om fördelning och mottagande av anvisade
skyddsbehövande från Ukraina från 2022-07-01.
Vid dialogen idag (2022-06-09) har samtliga åtta kommuner i länet
bekräftat de föreslagna fördelningstalen på kommunnivå. Detta innebär
följande antal skyddsbehövande från Ukraina per kommun:
Alvesta kommun
Lessebo kommun
Ljungby kommun
Markaryds kommun
Tingsryds kommun
Uppvidinge kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun
Totalt

37 skyddsbehövande
11 skyddsbehövande
69 skyddsbehövande
17 skyddsbehövande
21 skyddsbehövande
14 skyddsbehövande
213 skyddsbehövande
23 skyddsbehövande
405 skyddsbehövande

Med vänliga hälsningar

Gisela Andersson
Strateg social hållbarhet, integration

Kopia till
Alvesta kommun, Lessebo kommun, Ljungby kommun, Markaryds
kommun, Tingsryds kommun, Uppvidinge kommun, Växjö kommun
och Älmhults kommun via e-post

Postadress:

351 86 Växjö

Telefon: 010-223 70 00

E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/kronoberg/personuppgifter
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Beslut
Datum
2022-08-05

Ärendebeteckning
435-2645-2022

Enligt sändlista

Delgivningskvitto

Beslut om att utföra fornvårdsåtgärder på vägmärken inom
Växjö, Alvesta och Lessebo kommun, Kronobergs län 2022
Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap 7§ kulturmiljölagen att
vårdåtgärder på vägmärken, angivna i bilaga 2, ska genomförs i
Kronobergs län under 2022. Länsstyrelsen uppdrar åt Masverk
Stenkonservering AB att vidta åtgärderna enligt avrop från ramavtal.
Åtgärderna ska vidtas inom perioden 2022-08-10 – 2022-12-31.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen utför tillsammans med Trafikverket vårdinsatser vid länets
vägmärken. Insatserna under 2022 gäller vägmärken utmed det statliga
vägnätet.
Insatserna ska utföras i överensstämmelse med det ramavtal för
stenkonserveringstjänster som upphandlats av länsstyrelserna, enligt
avrop genomfört den 29 juni 2022 och offert inkommen 3 augusti 2022.
Det innebär att vårdåtgärderna som ska utföras till exempel är lagning av
postament, upprätning, förflyttning samt de krav som ställts i ramavtalet
och avropet gällande manuell rengöring av vägmärken, målning av
vägmärken, i fyllnad av inskription och rostskyddsbehandling.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsens kulturmiljöarbete syftar till att nå statens mål för en
hållbar samhällsutveckling. Planerade vårdåtgärder på vägmärken
medverkar till att nå de nationella kulturmiljömålen:

Postadress:351 86 Växjö



Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som
bevaras, används och utvecklas



Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam
källa till kunskap, bildning och upplevelser

Telefon: 010-223 70 00

E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/kronoberg/personuppgifter
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Beslut
2022-08-05

2 (4)
435-2645-2022

Detta beslut avser insatser för att vårda och skydda de lämningar som
nämns i bilaga 2.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Kulturmiljölagens 2 kapitel:
7 § Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen får vidta de åtgärder som
behövs för att skydda och vårda en fornlämning.
Åtgärderna får avse exempelvis flyttning, iordningställande och
inhägnad av fornlämningen eller röjning. Åtgärden får även avse en
fornlämning som infogats i ett byggnadsverk.
Länsstyrelsen får uppdra åt någon annan att vidta sådana åtgärder som
avses i första stycket på de villkor som länsstyrelsen bestämmer. En
åtgärd som innebär att fornlämningen rubbas eller förändras får dock
inte vidtas utan att länsstyrelsens uppdrag uttryckligen gäller en sådan
åtgärd.
Innan någon åtgärd vidtas ska den som äger eller har särskild rätt till
marken eller byggnadsverket underrättas genom delgivning. Detsamma
ska gälla i fråga om vattenområde.
Om åtgärderna medför kostnader eller skada för ägaren eller någon
annan, har han eller hon rätt till skälig ersättning av allmänna medel.
Beslut om ersättning fattas av länsstyrelsen och delges den som berörs
av beslutet. Lag (2013:548).

Information
Detta beslut gäller endast kulturmiljölagens bestämmelser.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsantikvarie Heidi Vassi med handläggare Ida
Stern som föredragande.

Kopia till
Kulturparken Småland, information@kulturparkensmaland.se
Lessebo kommun, info@lessebo.se
Växjö kommun, info@vaxjo.se
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Länsstyrelsen i Kronobergs län

Beslut
2022-08-05

Alvesta kommun, kommunen@alvesta.se
Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se
Masverk Stenkonservering AB, marta.gunnarsson@gmail.com
Trafikverket, karin.blom@trafikverket.se,
jenny.hallstrom@trafikverket.se

Bilagor
1.
2.

Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
Lista över lämningar
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Länsstyrelsen i Kronobergs län

Beslut1
Bilaga

4 (4)

Överklagandehänvisning
förvaltningsrätten
2022-08-05
435-2645-2022

Du kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet
hos förvaltningsrätten.
Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen i Kronobergs län antingen via epost; 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 tre veckor från den
dag du fick del av 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 förvaltningsrätten som beslutar om
tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
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.
Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:
 Person- eller organisationsnummer.
 Telefonnummer där du kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett
hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det).
 E-postadress.
 Annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.
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, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress
och telefonnummer.
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 2645-2022.
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Lämning
Kalvsvik 9:1, KM8988
Västra Torsås 206:1 KM8989
Hovmantorp 190:1 KM8995
Hovmanstorp 235:1 KM8994
Västra Torsås 167:1 KM8996

Status
Forn
Forn
ÖKL
ÖKL
Forn

Kommun
Växjö
Alvesta
Lessebo
Lessebo
Alvesta

L-nr
L1954:6488
L1953:2244
L1954:6586
L1954:5391
L1953:1652
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MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN NR 11/2022

Vårt ärendenr:
22/00646

2022-06-10

Kommunstyrelserna
Regionstyrelserna

Meddelande från styrelsen - Förbundsavgift år 2023 till
Sveriges Kommuner och Regioner
Ärendenr: 22/00646

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde 10 juni
2022 beslutat
att fastställa avgiftssatsen till 0,1137 promille till Sveriges Kommuner och Regioner
att även år 2023 ge en rabatt på 10 procent till kommuner med fler än 200 000
invånare och till regioner med fler än 1 000 000 invånare
att kommunicera ut beslutet till Kommunstyrelserna och Regionstyrelserna
Bakgrund
Efter tre år med sänkt promillesats mellan åren 2015-2017 lämnades promillesatsen
oförändrad under 2018-2019. Åren 2020-2021 beslutade förbundet att ändra linje och
lämna förbundsavgiften oförändrad i kronor. Kansliet föreslår att en oförändrad
promillesats fastslås till 0,1137 för 2023 dvs samma som 2022, vilket innebär att
förbundsavgiften blir 563 mkr.
Förbundsavgiften redovisas i bilaga 1.
Sveriges Kommuner och Regioner

Carola Gunnarsson
Ställföreträdande ordförande

Sveriges Kommuner och Regioner
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se
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Förslag till Förbundsavgift 2023, per medlem

Medelskattekraft 2022 fastställd
Befolkning riket 2021
Avgiftssats promille

Avgift 2023, kronor
246 177
10 443 100
0,1137

Region
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotlands Kommun
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

Avgift 2023, kronor
60 758 000
11 032 000
8 436 000
13 140 000
10 268 000
5 689 000
6 913 000

Kommun
Upplands Väsby
Vallentuna
Österåker
Värmdö
Järfälla
Ekerö
Huddinge
Botkyrka
Salem
Haninge
Tyresö
Upplands-Bro
Nykvarn
Täby
Danderyd
Sollentuna

Avgift 2023, kronor
1 332 000
959 000
1 344 000
1 292 000
2 319 000
813 000
3 187 000
2 659 000
480 000
2 671 000
1 374 000
865 000
320 000
2 063 000
918 000
2 093 000

4 450 000
35 292 000
9 514 000
43 916 000
7 926 000
8 584 000
7 801 000
8 066 000
8 058 000
6 836 000
3 692 000
7 684 000
6 991 000
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Stockholm
Södertälje
Nacka
Sundbyberg
Solna
Lidingö
Vaxholm
Norrtälje
Sigtuna
Nynäshamn
Håbo
Älvkarleby
Knivsta
Heby
Tierp
Uppsala
Enköping
Östhammar
Vingåker
Gnesta
Nyköping
Oxelösund
Flen
Katrineholm
Eskilstuna
Strängnäs
Trosa
Ödeshög
Ydre
Kinda
Boxholm
Åtvidaberg
Finspång
Valdemarsvik
Linköping
Norrköping
Söderköping
Motala
Vadstena
Mjölby
Aneby
Gnosjö
Mullsjö
Habo
Gislaved
Vaggeryd
Jönköping
Nässjö
Värnamo
Sävsjö

24 662 000
2 827 000
3 021 000
1 495 000
2 359 000
1 346 000
335 000
1 808 000
1 405 000
820 000
623 000
269 000
552 000
399 000
601 000
5 975 000
1 325 000
625 000
254 000
322 000
1 611 000
339 000
456 000
974 000
3 009 000
1 063 000
408 000
149 000
104 000
282 000
154 000
320 000
612 000
214 000
4 634 000
4 040 000
410 000
1 222 000
210 000
790 000
193 000
268 000
208 000
358 000
827 000
411 000
4 016 000
888 000
970 000
328 000
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Vetlanda
Eksjö
Tranås
Uppvidinge
Lessebo
Tingsryd
Alvesta
Älmhult
Markaryd
Växjö
Ljungby
Högsby
Torsås
Mörbylånga
Hultsfred
Mönsterås
Emmaboda
Kalmar
Nybro
Oskarshamn
Västervik
Vimmerby
Borgholm
Gotland
Olofström
Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Sölvesborg
Svalöv
Staffanstorp
Burlöv
Vellinge
Östra Göinge
Örkelljunga
Bjuv
Kävlinge
Lomma
Svedala
Skurup
Sjöbo
Hörby
Höör
Tomelilla
Bromölla
Osby
Perstorp
Klippan
Åstorp
Båstad

773 000
500 000
528 000
264 000
241 000
346 000
568 000
502 000
290 000
2 683 000
796 000
158 000
199 000
439 000
393 000
371 000
261 000
1 996 000
567 000
760 000
1 028 000
436 000
304 000
3 414 000
372 000
1 867 000
818 000
904 000
490 000
402 000
735 000
553 000
1 048 000
419 000
293 000
441 000
905 000
691 000
646 000
458 000
545 000
440 000
474 000
383 000
354 000
371 000
211 000
498 000
456 000
438 000
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Malmö
Lund
Landskrona
Helsingborg
Höganäs
Eslöv
Ystad
Trelleborg
Kristianstad
Simrishamn
Ängelholm
Hässleholm
Hylte
Halmstad
Laholm
Falkenberg
Varberg
Kungsbacka
Härryda
Partille
Öckerö
Stenungsund
Tjörn
Orust
Sotenäs
Munkedal
Tanum
Dals-Ed
Färgelanda
Ale
Lerum
Vårgårda
Bollebygd
Grästorp
Essunga
Karlsborg
Gullspång
Tranemo
Bengtsfors
Mellerud
Lilla Edet
Mark
Svenljunga
Herrljunga
Vara
Götene
Tibro
Töreboda
Göteborg
Mölndal

8 843 000
3 564 000
1 299 000
4 204 000
768 000
967 000
882 000
1 294 000
2 427 000
540 000
1 219 000
1 464 000
298 000
2 925 000
735 000
1 309 000
1 862 000
2 386 000
1 087 000
1 108 000
362 000
768 000
456 000
430 000
256 000
296 000
364 000
134 000
185 000
899 000
1 214 000
341 000
269 000
160 000
160 000
195 000
145 000
333 000
264 000
259 000
406 000
984 000
303 000
266 000
452 000
370 000
316 000
258 000
14 778 000
1 962 000
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Kungälv
Lysekil
Uddevalla
Strömstad
Vänersborg
Trollhättan
Alingsås
Borås
Ulricehamn
Åmål
Mariestad
Lidköping
Skara
Skövde
Hjo
Tidaholm
Falköping
Kil
Eda
Torsby
Storfors
Hammarö
Munkfors
Forshaga
Grums
Årjäng
Sunne
Karlstad
Kristinehamn
Filipstad
Hagfors
Arvika
Säffle
Lekeberg
Laxå
Hallsberg
Degerfors
Hällefors
Ljusnarsberg
Örebro
Kumla
Askersund
Karlskoga
Nora
Lindesberg
Skinnskatteberg
Surahammar
Kungsör
Hallstahammar
Norberg

1 347 000
400 000
1 597 000
371 000
1 108 000
1 657 000
1 169 000
3 192 000
696 000
346 000
692 000
1 133 000
526 000
1 596 000
259 000
359 000
930 000
339 000
237 000
322 000
110 000
470 000
103 000
324 000
254 000
278 000
375 000
2 667 000
675 000
291 000
324 000
724 000
432 000
240 000
156 000
452 000
268 000
193 000
129 000
4 393 000
618 000
323 000
850 000
300 000
662 000
122 000
283 000
247 000
464 000
160 000
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Västerås
Sala
Fagersta
Köping
Arboga
Vansbro
Malung-Sälen
Gagnef
Leksand
Rättvik
Orsa
Älvdalen
Smedjebacken
Mora
Falun
Borlänge
Säter
Hedemora
Avesta
Ludvika
Ockelbo
Hofors
Ovanåker
Nordanstig
Ljusdal
Gävle
Sandviken
Söderhamn
Bollnäs
Hudiksvall
Ånge
Timrå
Härnösand
Sundsvall
Kramfors
Sollefteå
Örnsköldsvik
Ragunda
Bräcke
Krokom
Strömsund
Åre
Berg
Härjedalen
Östersund
Nordmaling
Bjurholm
Vindeln
Robertsfors
Norsjö

4 386 000
643 000
372 000
731 000
394 000
189 000
284 000
294 000
448 000
310 000
194 000
197 000
306 000
577 000
1 673 000
1 463 000
314 000
432 000
642 000
742 000
165 000
268 000
328 000
266 000
527 000
2 888 000
1 099 000
713 000
749 000
1 055 000
259 000
502 000
700 000
2 781 000
505 000
526 000
1 563 000
146 000
173 000
430 000
322 000
341 000
199 000
282 000
1 800 000
199 000
67 000
155 000
190 000
111 000
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Malå
Storuman
Sorsele
Dorotea
Vännäs
Vilhelmina
Åsele
Umeå
Lycksele
Skellefteå
Arvidsjaur
Arjeplog
Jokkmokk
Överkalix
Kalix
Övertorneå
Pajala
Gällivare
Älvsbyn
Luleå
Piteå
Boden
Haparanda
Kiruna

85 000
162 000
69 000
69 000
253 000
182 000
79 000
3 669 000
344 000
2 052 000
172 000
76 000
134 000
92 000
442 000
118 000
167 000
488 000
225 000
2 208 000
1 185 000
788 000
266 000
630 000

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Myndighetsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-22
§ 44

Dnr 2022/17-1.4.1

Delårsbokslut för myndighetsnämnden
april 2022
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
delårsbokslutet för april 2022.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ekonomisk rapport samt
kommentarer för myndighetsnämnden april 2022.
I nuläget visar den politiska verksamheten ett positivt resultat på 20
tkr. Förvaltningens bedömning är att detta resultat kan hållas under
året.
Beslutsunderlag
Resultatinformation 2022–04 – Myndighetsnämnden 2022-05-17
Tjänsteskrivelse 2022-06-14

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Resultatinformation 2022-04
Myndighetsnämnden
Ett flertal nya anläggningar och anläggningar som startar ut anmälan har fortsatt att påverka
kontrollverksamheten inom livsmedelskontrollen. Livsmedelskontrollen har likaså påverkats
av frekventa larm om återkallande av produkter samt en del komplicerade händelsestyrda
ärenden som har tagit ordinarie kontrolltid i anspråk. Ett större tillsynsärende på byggsidan
rörande rivning av en fastighet har hanterats under första kvartalet och kommer att hanteras
vidare under året. Exempel på större bygglov under perioden kan nämnas Udden i
Hovmantorp etapp ett som nu har fått intermistiskt slutbesked och är därmed
inflyttningsklart. Byggnationen av kunskapsförskolan i Hovmantorp har nu kommit igång,
startbesked för ett flerbostadshus på Törnrosa området har beviljats. Volymen inkommande
bygglov har ökat och med hänsyn till ökad tomtförsäljning planeras för större volymer
framöver. Tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt hälsoskyddstillsyn pågår men har påverkats
negativt med anledning av vakans då en inspektör slutat, nyrekrytering är nu klar med
tillträde i augusti.

Ekonomi
Driftredovisning (tkr)
Myndighetsnämnden
Verksamhet

Utfall

Budget

2022-04

Politisk vht
Totalt

tkr

Avvikelse

Prognos

2022-04

2022-04

69

89

69

89

Budget

Avvikelse

2022

2022

2022

20

251

271

20

20

251

271

20

Kommentar till driftredovisning
Ekonomin är stabil och påverkas endast av nämndens möten.

1
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Uppföljning av verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta
efter. I uppföljningen för nämnd/styrelse ska aktiviteterna under respektive
strategi kommenteras.
Boende och livskvalitet
Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet
Kommunfullmäktiges mål: Den totala
arbetslösheten ska minska till 13,0 %
Mäts genom Arbetsförmedlingens månadsstatistik.
Utgångsläge: 14,8 % (mars 2021). Bidrar till god ekonomisk
hushållning. Målet kopplar till Agenda 2030 genom mål 8:5
och 8:6 samt Regionala utvecklingsstrategin.
Kommentar: Ej aktuellt
Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet
Kommunfullmäktiges mål: Den upplevda
tryggheten bland invånarna ska förbättras till index
1,98
Mäts genom Polisens trygghetsmätning. Utgångsläge: 2,16
(2020). Målet kopplar till Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Vid bygglovshantering för mötesplatser och dylikt ska
trygghetsaspekten beaktas

DELVIS

Kommunfullmäktiges mål: Fler invånare
Kommunfullmäktiges mål: Antalet invånare i
kommunen ska öka till 8 800 personer
Mäts genom invånarantal (SCB). Utgångsläge: 8 655 (2020).
Bidrar till god ekonomisk hushållning. Målet kopplat till
Regionala utvecklingsstrategin.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Detaljplaner för nya tomter som ger en attraktiv
boendemiljö, med god service och fysisk tillgänglighet. Vid
bygglovshantering bidra med en smidig och effektiv
handläggning

Barn och ungas uppväxtvillkor

2
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Kommunfullmäktiges mål: Fler ska bli behöriga till gymnasiet
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som går
ut grundskolan och har behörighet till gymnasiet
ska öka till 70 %
Mäts genom Skolverkets statistik. Utgångsläge: 63,9 %
(Läsåret 2019/20). Målet kopplar till Agenda 2030 mål 4:3
och 4:5.
Kommentar: Ej aktuellt
Kommunfullmäktiges mål: Tryggheten ska öka bland unga
Kommunfullmäktiges mål: Andelen barn och unga
som upplever en trygg miljö ska öka till 92 %
Mäts genom skolans mätningar. Utgångsläge: 86 % (2020).
Målet kopplar till Länsgemensam folkhälsopolicy.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Vid bygglovshantering för mötesplatser och dylikt skall
trygghetsaspekten beaktas. Miljön för olika åldrar ska
beaktas samt att FN:s barnkonvention ska vägas in.

DELVI
S

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska välja Lessebo kommuns skolor
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som
väljer Lessebo kommuns grundskolor ska öka till
95 %
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 92,67 % (2020).
Kommentar: Ej aktuellt
Demokrati och service
Kommunfullmäktiges mål: Fler digitala tjänster
Kommunfullmäktiges mål: Antalet E-tjänster ska
öka i Lessebo kommun
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 0. Målet kopplar
till Regionala utvecklingsstrategin.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Fortsatt utveckling och underhåll av befintliga E-tjänster.

3
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Kommunfullmäktiges mål: Bättre service till invånare och företag
Kommunfullmäktiges mål: Andelen som upplever
servicen som bra eller mycket bra ska uppgå till 70
procent.
Mäts genom SCB Medborgarundersökning, frågan om
upplevd service
Utgångsläge: saknas. Målet kopplar till Regionala
utvecklingsstrategin.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Vid ärenden som kräver flera tillstånd skall handläggare
samordna så att ansökningar från organisationen blir
komplett.
Kundfokus diskuteras regelbundet på enheten.
Ständigt pågående dialog och avstämningsmöten mellan
bygg- och miljöchef och näringslivschef.

Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare
Kommunfullmäktiges mål: Hållbart
medarbetarindex HME ska uppgå till minst index
79
Mäts genom HME, egen mätning som redovisas i Kolada.
Utgångsläge: saknas. Målet kopplar till Agenda 2030 mål
5:5 och 8:8.
Kommentar: Ej aktuellt

4
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-13
§ 64

Dnr 2022/127-1.4.1

Delårsbokslut för
samhällsbyggnadsnämnden april 2022
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. godkänna redovisningen av delårsbokslutet.
2. ge förvaltningen i uppdrag att öka intervallet på gräsklippning av
allmänna ytor i våra tätorter för att hålla budgeten för gata/park.
Ärendebeskrivning
Resultatet för samhällsbyggnadsnämnden efter 4 månader är +955
tkr. Helårsprognosen är +839 tkr.
Delårsrapporten tyder på en positiv avvikelse för den politiska
verksamheten samt staben vilket beror på lägre personal- och
driftkostnader för staben och cafeterian. Bostadsanpassning visar just
nu ett underskott på grund av dyrare åtgärder.
Gata/park visar just nu ett överskott på 500 tkr men årsprognosen
tyder på ett underskott på -624 tkr. I nuläget är det ett överskott inom
gata på ca 474 tkr där toppbeläggningar har överskott på ca 142 tkr
och vinterväghållningen på ca 635 tkr (budgeten för vinterväghållning
är periodiserad mellan jan-april).
Barmarksunderhåll visar underskott på ca 270 tkr, gatubelysning
visar ett underskott pga. högre kostnader för inköp, park visar ett
överskott på ca 74 tkr med en årsprognos på -485 tkr pga. mer arbete
på parkytor. Prognos på gatan ca -140 tkr byggs på underskottet på
barmarksunderhåll och gatubelysning samt överskottet på
vinterväghållning. Skogen är i balans och beräknas hålla budget.
Plan och bygg visar ett litet underskott men beräknas hålla budgeten
på helår. Bygg har haft lägre intäkter och personalkostnader på grund
av vakans av tjänst på bygg.
Miljö och hälsa visar ett visst överskott men beräknas ha ett
underskott på helår på grund av utökade personalkostnader.
Interna arbeten visar ett underskott på grund av periodiserad budget,
lägre intäkter och högre kostnader. Resultatet ska vara noll i
årsbokslut.
Fastigheter visar ett överskott på 471 tkr. Prognosen tyder på ett
underskott på cirka -234 tkr på grund av bibehållande av
förskolemoduler för beredskap vid flyktingmottagande.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-13
VA visar ett överskott på 504 tkr och beräknas kunna ge ett större
överskott på helår. Verksamheten visar ett överskott på grund av
högre intäkter av taxor, försäkringsersättning och bidrag för VA-plan.
VA-verksamheten särredovisas i ” Delredovisning 202204 Särredovisning VA”
Beslutsunderlag
Resultatinformation 2022–04 - Samhällsbyggnadsnämnden
Delredovisning 202204 - Särredovisning VA
Tjänsteskrivelse 2022-05-25
Beslut SBNAU 2022-06-03 § 54

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Särredovisning vatten och avlopp
Vatten- och avlopps (VA) verksamheten i Lessebo Kommun är organiserad i förvaltningsform
under Samhällsbyggnadsnämnden. Drift av allmän Va-anläggning ska särredovisas enligt
särskild lagstiftning (Vattentjänstlagen §50).

Förvaltningsberättelse
Verksamheten visar ett överskott och verksamheten beräknas kunna ge ett visst överskott,
prognos ligger på 1416 tkr. Verksamheter visar ett överskott pga. högre intäkter av taxor,
försäkringsersättning och bidrag för VA-plan. VA-intäkter har budgeterats lägre för att
intäkter och kostnader skall vara budgeterar netto noll. Löne-och kapitalkostnader har
överskott. Elkostnader är periodiserat och de ger ett visst överskott. Driftkostnader ger ett
underskott pga. Högre kostnader på köpta tjänster, reparationer samt övriga främmande
tjänster. Arbetet med VA-taxa pågår. Rättegång med Liskullan i samband med RV pågår och
vi har kostnader, men ej budget och 50% av kostnader skall ersättas av försäkringsbolag.
Projektering av nybyggnaden av Skruvs vattenverk är klar men den första upphandlingen av
entreprenadarbetet fick avbrytas på grund av uteblivna anbud på en delentreprenad.

Redovisningsprinciper
För 2022 är det förväntade resultatet positivt med hänsyn till aktuell upplåningsränta.
Gemensamma kostnader fördelas över interna debiteringssystem (IT-kostnader, internt
arbete). Vi har ändrat redovisningsprincip att investeringar aktiveras löpande månadsvis och
vi har positivt avvikelse på avskrivningskostnader.
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RESULTATRÄKNING
Mkr
Budg
2022

Not

2022-04

Verksamhetens intäkter, externa poster

1

8,1

24,1

23,0

23,1

Verksamhetens intäkter, interna poster
Verksamhetens kostnader, externa
poster
Verksamhetens kostnader, interna
poster

1

0,4

1,7

0,3

1,7

2

-5,2

-13,9

-14,0

-13,7

2

-0,5

-1,5

-1,1

-1,7

-2,1

-6,0

-6,4

-6,4

0,8

4,5
0

1,7

3,1

-0,5

-1

-1,7

-1,7

Resultat före extraordinära poster

0,3

3

0

1,4

Extraordinära intäkter

0,0

0

Årets resultat

0,3

3

0,0

1,4

Avskrivningar

4

2021

Prognos
2022

VA

Jämförelsestörande poster

Verksamhetens nettokostnad
Finansiella intäkter, interna poster
Finansiella kostnader, interna poster

2

3
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BALANSRÄKNING
Mkr

VA
Not

2022-04

2021-12

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar, externa
poster

122,6

123,0

Maskiner och inventarier

4

0,6

0,6

Finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

123,3

123,6

Förråd

0,0

0,0

Kortfristiga fordringar

2,1

0,3

Kassa och bank

-0,1

0,0

Summa omsättningstillgångar

1,9

0,3

125,2

123,9

Ingående eget kapital

3,5

0,4

Årets resultat

0,3

3,0

3,8

3,5

0,0

0

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Summa tillgångar

EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER
Eget kapital

Summa eget kapital

5

Avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder, externa poster

6

136,3

135,6

Långfristiga skulder, interna poster

6

-15,2

-15,2

Kortfristiga skulder

7

0,3

0,0

Summa skulder

121,4

120,4

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

125,2

123,9

0,0

0,0

Ställda panter och ansvarsförbindelser

3
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NOTER, VA, Mkr
VA
Not 1 Verksamhetens intäkter

2022-04

2021

Taxor och avgifter

8,1

24,1

Intern försäljning
Försäljning av verksamhet

0,4
0,0

1,7
0,0

Summa verksamhetens intäkter

8,6

25,9

VA
Not 2 Verksamhetens kostnader
Bidrag och transfereringar

2022-04

2021
0,0

0,0

Entreprenader och köp av verksamhet

0,7

1,3

Köp av verksamhet från kommun

0,3

0,6

Lönekostnader inkl. sociala avgifter

1,4

4,3

Lokal-och markhyror, fastighetsservice

0,1

0,3

Övriga material och tjänster

3,1

8,8

Summa verksamhetens kostnader

5,6

15,4

VA
Not 3 Finansiella kostnader

2022-04

2021

Räntor på anläggningslån

-0,5

-1,4

Summa

-0,5

-1,4

VA
Not 4 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

2022-04

Ing. anskaffningsvärde
Årets investering
Utgående anskaffn.värde
Ing. ack. avskrivningar
Årets försäljning/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar
Bokfört värde UB

VA

4
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2021
222,9

217,6

1,7

5,5

224,6

223,1

-99,3
0,0

-93,2
0,0

-2,1

-6,0

-101,4

-99,3

123,3

123,9

Not 5 Eget kapital

2022-04

2021

Ingående eget kapital

3,5

0,4

Årets resultat

0,3

3,0

Summa

3,8

3,5

VA
Not 6 Långfristiga skulder

2022-04

Internlån från kommun

2021
118,5

Övriga skulder-anslutnings avgifter+inv. bidrag

118,5

2,6

Summa

121,1

118,5

VA
Not 7 Kortfristiga skulder

2022-04

2021

Koncernkonto, intern skuld (redovisas netto i lång skuld)

0,3

0,0

Summa

0,3

0,0

5
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Sammanträdesprotokoll
Överförmyndarnämnden
östra Kronoberg
2022-06-14

Plats och tid

Rottnesalen, kl. 14:00-15.50

Beslutande

Sigvard Jakopsson (M), Ordförande
Gunilla Arvidsson (S), 1:e vice ordförande
Sven Bünger (L), tjänstgörande ersättare
Ann-Kristin Johansson (C), tjänstgörande
ersättare
Patricia Aguilera (S)

Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

Yvonne Ekaremål (C)
Anders Göranson (V)

Tjänstepersoner

Carina Elmefall, kanslichef
Ida Karmberg, sekreterare

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter
Sekreterare

Ida Karmberg

Ordförande

Sigvard Jakopsson

Justerare

Gunilla Arvidsson

Justerade paragrafer

§§ 71–83

Ajournering

För paus kl. 14:47-15:04

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Överförmyndarnämnden
östra Kronoberg
2022-06-14

§ 71

Dnr 2

Val av justerare
Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg utser Gunilla Arvidsson, 1:a
vice ordförande, till justerare.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
3 (25)
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Sammanträdesprotokoll
Överförmyndarnämnden
östra Kronoberg
2022-06-14

§ 72

Dnr 2022-00010

Månadsrapport efter maj, information
Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg noterar informationen.
Bakgrund
Carina Elmefall, kanslichef, redogör att nämnden har, efter maj månad,
en positiv avvikelse på 84 000 kronor, med anledning att vissa ITtjänster och utbildningar inte har använts i den mån som ursprungligen
har budgeterats för. Kostnader för personal visar också ett överskott
och beror på vakanser som följt av sjukskrivningar.
Överförmyndarnämnden ska vid varje sammanträde få en ekonomisk
rapport av nämndens verksamhet.
Beslutsunderlag
• Ekonomisk rapport efter maj 2022

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
4 (25)
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Sammanträdesprotokoll
Överförmyndarnämnden
östra Kronoberg
2022-06-14

§ 73

Dnr 2022-00011

Granskningsläget, information
Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg noterar informationen.
Bakgrund
Carina Elmefall, kanslichef, redogör för ärendet och nämner bland annat
att 81% av alla årsredovisningar är påbörjade och 68% är
färdiggranskade.
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg ska vid varje sammanträde få
information av inkomna och granskade årsredovisningar.
Beslutsunderlag
• Rapport Granskningsläget Juni

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
5 (25)
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Sammanträdesprotokoll
Överförmyndarnämnden
östra Kronoberg
2022-06-14

§ 74

Dnr 2021-00008

Inspektionsprotokoll från Länsstyrelsen
Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg noterar informationen.
Bakgrund
Carina Elmefall, kanslichef, redogör för ärendet vid dagens
sammanträde.
Länsstyrelsen ska årligen inspektera överförmyndaren. Vid inspektionen
ska länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer
reglerna i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och även i
övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid
kontrollera dels det av överförmyndaren förda registret, dels
stickprovsvis utvalda akter. Se 21 § förmynderskapsförordningen
(1995:379).
I protokollet nämns inspektionen av:
•
•
•
•
•
•
•

Myndighetens organisation
Överförmyndarens ut- och fortbildning
Mottagnings- besöks- och telefontider
Verksamhetens omfattning
Granskning
Ställföreträdare
Övrigt (såsom eventuella klagomål och nya rutiner)

Beslutsunderlag
• Inspektionsprotokoll 203-5234-2022

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Överförmyndarnämnden
östra Kronoberg
2022-06-14

§ 75

Dnr 2020-00005

Reviderad delegationsordning
Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut
Överförmyndarnämnden antar reviderad delegationsordning.
Bakgrund
Carina Elmefall, kanslichef, redogör för ärendet vid dagens
sammanträde.
I delegationsordningen finns en beloppsgräns på 50 tkr för uttag från
spärrat konto. Uttag om avser skatt är undantaget och kan alltså
beslutas av handläggare oavsett belopp. I den reviderade
delegationsordningen föreslås att alla ansökningar om uttag från
spärrat konto som gäller betalning till myndighet får beslutas av
handläggare oavsett belopp.
Beslutsunderlag
• Delegationsordning öök 202206
• Tjänsteskrivelse, Delegationsordning öök 202206
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kanslichef

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Malmö den 30 juni 2022

Till Kommunassurans ägarkommuner,
genom ekonomichef och försäkringsansvarig,
samt till försäkringsförmedlare
Endast via e-post

Ändring av försäkringsvillkor och premier hos Kommunassurans
inför år 2023
Sammanfattning
Inför år 2023 har Kommunassurans genomfört genomgripande strukturella och layoutmässiga
förändringar av försäkringsvillkoren. Förändringarna av försäkringarnas innehåll och försäkringsskyddet
är dock relativt begränsade.

Villkorshandlingarnas benämningar
Kommunassurans försäkringsvillkor kommer framöver att benämnas
• Allmänna avtalsbestämmelser
• Grundvillkor
• Tilläggsvillkor

Allmänna avtalsbestämmelser
För att förenkla och för att göra tillämpningen mer enhetlig oavsett försäkringsform så inför
Kommunassurans ett för alla grundvillkor gemensamt villkorsdokument med allmänna
avtalsbestämmelser. Villkoret innehåller även generella undantag och alla definitioner.
Innehållsmässigt överensstämmer det nya villkoret med allmänna avtalsbestämmelser i allt väsentligt
med tidigare allmänna avtalsbestämmelser som har funnits i respektive grundvillkor.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö
Telefon 040-611 22 00
www.ksfab.se
Organisationsnummer 516406-0294 • F-skattsedel • Försäkringsaktiebolagets säte är i Lund
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Egendom
Små anläggningar som inte i lagens mening är byggnader
Förtydligande att även mindre anläggningar som inte är byggnader i PBL:s mening (cykelskjul,
väderskydd för rullstol eller rollator, miljöhus/sophus) omfattas av det automatiska skyddet under 30
kvm. Även om förtydligandet låter som en utökning/förbättring så är det egentligen inte någon
förändring av försäkringsskyddet, eftersom det hela tiden har varit avsikten att även dessa anläggningar
ska omfattas, trots att de i strikt formell mening inte har omfattats av försäkringens ordalydelse.
Ny försäkringsgren inom egendomsförsäkringen – Naturkraft och dammhaveriförsäkring
De delar av brandförsäkringen respektive vattenförsäkringen som avser skador genom naturkrafter eller
skador genom dammhaveri flyttas till en egen ny försäkringsgren inom egendomsförsäkringen:
Naturkraft- och dammhaveriförsäkring. Förändringen är strukturell i syfte att förtydliga och utgör därför
inte någon ändring av försäkringsskyddets omfattning (se dock nedan om ändring i skyddet för
dammhaveri).
Översvämning till följd av vattenståndsförändring
Kommunassurans inför ett explicit skydd för plötsligt stigande vattennivåer i hav eller någon av de fyra
största sjöarna. Skyddet har tidigare enbart gällt vid kraftig nederbörd eller i samband med storm, men
kommer nu att gälla oavsett orsak och kopplas istället till en angiven vattenståndsförändring (ökning).
Vid nederbörd eller storm gäller försäkringsskyddet i samma omfattning som tidigare, så det nya skyddet
är en utökning.
Dammhaveri
Avseende dammhaveri har egendomsförsäkringsvillkoret en ny lydelse.
Vi har konstaterat att det tidigare gällande undantaget för dammhaveri i regleringsdamm gjorde skyddet
alltför begränsat. Vi har därför nu tagit bort denna begränsning och begränsar istället skyddet enbart för
vissa typer av regleringsdammar, som vi kallar ”större damm”. Ändringen är således i de allra flesta fall
en utökning av skyddet.
Angående begreppet dammhaveri istället för dammbrott/dammgenombrott, så övergår Kommunassurans
från nu till miljöbalkens begrepp ”dammhaveri”. I äldre lagstiftning har begreppet ”dammbrott” används
för samma företeelse samt förekommer ibland även begreppet ”dammgenombrott”. De tre begreppen är
närmast att betrakta som synonymer, även om begreppet dammhaveri är något vidare.
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Inbrottsskyddsklass
Merparten av Kommunassurans ägarkommuner har i försäkringsbrevet lättnader i fråga om
inbrottsskyddsklass, så att skyddsklass 1 inte har behövt styrkas när ett objekt blir försäkrat. Lydelsen av
lättnaderna är dock något varierande mellan olika kommuner och samtliga kommuner har inte haft denna
lättnad. Eftersom vi gärna vill erbjuda alla ägarkommuner samma möjlighet inkluderas lättnaden nu i
standardomfattningen i försäkringsvillkoren enligt samma lydelse för alla delägarkommuner (oavsett om
kommunen tidigare har haft lättnad eller ej) enligt följande.
12.7.
Säkerhetsföreskrifter – Inbrottsförsäkring
12.7.1.
Allmänt om säkerhetsföreskrifter avseende inbrottsskydd
12.7.1.1.
Ursprungliga krav på skyddsklass
När en byggnad försäkras i Kommunassurans behöver en kommun inte visa att specifik skyddsklass är uppfylld
(specifika krav kan dock ställas i försäkringsvillkor för visst användningsområde).
Vid inträffad skada tillkommer en extra självrisk om ett (1) prisbasbelopp för byggnad som när skadan inträffade
inte uppfyllde skyddsklass 1. Efter inträffad skada där byggnaden har visat sig inte uppfylla skyddsklass 1 får
Kommunassurans för fortsatt försäkringsskydd avseende den aktuella byggnaden ställa krav på skyddsklass 1
eller annan teknisk lösning som godkänns av Kommunassurans.

Ansvar
Försäkrad verksamhet – nu uttryckligen även vid samverkan
För kommunernas verksamhet gäller försäkringen liksom tidigare för all verksamhet som kommunen
bedriver, anordnar eller medverkar i. Dessutom har införts en uttrycklig bestämmelse om att
försäkringen även omfattar kommunens del i samverkan med andra kommuner, när den sker utan separat
juridisk person (exv. vid gemensam nämnd).
För medförsäkrade (kommunalförbund, bolag, stiftelser m.fl.) förtydligas att det är den verksamhet som
anges i försäkringsbrevet som är försäkrad.
Teknisk konsultverksamhet
Försäkringsskydd för teknisk konsultverksamhet införs i kommunförsäkringens standardomfattning.
Särskild anhörigersättning
I skadeståndslagen införs den 1 juli 2022 en ersättningsskyldighet till anhörig vid dödsfall genom uppsåt
eller grov vårdslöshet. Undantaget för uppsåt och grov vårdslöshet gäller även fortsatt, men
kommunförsäkringens standardomfattning omfattar nu handläggningen av krav gällande särskild
anhörigersättning.
Diskriminering och kränkning
En stor del av Kommunassurans ägarkommuner har sedan tidigare omfattats av försäkringsskydd för
ideell skada till följd av diskriminering och kränkning, via avtalad utökning i text i försäkringsbrevet.
Från och med denna villkorsversion ingår skyddet i kommunförsäkringens standardomfattning.
Kommunassurans uppmanar ägarkommunerna att se över behovet av eventuell separat tecknad
försäkring för området.
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Konventionsansvarsskada
Försäkringsskyddet för rättighetsöverträdelse (3 kap. 4 § skadeståndslagen) benämns nu i stället
Konventionsansvarsskada, i enlighet med hur skadetypen har kommit att benämnas efter att det infördes
i skadeståndslagen för ett par år sedan. Förutom förändringen av benämning har försäkringsskyddet inte
ändrats.
Föreningar m.fl. som svarar för skötsel av kommunens anläggningar
En begränsning till 10 mkr införs.
Studiebesök
Försäkringsskyddet har utökats till att omfatta även volontär (föräldrar) som på kommunens initiativ
medföljer vid aktiviteten.
Fordon eller maskin som omhändertas i utbildningsverksamhet
Begränsningen avseende omhändertagen egendom vid bilverkstad och garage har ersatts av en mer
konventionell bilverkstadsklausul.
Ungdomstjänst
En stor del av Kommunassurans ägarkommuner har sedan tidigare omfattats av försäkringsskydd för
unga lagöverträdare som dömts till ungdomstjänst, via avtalad utökning i text i försäkringsbrevet. Från
och med denna villkorsversion ingår skyddet i kommunförsäkringens standardomfattning.
Undantaget för Asbest, PCB, Formaldehyd
Undantagsbestämmelsen för Asbest, PCB och Formaldehyd har kompletterats med Poly- och
perfluorerade alkylsubstanser (PFAS).
Drönaransvar
Sedan tidigare ingår drönaransvar som en standardomfattning i kommunförsäkringen för
internupphandlad försäkring, men har utgjort ett eget villkorsdokument. Drönaransvaret lyfts nu in i det
vanliga ansvarsvillkoret.
Drönaransvarsförsäkringen utvidgas samtidigt till att underlätta för räddningstjänstens användning under
pågående räddningsinsats och planerad övning.
Offentlig upphandling
Den säkerhetsföreskrift om skriftligen dokumenterade rutiner som nästan alla delägarkommuner har
omfattats av genom text i försäkringsbrevet har införts som standardsomfattning i ansvarsförsäkringen.
Serieskadeklausul
Kommunassurans har i ansvarsförsäkringen infört en definition av vad som utgör en serieskada.
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Premie
Om inflationsutvecklingen fortsätter som hittills ser det ut som att index inför 2023 kommer att bli
betydligt högre än tidigare år. Tillämpligt SCB-index har under våren 2022 legat en bra bit över 10 %,
men det är först under hösten 2022 som indextalet för år 2023 fastställs. Indexförändring sker dock i
enlighet med villkoren och utgör såldes inte någon varslad premieökning.
Utöver indexförändring kan Kommunassurans inför år 2023 komma att behöva höja premien ytterligare,
till följd av kraftigt ökande återförsäkringspremier. Inte heller premieökning till följd av
återförsäkringsändamål är någon varslad premieökning. Om sådan förändring kommer att ske kan dock
först fastställas sent på året när återförsäkringsupphandlingen är avslutad.
I övrigt höjer Kommunassurans inte heller nästa år premienivåerna.

Förändringar av enskilda kommuners försäkringsomfattning
Utöver ovan redovisade generella förändringar är det ett fåtal kommuner som samtidigt får enskild
information om förändring av försäkringsskyddet som behöver göras. De kommuner som berörs ingår i
den grupp av delägarkommuner som har valt att anlita försäkringsförmedlare, så de enskilda beskeden
tillställs respektive försäkringsförmedlare.

Med vänlig hälsning
Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Anders Ramäng
VD

Brittmarie Elg Hjörneby
Senior underwriter

Telefon direkt 040-611 24 50
E-post anders.ramang@ksfab.se

Telefon direkt 040-611 24 53
E-post brittmarie@ksfab.se
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Sida 2
FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I VÄXJÖ

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden tar fram en övergripande
långsiktigt hållbar tidsplan med ett konkret framtida inriktningsbeslut med
handlingsplan för hur Säbo i Lessebo kommuns olika verksamhetstyper av
äldreomsorg skall finnas, utformas, drivas samt utvecklas framöver.
Gunnel Karlsson och Alf Karlsson överklagar beslutet samt begär att
förvaltningsrätten ska förordna att beslutet tillsvidare inte ska gälla.
Gunnel Karlsson anför i huvudsak följande. l beslutsunderlaget finns inget
som direkt indikerar på att det är Berghälla av kommunens fyra omsorgsboenden som är sämst. Ingen av utredarna av "Utredningen avveckling av
platser inom särskilt boende Lessebo kommun" har skrivit under utredningen
och hon ifrågasätter om den då kan användas som beslutsunderlag till
kommunfullmäktige. l kommunstyrelsens beslut står även att socialnämnden
har stora underskott men man har inte tagit fram någon kalkyl som visar vad en
avveckling kommer att kosta och vad man tänker att besparingen i framtiden
ska bli. Ärendet gick på återremiss vid kommunfullmäktiges möte den 28
februari 2022 där man ansåg att det behövde utredas ytterligare. Trots detta
togs ärendet upp på nästa möte i kommunfullmäktige den 25 april 2022 utan
någon mer åtgärd.
Alf Karlsson anför i huvudsak följande. Vid kommunfullmäktiges möte
angående detta ärende fick invånarna ställa frågor på "Allmänhetens
frågestund". När man ville ställa fler än en fråga förklarade mötets ordförande
att man endast får ställa en fråga plus följdfråga per person. Denna information
finns inte att läsa någonstans. På kommunens hemsida står det bara att
allmänheten kan ställa frågor under en tid på 30 minuter. Det överklagade
beslutet bör upphävas så att allmänheten får möjlighet att ställa sina frågor.
Kommunen bestrider bifall till överklagandena och anser att yrkandet om
inhibition ska avslås.

Dok.Id 284937
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Inhibition kan i mål av denna typ meddelas enligt 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291). Syftet med ett sådant beslut är att domstolen ska ha
möjlighet att förhindra en verkställighet i fall då det är av stor betydelse för
klaganden att ett överklagat beslut inte länder till efterrättelse, innan saken
slutligt prövats av domstolen. Detta kan gälla t.ex. när det skulle vara svårt
eller omöjligt att låta en verkställighet av det överklagade beslutet återgå om
beslutet senare upphävs. En bedömning av om inhibition bör meddelas i mål
om laglighetsprövning måste grundas på ett preliminärt ställningstagande
till frågan huruvida det överklagade kommunala beslutet är olagligt eller
inte enligt de av klaganden åberopade omständigheterna. Inhibition bör
komma ifråga endast om starka skäl talar för att beslutet är olagligt och
förbudet är ägnat att förhindra att ett allmänt eller enskilt intresse åsamkas
beaktansvärd skada (jfr RÅ 1986 ref. 7). Vad som hittills framkommit i målet
utgör enligt förvaltningsrätten inte tillräckliga skäl för att besluta om inhibition
av kommunens beslut. Klagandenas yrkande härom ska därför avslås.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-03)

Per Hansson
rådman
Föredragande: Helene Larsson

Dok.Id 284937
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Bilaga 1

Hur man överklagar

FR-03

________________________________________________________________
Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan
du överklaga. Här får du veta hur det går till.

ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Anvisningar för överklagande FR-03 – Överklagandetid 3 v - PT • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling • 2020-05

Tiden räknas oftast från den dag som du fick
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller
om beslutet avkunnades vid en muntlig
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen
gav besked om datum för beslutet.

4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

För en part som företräder det allmänna (till
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från
den dag domstolen meddelade beslutet.

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.
5. Skicka eller lämna in överklagandet till
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i
beslutet.

Observera att överklagandet måste ha kommit
in till domstolen när tiden går ut.
Vilken dag går tiden ut?
Sista dagen för överklagande är samma veckodag
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut
måndagen den 23 mars.

Vad händer sedan?

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för
sent avvisar domstolen överklagandet. Det
innebär att beslutet gäller.

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker det att överklagandet kommer in
nästa vardag.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar
förvaltningsrätten överklagandet och alla
handlingar i målet vidare till kammarrätten.
Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning kan även kammarrätten skicka brev
på detta sätt.

Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnummer.
2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha
och varför du tycker att kammarrätten ska
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Prövningstillstånd i kammarrätten

När överklagandet kommer in till kammarrätten tar domstolen först ställning till om
målet ska tas upp till prövning.
Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra
olika fall.
• Domstolen bedömer att det finns
anledning att tvivla på att förvaltningsrätten dömt rätt.
• Domstolen anser att det inte går att
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt
utan att ta upp målet.
• Domstolen behöver ta upp målet för att
ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
• Domstolen bedömer att det finns
synnerliga skäl att ta upp målet av någon
annan anledning.

Anvisningar för överklagande FR-03 – Överklagandetid 3 v - PT • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling • 2020-05

Om du inte får prövningstillstånd gäller det
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.
Vill du veta mer?

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på
första sidan i beslutet.
Mer information finns på www.domstol.se.
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VÄXJÖ TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM

Mål nr P 6162-21

2022-04-25
meddelad i
Växjö

PARTER
Klagande
Hans Mukka
Strandgatan 4
365 42 Hovmantorp
Motpart
Lessebo kommun
Lessebo kommun
365 31 Lessebo
ÖVERKLAGAT BESLUT
Lessebo kommuns beslut den 9 november 2021 i ärende nr 2020/359-4.3.3, se bilaga 1
SAKEN
Ändring av detaljplan, Hovmantorp 5:1 (Linnebäck 3), Lessebo kommun
_____________
DOMSLUT
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
_____________

Dok.Id 625331
Postadress
Box 81
351 03 Växjö

Besöksadress
Kungsgatan 8

Telefon
Telefax
0470-560 100
E-post: mmd.vaxjo@dom.se
www.domstol.se/vaxjo-tingsratt
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BAKGRUND
Kommunstyrelsen i Lessebo kommun beslutade den 9 november 2021, dnr
2020/359-4.3.3, att anta ändring av detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Linnebäck 3).
Kommunstyrelsens beslut har nu överklagats av Hans Mukka till mark- och miljödomstolen.
YRKANDEN M.M.
Hans Mukka har yrkat att Lessebo kommun river upp tidigare beslut att ta bort den
lokalgata med vändplan som tidigare funnits för åtkomst till fastigheterna Stranden
1 och 2.
Till stöd för sitt överklagande har han huvudsakligen anfört följande. Att bilda en
ny privatfastighet med en storlek på nästan 1 700 m² i ett tidigare centralt beläget
grönområde, genom att ta bort en befintlig gata med vändplan som används för åtkomst till två andra fastigheter, saknar helt sakliga skäl.
I ett första skede informerade Lessebo kommun om att det skulle bildas tre till fyra
fastigheter (bostäder) på det tidigare så kallade Strandtorget. För att få plats med
denna preliminära planlösning, togs den då befintliga lokalgatan med tillhörande
vändplan i väster och norr utmed kvarteret Stranden bort och ersatts med en betydligt smalare GC-väg. Vändplanen togs bort helt. Detta medförde att åtkomligheten
till fastigheterna Stranden 1 och 2 försämrades avsevärt. För det fall bilkörning på
GC-vägen inte tillåts tas åtkomligheten bort helt. Detta påpekades redan vid den då
aktuella samrådsrundan. Det lovades då muntligen att GC-vägen skulle breddas utmed kvarteret Stranden.
Med den nuvarande planlösningen går det inte att med bil, släp, båttrailer eller husvagn komma in till hans infart på nordöstra hörnet av Stranden 1. Detta var aldrig
något problem tidigare. Nu när det enbart verkar bli en fastighet med en storlek på
hela 1 693 m² har hela anledningen med att ersätta den tidigare lokalgatan med
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vändplanen fallit. Lessebo kommun bör således utnyttja denna förmodligen sista
möjlighet att undanröja uppkomna problem. I stället för att genomföra den antagna
ändringen, bör kommunstyrelsen byta en del av de ca 152 m² som fastigheten Linnebäck 3 kommer att kunna disponera fritt, mot ett markområde för bredare avslut
på GC-vägen i nordväst. Detta skulle möjliggöra åtkomst till fastigheterna Stranden
1 och 2.
DOMSKÄL
Prövningsramen
Vid överprövning av ett kommunalt beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska enligt 13 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) den myndighet
som prövar överklagandet endast pröva om det överklagade beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som klaganden har angett eller som annars framgår av omständigheterna. Om domstolen vid en prövning finner att beslutet strider mot en
rättsregel ska beslutet som huvudregel upphävas i sin helhet, annars ska beslutet
fastställas i sin helhet. Delvis upphävande eller ändringar av beslutet får endast göras om kommunen har medgett det eller om det är fråga om ändringar av ringa betydelse. Mark- och miljödomstolen har således inte möjlighet att på eget initiativ eller
på uppmaning från de klagande besluta om annan utformning av detaljplanen.
Av utredningen framgår att syftet med den antagna ändringen är att omplacera ett
markreservat (u-område – avsett för ledningar under mark) som inte ligger där befintliga ledningar ligger. Vidare innebär ändringen att delar av prickmarken som uområdet berör tas bort. De ändringar som Hans Mukka redogjort för i sitt överklagande omfattas inte av kommunstyrelsens beslut och ligger således utanför domstolens prövningsram.
Även om detaljplanen inte kan ändras så som Hans Mukka yrkat bedömer domstolen att hans överklagande rimligen får anses innefatta ett yrkande om det aktuella
detaljplanebeslutet ska upphävas. Ett sådant yrkande ska tas upp och prövas av
mark- och miljödomstolen (jfr. 27 § lag [1996:242] om domstolsärenden samt
Mark- och miljööverdomstolens dom den 30 oktober 2012 i mål P 7793-12).
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Allmänna utgångspunkter
Enligt 1 kap. 2 § PBL är det en kommunal angelägenhet att planlägga användningen
av mark och vatten, det så kallade kommunala planmonopolet. Det är kommunen
själv som, inom vida ramar, avgör hur marken ska användas inom den egna kommunens gränser.
Vid planläggningen ska enligt 2 kap. 1 § PBL både allmänna och enskilda intressen
beaktas.
Enligt 2 kap. 2 § PBL ska planläggning syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till
beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
Enligt 2 kap. 3 § PBL ska planläggning med hänsyn till natur- och kulturvärden,
miljö- och klimataspekter främja bl.a. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt
tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder, en
från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, samt bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse vid planläggning utformas på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till bland annat stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, skydd mot trafikolyckor
och andra olyckshändelser samt trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö.
Av 2 kap. 9 § PBL framgår att planläggning av markområden samt lokalisering,
placering och utformning av byggnadsverk inte får ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra sådan påverkan på omgivningen som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat
sätt.
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Vidare framgår av 4 kap 36 § PBL att en detaljplan ska vara utformad med skälig
hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan
inverka på planens genomförande.
Mark- och miljödomstolen gör följande bedömning.
Mark- och miljödomstolen anser att kommunstyrelsen handlagt planärendet på ett
formellt korrekt sätt, att de inte gjort en felaktig bedömning i avvägningen mellan
motstående allmänna och enskilda intressen samt att de inte gått utöver deras befogenheter enligt 1 kap. 2 § PBL. Vidare kan den aktuella ändringen inte anses innebära en sådan betydande olägenhet för klaganden som avses i 2 kap. 9 § PBL att detaljplanen av denna anledning inte skulle kunna godtas. Några andra skäl att upphäva kommunstyrelsens beslut att anta ändring av detaljplanen har enligt mark- och
miljödomstolens mening inte framkommit. Överklagandet ska därför avslås.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02)
Överklagande senast den 16 maj 2022.

Lena Pettersson

Lars Fransson

_____________
I domstolens avgörande har chefsrådmannen Lena Pettersson, ordförande, och tekniska rådet Lars Fransson deltagit. Föredragande har varit beredningsjuristen Johanna Nilsson.
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enhet....
VÄXJÖ TINGSRÄTT
3:2
Dnr 2020/369-4.3.2 SBN 2021/102-4.2.2
2021.1767
INKOM: 2021-12-08

§ 231

MÅLNR:
Antagande av detaljplan för dekAY-11-11
AKTBIL:
Hovmantorp 5:1 (Linnebäck 3
Strandtorget)

P 6162-21
2

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av detaljplan för del av
Hovmantorp 5:1 (Linnebäck 3).
Ärendebeskrivning
Detaljplanens läge
Planområdet är beläget söder om Hovmantorps centrala delar. I
väster gränsar området till kv. Stranden, i norr till sjön Rottnen, i
öster till kv. Linnebäck och Nygatan samt i söder till Strandgatan.
Lagstöd
Detaljplanen handläggs med ett begränsat förfarande enligt 5 kap
Plan- och bygglagen (PBL).
PBL 5 kap. 27-32 §§ "Antagande av en detaljplan".
Detaljplanens syfte
Syftet med detaljplanen är att omplacera ett markreservat (u-område
— avsett för ledningar under mark) som inte ligger där befintliga
ledningar ligger inom markerat området på gällande detaljplan och
fastigheten Linnebäck 3. Ledningsomläggning har gjorts på
fastigheten och ledningarna har dragits på annat håll, vilket innebär
att u-området fyller inte längre någon funktion. Ändringen innebär
även att delar av prickmarken som u-området berör tas bort.
Ändringen bedöms följa gällande detaljplans syfte.
Bakgrund
Kommunstyrelsen tog beslut 2021-06-o8 att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ändring av
detaljplan för det utpekade området. Planförslaget överensstämmer
med Lessebo kommuns ÖP, antagen 2018. Planen har handlagts som
ett begränsat förfarande, vilket innebär att detaljplanen kan antas
direkt, om alla sakägare ger sitt samtycke under samrådet.
Planförslaget har varit föremål för samråd och under samrådet gavs
statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra
som berörs möjlighet att lämna synpunkter. Samrådsredogörelse har
sammanställts efter samrådet och yttrandena föranledde inga
ändringar av planhandlingarna. Samtliga sakägare har givit sitt
samtycke och ingen har motsagt sig ändringen, vilket innebär att det
inte längre finns någon möjlighet att lämna synpunkter på denna
detaljplan. Någon granskning av detaljplanen kommer därmed inte
att ske.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-11-09

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 174
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-08 § 117
Plankarta 2021-09-16
Planbeskrivning 2021-09-16
Samrådsredogörelse 2021-09-16

Tjänsteskrivelse 2021-09-20

Beslutsexpediering
Samhällsbyggnadsnämnden
Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Trafikverket
EON

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 2

Hur man överklagar

MMD-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du
överklaga. Här får du veta hur det går till.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar markoch miljödomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum
för överklagande finns på sista sidan i domen.

Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

Så här gör du

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och
målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras.
Tala om vilken ändring du vill ha och varför
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).
Anvisningar för överklagande MMD-02 - Dom i överklagade mål och vitesmål • Producerat av Domstolsverket, Avd. för
domstolsutveckling • 2018-11

Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka brev på detta sätt.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med
skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga
uppgifter om var domstolen kan nå dig:
postadresser, e-postadresser och telefonnummer.

När överklagandet kommer in till Mark- och
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning
till om målet ska tas upp till prövning.
Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.
 Domstolen bedömer att det finns anledning att
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt
rätt.
 Domstolen anser att det inte går att bedöma
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt
utan att ta upp målet.
 Domstolen behöver ta upp målet för att ge
andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets
kontaktuppgifter.

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga
skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.

Om du inte får prövningstillstånd gäller den
överklagade domen. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.

6. Skicka eller lämna in överklagandet till markoch miljödomstolen. Du hittar adressen i
domen.

Vill du veta mer?

Vad händer sedan?

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du
har frågor. Adress och telefonnummer finns på
första sidan i domen.

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det
kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Mer information finns på www.domstol.se.
Sida 1 av 1
www.domstol.se
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Teckenförklaring
RÖK
MSB
SCB
LSO
FSO
MSBFS
IDA
FIP
SL
IL
RIL
VB
VRC
UAV
LK 1
LK 2

Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
Statistiska Centralbyrån
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps statistik- och analysverktyg
Första Insats Person
Styrkeledare
Insatsledare
Regional Insatsledare
Vakthavande Befäl
Vakthavande Räddningschef
Unmanned Aerial Vehicle
Ledningskurs 1 (MSB:s ledningsutbildning för gruppledare och styrkeledare)
Ledningskurs 2 (MSB:s ledningsutbildning för insatsledare och regional
insatsledare)
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1 Inledning
Detta dokument utgör handlingsprogram för den förebyggande verksamheten enligt 3 kap. 3 §
och för räddningstjänst enligt 3 kap. 8 § i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) för
Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Räddningstjänsten Östra Kronoberg är ett
kommunalförbund vilket utgörs av tre kommuner: Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge.
Dokumentet följer en given struktur enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrifter om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande
verksamhet och räddningstjänst (MSBFS 2021:1).
Handlingsprogrammet har samråtts med närliggande kommuner och myndigheter som kan bli
påverkade av förmågan som kommunen har inom sitt geografiska område.
Samrådsredogörelse återfinns i Bilaga B.
Beslut om fastställande av handlingsprogrammet har fattats av förbundsdirektionen den 202206-22 och handlingsprogrammet gäller från 2022-06-23.
Eventuella ändringar, t.ex. på grund av förändrad riskbild, mål, förmåga eller verksamhet bör
dock leda till en revidering av handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet ska aktualiseras
minst en gång per mandatperiod.
Detta handlingsprogram ersätter tidigare handlingsprogram, Dnr 2020/103 - 015.

4(68)

634

Handlingsprogram
Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Styrdokument

2022-06-09

2 Beskrivning av förbundet
Förbundet utgörs av de tre kommunerna Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge. Dessa tre har
sammanlagt 30 522 invånare över en landareal på 2642 km2 och en vattenareal på 262 km2.
Det bor 11,6 invånare/km2 (landareal) där motsvarande värde för hela Sverige är 25,3. I
förbundsområdet bor 74 % av kommuninvånarna i tätorter medan resterande 26 % bor på
landsbygden.1 90 % av förbundets landareal utgörs av skog och det längsta avståndet mellan
förbundets södra och norra del är ca 15 mil. Figur 1 nedan visar en översiktsbild av
förbundsområdet och dess tätorter.

Figur 1 Förbundets geografiska område.

Under sommarhalvåret ser kommunerna en betydande folkmängdsökning. Dels då det finns
många sommarboende inom kommunerna, dels då området ser omfattande sommarturism.
Flertalet av turisterna kommer från Danmark och Tyskland och talar därmed oftast inte
svenska. Detta innebär även ett ökat trafiktryck under perioden.
Sveriges 290 kommuner kategoriseras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i nio olika
kommungrupper. Tingsryd och Uppvidinge kommuner tillhör grupp B5
Lågpendlingskommun nära större stad då mindre än 40 procent av nattbefolkningen pendlar
till arbete i större stad. Lessebo kommun tillhör grupp B4 Pendlingskommun nära större stad
då minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i större stad.2

1
2

SCB, statistik daterad 2020-12-31, hämtad 2021-07-05. https://kommunsiffror.scb.se/
https://skr.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html
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Tabell 1 nedan visar folkmängd och areal samt fördelningen av dessa över olika kategorier i
Sverige, förbundets medlemskommuner, samt förbundet som helhet.
Tabell 1 Folkmängd och areal samt fördelning över olika kategorier för Sverige, förbundet och dess medlemskommuner.
Data hämtad från SCB daterad 2020-12-313, Arealer daterad 2011-12-314.

Parameter
Kommungrupp
Folkmängd
Kvinnor
Män
Medelålder
Svenskfödda
Utlandsfödda
Tätort
Landsbygd
Arbetslösa 20-64 år
Landareal km2
Vattenareal km2
Total Areal km2
Folktäthet

Sverige
10 379 295
49,7%
50,3%
41,4
80,3%
19,7%
87,4%
12,6%
20,5%
410 335
121 459
531 794
25,29

Tingsryd
B5
12 369
48,6%
51,4%
46,1
83,2%
16,8%
63,3%
36,7%
19,8%
1 049
164
1 213
11,79

Lessebo Uppvidinge Förbundet
B4
B5
8 655
9 498
30 522
48,7%
47,9%
48,4%
51,3%
52,1%
51,6%
42,4
43,5
44,2
74,1%
77,3%
78,8%
25,9%
22,7%
21,2%
88,9%
74,0%
73,9%
11,1%
26,0%
26,1%
24,7%
18,4%
20,8%
415
1 178
2 642,18
44
55
262,02
459
1 233
2 904,20
20,87
8,06
11,55

Folkmängden i kommunerna såg en avtagande trend från 2000–2012, denna trend var störst i
Tingsryd kommun. Under perioden 2013–2016 ökade invånarantalet istället i kommunerna
och då framförallt i Lessebo kommun. Därefter har trenden varit svagt avtagande.
Folkmängden i respektive kommun under de senaste 20 åren presenteras i Fel! Hittar inte r
eferenskälla. nedan.

Figur 2 Folkmängden per år under perioden 2000–2020 i förbundets medlemskommuner. Data hämtad från SCB daterad
2020-12-313.

3
4

SCB, statistik daterad 2020-12-31, hämtad 2021-07-05. https://kommunsiffror.scb.se/
SCB, statistik daterad 2011-12-31, hämtad 2021-07-05 https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/
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Folkmängden i alla tre kommunerna beräknas minska till år 2040 enligt SCB:s
befolkningsframskrivning5. Denna beräkning omfattar endast antalet födda, döda och antalet
som flyttar och den bygger på att den tidigare observerade utvecklingen fortsätter framöver.
Kommunernas egna planer för exempelvis bostadsbebyggelse eller liknande är inte beaktat i
beräkningarna. Beräkningarna är en befolkningsframskrivning, inte en prognos. Tabell 1
nedan redovisar den beräknade folkmängden 2040 enligt denna framskrivning.
Tabell 2 Befolkningsframskrivning 2040

Kommun
Tingsryd
Lessebo
Uppvidinge
Förbundet

Folkmängd 2020
12 369
8 655
9 498
30 522

Folkmängd 2040
11 840
7 943
8 185
27 968

Förändring
-529
-712
-1 313
-2 554

Förändring %
-4 %
-8 %
-14 %
-8 %

Inom Tingsryds kommun ser kommunen bland annat följande utvecklingstendenser:
•
•
•
•
•

Förtätning av orter i hela kommunen.
Väckelsång kan få en betydligt ökad inflyttning i samband med planerad EKO-by
Tingsryd är den ort som expanderar mest vad gäller nybyggnation.
En ny ishockeyarena planeras i Tingsryd vilken kan leda till större inflöde av publik.
Allt fler transporter med farligt gods kan få stor lokal påverkan.

Inom Uppvidinge kommun ser kommunen bland annat följande utvecklingstendenser:
•
•
•
•

Industriverksamheten växer löpande
Flera vindkraftsparker byggs i kommunen och 47 verk ska stå färdiga under 2022.
Vindkraftsparkerna i det s.k. Uppvidingeklustret kräver nya kraftledningar och
anslutningar till stamnätet.
En tendens till ökande transporter då tex kommunal verksamhet struktureras om.
Från 2022-07-01 tillhör Uppvidinge kommun planeringszonen kring kärnkraftverket i
Oskarshamn.

Inom Lessebo kommun ser kommunen bland annat följande utvecklingstendenser:
•
•
•
•
•
•

5

Förtätning av orter i hela kommunen.
Hovmantorp är den ort som främst expanderar vad gäller bebyggelse.
Översyn av vattenförsörjning från Hovmantorp till Lessebo pågår. Detta ger ökad
känslighet för störningar.
Personpendling med tåg genom kommunen förväntas öka de närmaste åren.
My multihall planeras i Kosta. Detta kan innebära ökat tillflöde av publik mm.
Upprustat totalförsvar skulle kunna innebära ökad aktivitet på Kosta skjutfält.

SCB, statistik daterad 2021-06-03, hämtad 2021-11-08 https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/
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2.1 Tingsryd kommun
Tingsryd kommun har 12 369 invånare över en landareal på 1049 km2 och en vattenareal på
164 km2. Det bor 10,2 invånare/km2 (landareal) i kommunen. 63 % av kommuninvånarna bor
i tätorter medan resterande 37 % bor på landsbygden. Figur 3 nedan visar en översiktebild
över Tingsryd kommun.

Figur 3 Karta över Tingsryd kommun.

Inom Tingsryd kommun finns det ett antal medelstora företag inom framförallt vård och
omsorg, tillverkning samt utvinning. Tre av de största arbetsgivarna förutom kommunen själv
är: Nytida Månstenen AB som är en omsorgsverksamhet, Nelson Garden AB som är ett
grossistföretag inom fröer och trädgårdsprodukter, Orthex Sweden AB som tillverkar
plastprodukter. Tabell 3 nedan redovisar folkmängden i Tingsryd kommuns 7 tätorter.
Tabell 3 Folkmängd i Tingsryds tätorter. Data hämtad från SCB daterad 2020-12-316.

Tätort Konga Linneryd Ryd
Rävemåla Tingsryd Urshult Väckelsång
Folkmängd
458
449
1 450
302
3 197
967
979

6

SCB, Publicerad 2021-03-23, hämtad 2021-07-05. www.scb.se/MI0810
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2.2 Uppvidinge kommun
Uppvidinge kommun har 9 498 invånare över en landareal på 1178 km2 och en vattenareal på
55 km2. Det bor 7,7 invånare/km2 (landareal) i kommunen. 74 % av kommuninvånarna bor i
tätorter medan resterande 26 % bor på landsbygden. Figur 4 nedan visar en översiktebild över
Uppvidinge kommun.

Figur 4 Karta över Uppvidinge kommun.

De största branscherna i Uppvidinge kommun är aluminium, glas, metall och trä. Två av de
största arbetsgivarna förutom kommunen själv är: Elitfönster Produktion AB som tillverkar
fönster samt ProfilGruppen Extrusions AB som tillverkar aluminiumprofiler. Tabell 4 nedan
redovisar folkmängden i Uppvidinge kommuns 5 tätorter.
Tabell 4 Folkmängd i Uppvidinges tätorter. Data hämtad från SCB daterad 2020-12-317

Tätort Alstermo Lenhovda Norrhult-Klavreström Åseda Älghult
Folkmängd
875
1 769
1 215 2 698
457

7

SCB, Publicerad 2021-03-23, hämtad 2021-07-05. www.scb.se/MI0810
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2.3 Lessebo kommun
Lessebo kommun har 8 655 invånare över en landareal på 415 km2 och en vattenareal på 44
km2. Det bor 20,9 invånare/km2 (landareal) i kommunen. 89 % av kommuninvånarna bor i
tätorter medan resterande 11 % bor på landsbygden. Figur 5 nedan visar en översiktebild över
Lessebo kommun.

Figur 5 Karta över Lessebo kommun.

Des största branscherna i Lessebo kommun är besöksnäring, glas- och pappersindustri, trä
samt transport. Tre av de största arbetsgivarna förutom kommunen själv är: Kosta Boda Art
Hotell AB som bedriver hotellverksamhet, Lessebo Paper AB som producerar finpapper och
Kosta Glasproduktion AB som är ett av de största glasbruken i Sverige. Tabell 5 nedan
redovisar folkmängden i Lessebo kommuns 4 tätorter.
Tabell 5 Folkmängd i Lessebos tätorter. Data hämtad från SCB daterad 2020-12-318

Tätort Hovmantorp Kosta Lessebo Skruv
Folkmängd
3 199
915
3 051
524

8

SCB, Publicerad 2021-03-23, hämtad 2021-07-05. www.scb.se/MI0810
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3 Styrning av skydd mot olyckor
Detta handlingsprogram är antaget av förbundsdirektionen den 2022-06-22.
Enligt MSBFS 2021:1 6 § ska kommunen ange hur uppgifterna enligt LSO är fördelade inom
kommunen samt mellan kommunen och kommunalförbundet. Denna fördelning beskrivs i
Räddningstjänsten Östra Kronobergs ägardirektiv.
Enligt förbundsordningen ska kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg hålla en
för Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommuner gemensam organisation för skydd mot olyckor
med syfte att ge hjälp till självhjälp samt att rädda plötsligt hotade värden.
Förbundets huvuduppgifter är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta
sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor samt att rädda plötsligt hotade värden
i form av liv, egendom och miljö.
Räddningstjänsten Östra Kronoberg ska genom sin verksamhet skapa trygghet och säkerhet hos
invånarna och de som vistas i Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommuner såväl i vardagen som
i händelse av olyckor, extraordinära händelser samt under höjd beredskap.
Räddningstjänsten Östra Kronoberg ges i uppdrag att svara för nedanstående lagstiftningar med
förtydliganden och avgränsningar. (Flera lagstiftningar i ägardirektivet men HP avser endast LSO)

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO):
•
•

•
•

Uppdraget gäller enbart kommunens roll som myndighet. I rollen som enskild har
kommunerna ett eget ansvar för sitt brandskydd i likhet med alla andra företag och
individer.
Uppdraget gäller inte samordningsuppdraget avseende förebyggande skydd mot andra
olyckor än bränder (andra delen i första stycket i 3 kap. 1 § LSO). Däremot ska
Räddningstjänsten Östra Kronoberg biträda medlemskommunerna i deras arbete med
handlingsprogram för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.
Räddningstjänsten Östra Kronoberg ska stödja drabbade efter en olycka genom
efterföljande arbete (skapa mervärde) utöver det som ligger inom ramen för begreppet
räddningstjänst utan att dra på sig betydande kostnader.
För att behålla en yttäckande utryckningsorganisation och etablera tidig första insats ska
Räddningstjänsten Östra Kronoberg utveckla kompletterande operativa metoder.
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4 Risker
Enligt MSBFS 2021:1 7 och 8 §§ ska handlingsprogrammet beskriva de risker för olyckor
inom förbundet som kan föranleda räddningsinsatser, hur ofta de kan förväntas inträffa och
med vilka konsekvenser. Utöver en övergripande beskrivning av dessa risker ska även ett
antal olyckstyper beskrivas mer detaljerat i separata delkapitel.
Insatsstatistiken i detta kapitel är mestadels grundad på de händelserapporter vilka skapas i
verksamhetssystemet Daedalos efter varje uppdrag som räddningstjänsten utför enligt 3 kap.
10 § LSO. Viss insatsstatistik är i stället hämtad från MSB:s statistik- och analysverktyg
IDA9. Statistik hämtad från Daedalos omfattar samtliga uppdrag som RÖK genomfört under
avsedd period, oavsett var de inträffat. Statistik hämtad från IDA omfattar endast de händelser
som inträffat inom förbundets medlemskommuners gränser. I de fall annat inte nämns
specifikt är statistiken under denna rubrik hämtad från Daedalos.

4.1 Övergripande beskrivning
Sedan 2017 kategoriseras händelser dit räddningstjänsten larmats enligt tre
uppdragskategorier: Räddningstjänst, Förstärkning samt Annat uppdrag. Räddningstjänst
avser uppdrag som utgör räddningstjänst enligt 1 kap. 2 § LSO och där RÖK var primärt
ansvarig för olyckan. Även förstärkning avser uppdrag som utgör räddningstjänst men där en
annan räddningstjänst hade det primära ansvaret för olyckan och RÖK larmades som
förstärkning. Annat uppdrag avser uppdrag som inte utgör räddningstjänst enligt LSO men
som RÖK åtagit sig att vara behjälplig med e.g. hjärtstoppslarm och andra sjukvårdslarm.
Enligt MSBFS 2021:1 3§ ska handlingsprogrammet endast omfatta de olyckor som kan leda
till räddningsinsats, varför uppdragstypen Annat uppdrag inte kommer behandlas vidare efter
uppdragsfördelningen nedan.
Figur 6 nedan visar fördelningen av samtliga uppdrag som RÖK larmats till under perioden
2017–2020 fördelat per uppdragstyp respektive år. Under perioden 2017–2020 inträffade
totalt 2099 händelser, dessa utgjordes till 76 % av Räddningstjänst, 7 % av Förstärkning och
18 % av Annat uppdrag. Antalet händelser per år har haft en svagt avtagande trend under
perioden och det har i genomsnitt inträffat 525 händelser per år varav 432 utgjorts av
Räddningstjänst- och Förstärkningsuppdrag.

Figur 6 Fördelningen av alla uppdrag under perioden 2017–2020 över de tre uppdragstyperna och över åren

9

IDA - Detaljerad statistik (msb.se)
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Vid årsskiftet 2019/2020 togs uppdragstypen Förstärkning bort från Daedalos varefter dessa
uppdrag klassas som räddningstjänst. Det innebär att det sedan början av 2020 endast finns
två uppdragstyper, de uppdrag som utgör räddningstjänst enligt LSO och de som inte gör det.
Med undantaget av Figur 6 ovan kommer därför de förstärkningsuppdrag som ingår i
statistiken inte behandlas separat utan räknas in i uppdragstypen räddningstjänst. Observera
att flera av de parametrar vilka undersöks i efterföljande delkapitel (4.2–4.7) normalt inte
specificeras vid förstärkningsuppdrag. Därför saknas viss information från vissa händelser e.g.
orsak, startutrymme och värmekälla. I dessa fall kategoriseras de antingen som ”ej
specificerat” eller så exkluderas de från datamängden och detta nämns då i förklaringen.
Figur 7 nedan visar det årliga genomsnittet av alla räddningstjänstuppdrag under perioden
2017–2020 fördelat per händelsetyp. De fyra vanligaste händelsetyperna trafikolycka,
automatlarm utan brandtillbud, brand i byggnad och brand i skog eller mark utgör 76 % av
alla räddningsuppdrag.

Figur 7 Årliga genomsnittet (2017–2020) av alla räddningstjänstuppdrag fördelat över händelsetyper

För att jämföra olycksfrekvensen med andra områden används i Figur 8 nedan antalet
räddningsinsatser enligt LSO per 1000 invånare och omfattar endast de händelser vilka
inträffat inom kommungränserna. Statistiken är hämtad från IDA och jämförs mot
Kronobergs län, Sverige samt genomsnittet för kommungrupp B4 (Lessebo) och B5 (Tingsryd
och Uppvidinge). Rikssnittet har sedan 2007 varit aningen lägre än de fyra andra
grupperingarna, RÖK:s medlemskommuner avviker inte mycket från vare sig Kronoberg eller
någon av kommungrupperna.
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Figur 8 Räddningsinsatser per 1000 invånare över åren 1998–2020. Statistik hämtad från IDA

Figur 9 nedan visar fördelningen av räddningstjänstuppdrag över månader, veckodagar och tid
på dygnet. Värdet är ett genomsnitt per år under perioden 2017–2020. Uppdragsfrekvensen
var alltså som lägst under vinterhalvåret oktober-mars för att sedan öka under april-maj och
var högst under sommarmånaderna juni-augusti. Uppdragsfrekvensen per veckodag
fluktuerade betydligt mindre men var
aningen lägre på söndagar än resterande
veckan. Tiden på dygnet hade den största
påverkan på uppdragsfrekvensen med en
faktor 4 skillnad mellan det högsta och
lägsta värdet. Flest uppdrag skedde på
eftermiddagen följt av förmiddag och kväll
medan antalet uppdrag sjönk dramatiskt
under natten.

Figur 9 Årliga genomsnittet (2017–2020) av räddningstjänstuppdrag fördelat över månader, veckodagar samt tid på dygnet
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4.1.1 Föreskrivna olyckstyper
Enligt MSBFS 2021:1 8§ ska extra hänsyn tas till ett antal specifika olyckstyper vilka i större
utsträckning kan inträffa i varje kommun och resultera i stora konsekvenser på liv, hälsa,
egendom och miljö, samt omfattande räddningsinsatser. Dessa olyckstyper är: Brand i
byggnad, Brand utomhus, Trafikolycka, Olycka med farliga ämnen, Naturolyckor samt
Drunkning. Tre av dessa olyckstyper omfattar flera av de tidigare nämnda händelsetyperna
vilka här i förekommande fall har summerats under den föreskrivna olyckstypen.
Brand utomhus omfattar 3 händelsetyper: Brand i skog eller mark, Brand fordon/fartyg samt
Brand i avfall/återvinning. Under perioden 2017–2020 har då 253 händelser med Brand
utomhus inträffat vilket gör det till den tredje vanligaste händelsetypen.
Olycka med farliga ämnen omfattar 2 händelsetyper: Utsläpp av farligt ämne samt Begränsat
läckage av drivmedel/olja. Under perioden 2017–2020 har då 48 händelser med Olycka med
farliga ämnen inträffat.
Naturolycka omfattar 4 händelsetyper: Stormskada, Översvämning dagvatten/avlopp, Ras,
skred eller slamström samt Annan naturolycka. Under perioden 2017–2020 har då 10
händelser med Naturolycka inträffat.
Statistiken från perioden 2017–2020 visar på en avtagande trend för trafikolyckor, en svagt
avtagande trend för brand utomhus och drunkning/tillbud, en ökande trend för olycka med
farliga ämnen samt en svagt ökande trend för brand i byggnad och naturolycka. Figur 10
nedan visar antalet händelser av dessa sex olyckstyper som inträffat under perioden 2017–
2020 fördelat per år samt linjära trendlinjerna för varje olyckstyp.

Figur 10 Antalet händelser med de sex föreskrivna olyckstyperna per år under perioden 2017–2020
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4.2 Brand i byggnad
Under perioden 2017–2020 larmades RÖK till 209 händelser med brand i byggnad, i
genomsnitt 52 händelser per år. Utav dessa ledde 10 till personskador, 101 till
egendomsskador och 4 till miljöskador. Totalt blev 3 personer omhändertagna på skadeplats,
9 personer avtransporterade medan 1 person omkom som ett resultat av dessa olyckor.
Händelser med brand i byggnad har sett en svagt ökande trend under perioden 2017–2020.
Frekvensen för bränder i byggnader
varierade mycket över både månader,
veckodagar och tid på dygnet. Flest
händelser inträffade under november-januari
samt april, på onsdagar och lördagar, samt
under eftermiddagar och kvällar. Figur 11
nedan visar den genomsnittliga
händelsefrekvensen över ett år per månad,
veckodag och tid på dygnet.

Figur 11 Årliga genomsnittet (2017–2020) av händelser med brand i byggnad fördelat över månader, veckodagar samt tid på
dygnet

I de fall orsaken till händelser med brand i
byggnad var känd orsakades 54 % av
mänsklig handling, 33 % av utrustningsfel
och resterande 13 % av naturföreteelse. Figur
12 till vänster visar fördelningen av orsak till
brand i byggnad för alla händelser under
perioden 2017–2020.

Figur 12 Orsak till brand i byggnad 2017–2020

Endast i 85 av de 209 inträffade händelserna
har specificerat huruvida brandvarnare
funnits i byggnaden och i hälften av dessa
fall var det okänt. Figur 13 till höger visar
fördelningen av brandvarnares förekomst i
de fall detta specificerats för alla händelser
av brand i byggnad under perioden 2017–
2020.

Figur 13 Förekomst av brandvarnare vid brand i byggnad
2017–2020
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Över hälften av alla händelser med brand i byggnad inträffade i ett vanligt boende, därefter
var skola den mest frekventa miljön. Bränder i vanligt boende inträffade oftast i villor, följt av
flerbostadshus. En fjärdedel av alla bränder i byggnader under perioden inträffade i villor.
Figur 14 nedan visar fördelningen av
händelser med brand i byggnad över miljö
där de inträffat och specificerar bostadstyp
för bränderna i vanligt boende.

Figur 14 Alla bränder i byggnader 2017–2020 fördelat över miljö, och miljön vanligt boende fördelat över bostadstyp

De vanligaste startutrymmena för bränder i
byggnader var kök följt av skorsten.
Antändningsobjektet och värmekälla var
vanligen okända men de vanligaste kända
var sot, tjära respektive lokaleldstad,
värmepanna. Figur 15 nedan visar
fördelningen över startutrymme,
antändningsobjekt samt värmekälla för
händelser med brand i byggnad under
perioden 2017–2020. Observera att denna
information inte specificerats vid de 37
förstärkningsuppdragen mot händelsetypen.

Figur 15 Händelser med brand i byggnad (2017–2020) fördelat över startutrymme, antändningsobjekt och värmekälla.
Förstärkningsuppdrag presenteras inte

17(68)

647

Handlingsprogram
Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Styrdokument

2022-06-09

4.3 Brand utomhus
Under perioden 2017–2020 larmades RÖK till 253 händelser med brand utomhus, i
genomsnitt 63 händelser per år. Utav dessa ledde 3 till personskador, 88 till egendomsskador
och 4 till miljöskador. Händelser med brand utomhus har sett en svagt avtagande trend under
perioden 2017–2020.
Frekvensen för bränder utomhus varierade
mycket över framförallt månader och tid på
dygnet. Flest händelser med brand utomhus
inträffade under april-augusti samt under
tidiga eftermiddagar. Frekvensen var även
högre under lördagar och söndagar. Figur 16
nedan visar den genomsnittliga
händelsefrekvensen över ett år per månad,
veckodag och tid på dygnet.

Figur 16 Årliga genomsnittet (2017–2020) av händelser med brand utomhus fördelat över månader, veckodagar samt tid på
dygnet

Brand utomhus innefattar tre olika
händelsetyper: brand i skog eller mark, brand
fordon/fartyg samt brand i avfall/återvinning.
Brand i skog eller mark utgjorde två
tredjedelar av alla bränder utomhus medan
brand fordon/fartyg utgjorde två tredjedelar
av resterande. Figur 17 till vänster visar
fördelningen av alla händelser med brand
utomhus under perioden 2017–2020 över
dessa tre händelsetyper.
Figur 17 Fördelningen av alla händelser med brand utomhus
under perioden 2017–2020 över händelsetyper
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4.3.1 Brand i skog eller mark
Brand i skog eller mark var den vanligaste typen av brand utomhus och utgjorde 172 av
händelserna, i genomsnitt 43 händelser per år. Utav dessa ledde 1 till personskador, 43 till
egendomsskador men ingen av dem orsakade några miljöskador. Vid två av händelserna har
det beslutats om tjänsteplikt enligt 6 kap 1 § LSO.
Figur 18 nedan visar fördelningen av alla händelser med brand i skog eller mark samt den
totala ytan avbränd mark dessa orsakat över åren 2017–2020. Observera att 159 ha av den
totala avbrända ytan år 2017 orsakades av en enda händelse, resterande bränder i skog eller
mark under året brände därmed av en yta av 11 ha. Den stora branden orsakade 74 % av all
avbränd yta under hela perioden 2017–2020 och förvränger därmed statistiken kraftigt från
medianen varför den exkluderats ur denna graf. Figuren visar även det årliga genomsnittet av
händelser med brand i skog eller mark fördelat över månader, veckodagar och tid på dygnet.

Figur 18 Fördelningen av händelser med brand i skog eller mark och total avbränd yta per år samt det årliga genomsnittet
av händelsetypen fördelat över månader, veckodagar och tid på dygnet (2017–2020)

I de fall orsaken till händelser med brand i
skog eller mark var känd orsakades 54 % av
mänsklig handling, 39 % av naturföreteelse
och resterande 7 % av utrustningsfel. Figur
19 till vänster visar fördelningen av orsak till
brand i skog eller mark för alla händelser
under perioden 2017–2020.

Figur 19 Orsak till brand i skog eller mark (2017–2020)
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Värmekällan var vanligen okänd, men den
vanligaste kända värmekällan var
blixtnedslag följt av eldning utomhus.
Blixtnedslag var värmekällan till en tredjedel
av alla händelser där denna var känd. Figur
20 till höger visar fördelningen av händelser
med brand i skog eller mark under perioden
2017–2020 över värmekälla. Observera att
värmekällan inte specificerats vid 28 av de
29 förstärkningsuppdragen.

Figur 20 Händelser med brand i skog eller mark (2017–2020)
fördelat över värmekälla

Under perioden 2017–2020 togs totalt 8696
personaltimmar i anspråk vid händelser med
brand i skog eller mark. Figur 21 till vänster
visar fördelningen av personaltimmar vid
dessa händelser över åren 2017–2020.
Figur 21 Personaltimmar vid händelser med brand i skog eller
mark fördelat över åren 2017–2020

Den vanligaste slutliga omfattningen av yta avbränd mark vid bränder i skog eller mark under
perioden 2017–2020 var 10–100 m2 (egentligen 10m2≤yta<100m2) följt av 1–10 m2. Även
bränder som omfattade en yta upp till 1000 m2 var vanliga. Endast två bränder har varit större
än 10 hektar (100 000 m2). Dessa orsakade en avbränd yta på 16 respektive 159 hektar. Figur
22 nedan visar alla händelser med brand i skog eller mark under perioden 2017–2020 fördelat
över den totala avbrända ytan bränderna orsakat. Observera att yta avbränd mark inte
specificerats vid 28 av de 29 förstärkningsuppdragen mot händelsetypen.

Figur 22 Antal händelser med brand i skog eller mark under perioden 2017–2020 fördelat över brandens omfattning i m2

Under hela perioden 2017–2020 har 17 % av den totala ytan avbränd mark brunnit av innan
räddningstjänstens ankomst medan 83 % har blivit avbränd under pågående insats. Om den
stora skogsbranden 2017 exkluderas fås istället att 59 % blivit avbränd innan
räddningstjänstens ankomst medan 41 % brunnit av under pågående insats.
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4.3.2 Brand fordon/fartyg
Brand fordon/fartyg var den näst vanligaste typen av brand utomhus och utgjorde 59 av
händelserna, i genomsnitt 15 händelser per år. Utav dessa ledde 2 till personskador, 43 till
egendomsskador och 4 till miljöskador.
I de fall orsaken till händelser med brand
fordon/fartyg var känd orsakades 77 % av
utrustningsfel och resterande 23 % av
mänsklig handling. Figur 23 till vänster visar
fördelningen av orsak till alla händelser med
brand fordon/fartyg under perioden 2017–
2020.

Figur 23 Orsak till brand fordon/fartyg (2017–2020)

Den vanligaste fordonstypen som varit
inblandad i händelser med brand
fordon/fartyg är personbil. 74 % av alla
fordonsbränder har varit i personbilar. Figur
24 till höger visar alla fordon som varit
inblandade i händelser med brand
fordon/fartyg under perioden 2017–2020
fördelat över fordonstyp. Observera att
fordonstyp inte specificerats vid de 5
förstärkningsuppdragen mot händelsetypen.

Figur 24 Fordonstyper inblandade i brand fordon/fartyg
(2017–2020)

4.3.3 Brand i avfall/återvinning
Brand i avfall/återvinning var den minst vanliga typen av brand utomhus och utgjorde 22 av
händelserna, i genomsnitt 6 händelser per år. Utav dessa ledde 2 till egendomsskador men de
orsakade inga person- eller miljöskador. 15
av händelserna med brand i avfall/
återvinning orsakades av mänsklig handling
medan orsaken till resterande 7 var okänd.
Värmekällan var ofta okänd men vanligast
var eldning utomhus följt av fyrverkeri,
pyroteknik. Figur 25 till höger visar
fördelningen av alla händelser med brand i
avfall/återvinning under perioden 2017–2020
över värmekälla.

Figur 25 Fördelning av alla händelser med brand i
avfall/återvinning under perioden 2017–2020 över värmekälla
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4.4 Trafikolycka
Under perioden 2017–2020 larmades RÖK till 537 händelser med trafikolycka, i genomsnitt
134 händelser per år. Utav dessa ledde 200 till personskador, 378 till egendomsskador och 16
till miljöskador. Totalt blev 39 personer omhändertagna på skadeplats, 239 personer
avtransporterade medan 4 personer omkom som ett resultat av dessa olyckor. Händelser med
trafikolycka har sett en avtagande trend under perioden 2017–2020.
Frekvensen för trafikolyckor varierade
mycket över tiden på dygnet och lite över
månader men väldigt lite över veckodagar.
Flest händelser med trafikolycka inträffade
under februari och november samt under
eftermiddagar och kvällar. Figur 26 nedan
visar den genomsnittliga händelsefrekvensen
över ett år per månad, veckodag och tid på
dygnet.

Figur 26 Årliga genomsnittet (2017–2020) av händelser med trafikolyckor fördelat över månader, veckodagar samt tid på
dygnet

I de fall orsaken till händelser med
trafikolycka var känd orsakades 77 % av
mänsklig handling, 21 % av naturföreteelse
och resterande 2 % av utrustningsfel. Figur
27 till vänster visar fördelningen av orsak till
trafikolycka för alla händelser under
perioden 2017–2020.

Figur 27 Orsak till trafikolyckor (2017–2020)
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Figur 28 Rådande hastighetsbegränsning vid händelser med
trafikolycka (2017–2020)
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De flesta händelser med trafikolycka har
inträffat vid en vägsträcka där den rådande
hastighetsbegränsningen varit antingen 80
km/h eller 90 km/h. En dryg fjärdedel av alla
trafikolyckor har inträffat där vardera av
dessa hastighetsbegränsningar har rått. Den
därefter vanligaste rådande
hastighetsbegränsningen vid trafikolyckor
var 70 km/h. Figur 28 till vänster visar
fördelningen av händelser med trafikolycka
över den rådande hastighetsbegränsningen.
Observera att hastighetsbegränsningen inte
specificerats vid 47 av de 48
förstärkningsuppdragen mot händelsetypen.

Den absolut vanligaste fordonstypen som
varit inblandad i trafikolyckor var personbil.
Nästan 500 personbilar har varit inblandade i
de trafikolyckor som inträffat. Figur 29 till
höger visar det totala antalet fordon som
varit inblandade i trafikolyckor under
perioden 2017–2020 fördelat över
fordonstyp. Observera att antalet inblandade
fordon inte specificerats vid 47 av de 48
förstärkningsuppdragen mot händelsetypen.

Figur 29 Antalet fordon inblandade i händelser med
trafikolycka fördelat över fordonstyp (2017–2020)
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4.5 Olycka med farliga ämnen
Under perioden 2017–2020 larmades RÖK till 48 händelser med olycka med farliga ämnen, i
genomsnitt 12 händelser per år. Utav dessa ledde 1 till personskador, 5 till egendomsskador
och 7 till miljöskador. Händelser med olycka med farliga ämnen har sett en ökande trend
under perioden 2017–2020.
Frekvensen för olyckor med farliga ämnen
varierade mycket över både månader,
veckodagar och tid på dygnet. Flest
händelser inträffade under april och augusti,
på tisdagar samt under förmiddagar och
kvällar. Figur 30 nedan visar det årliga
genomsnittet för händelser med olycka med
farliga ämnen fördelat över månader,
veckodagar och tid på dygnet.

Figur 30 Årliga genomsnittet (2017–2020) av händelser med olycka med farliga ämnen fördelat över månader, veckodagar
samt tid på dygnet

Olycka med farliga ämnen innefattar två
olika händelsetyper: begränsat läckage av
drivmedel/olja samt utsläpp av farligt ämne.
Begränsat läckage av drivmedel/olja
utgjorde en stor majoritet av alla olyckor
med farliga ämnen. Figur 31 till vänster
visar fördelningen av alla händelser med
brand utomhus under perioden 2017–2020
över dessa två händelsetyper.
Figur 31 Fördelningen av alla händelser med olycka med
farliga ämnen under perioden 2017–2020 över händelsetyper
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Figur 32 Orsak till olyckor med farliga ämnen (2017–2020)
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I de fall orsaken till händelser olycka med
farliga ämnen var känd orsakades 57 % av
utrustningsfel och resterande 43 % av
mänsklig handling. De sex händelserna med
utsläpp av farligt ämne orsakades i fyra fall
av utrustningsfel, i ett fall av mänsklig
handling och skedde av okänd orsak i det
sista fallet. Figur 32 till vänster visar
fördelningen av orsak till alla händelser med
olycka med farliga ämnen under perioden
2017–2020.

Vid de sex händelserna med utsläpp av farligt ämne skedde läckaget i hälften av fallen vid en
slang. Resterande läckage skedde i ett fall vid kran eller ventil, i ett fall vid lock eller
manlucka medan det i sista fallet inte gick att bedöma varifrån läckaget skett.
Olyckor med farliga ämnen inträffade oftast
antingen på väg/gata eller på parkeringsplats.
Ungefär en tredjedel av alla dessa händelser
inträffade vid vardera av dessa två miljöer
medan resterande var utspridda över ett
flertal andra miljöer. Figur 33 till höger visar
alla olyckor med farliga ämnen under
perioden 2017–2020 fördelat över miljön där
de inträffat.

Figur 33 Fördelningen av alla olyckor med farliga ämnen
under perioden 2017–2020 över miljön där de inträffat

25(68)

655

Handlingsprogram
Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Styrdokument

2022-06-09

4.6 Naturolycka
Under perioden 2017–2020 larmades RÖK till 10 händelser med naturolycka, i genomsnitt 3
händelser per år. Utav dessa ledde 4 till egendomsskador men inga av händelserna ledde till
några person- eller miljöskador. Händelser med naturolycka har sett en svagt ökande trend
under perioden 2017–2020.
Frekvensen för naturolyckor verkar ha
varierat mycket över både månader,
veckodagar och tid på dygnet. Men då endast
10 datapunkter finns att tillgå råder stor
osäkerhet vid kvantitativa bedömningar,
eventuella mönster eller trender kan därmed
vara slumpmässiga. Figur 34 nedan visar det
årliga genomsnittet för naturolyckor fördelat
över månader, veckodagar och tid på dygnet.

Figur 34 Årliga genomsnittet (2017–2020) av händelser med naturolyckor fördelat över månader, veckodagar samt tid på
dygnet

Naturolycka innefattar fyra olika
händelsetyper: Stormskada, översvämning
dagvatten/avlopp, ras, skred eller slamström
samt annan naturolycka. Händelser med
översvämning av dagvatten/avlopp utgjorde
över hälften av alla naturolyckor. Näst
vanligast var stormskada som utgjorde en
femtedel. Figur 35 till vänster visar
fördelningen av händelser med naturolycka
över dessa fyra händelsetyper.
Figur 35 Fördelningen av alla händelser med naturolycka
under perioden 2017–2020 över händelsetyper

Fem av händelserna med översvämning dagvatten/avlopp inträffade i miljön vanligt boende
medan den sista inträffade i annan utemiljö. Samtliga resterande naturolyckor inträffade vid
miljön väg, gata. Endast en naturolycka, en händelse med stormskada, orsakade störning av
samhällsviktig verksamhet.
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4.7 Drunkning
Under perioden 2017–2020 larmades RÖK till 17 händelser med drunkning/tillbud, i
genomsnitt 4 händelser per år. Utav dessa ledde 6 till personskador medan inga av dem ledde
till några egendoms- eller miljöskador. Totalt blev 6 personer avtransporterade medan 3
person omkom som ett resultat av dessa olyckor. Händelser med drunkning/tillbud har sett en
svagt avtagande trend under perioden 2017–2020.
Frekvensen för drunkning/tillbud varierade
mycket över både månader, veckodagar och
tid på dygnet. Flest händelser inträffade
under juli, på måndagar och tisdagar samt
runt middag. Figur 36 nedan visar det årliga
genomsnittet för händelser med
drunkning/tillbud fördelat över månader,
veckodagar och tid på dygnet.

Figur 36 Årliga genomsnittet (2017–2020) av händelser med drunkning/tillbud fördelat över månader, veckodagar samt tid
på dygnet

Vid de flesta händelser med drunkning/
tillbud var orsaken okänd. I de fall orsaken
till händelsen var känd orsakades 83 % av
mänsklig handling och resterande 17 % av
naturföreteelse. Figur 37 till vänster visar
fördelningen av orsaken till alla händelser
med drunkning/tillbud under perioden 2017–
2020.
Figur 37 Orsak till drunkning/tillbud (2017–2020)
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Den vanligaste aktiviteten vilken föranledde händelse med drunkning/tillbud var bad och vid
4 av dessa 5 händelser utgick aktiviteten från en badplats. Den därefter vanligaste aktiviteten
var färd med båt, vattenfarkost följt av isaktivitet utan fordon. Dessa tre aktiviteter föranledde
71 % av alla händelser med drunkning/tillbud. Figur 38 nedan visar fördelningen alla dessa
händelser under perioden 2017–2020 över aktiviteten vilken föranledde händelsen.

Figur 38 Fördelningen av alla Drunkning/tillbud under perioden 2017–2020 över aktiviteten vilken föranledde händelsen

28(68)

658

Handlingsprogram
Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Styrdokument

2022-06-09

5 Värdering
Enligt MSBFS 2021:1 9 § ska kommunen beskriva hur de värderat de risker som beskrivits i
avsnitt 4 Risker ovan. Denna värdering ligger som grund för de verksamhetsmål som beskrivs
i avsnitt 6.1 Övergripande verksamhetsmål nedan.
Bränder i byggnader orsakar ofta egendomsskador men sällan personskador. Hälften av de
undersökta händelserna orsakade icke-försumbara egendomsskador medan en tjugondel
orsakade personskador. Då befolkningstätheten i förbundet är låg utgörs en stor del av
byggnaderna inom området av fristående villor där uppvärmning via eldstad är vanligt. Villor
var även den vanligaste bostadstypen där byggnadsbränder inträffade. Många av dessa är
placerade utanför tätorterna vilket kan innebära längre framkörningstider vid
räddningsinsatser men samtidigt kan de boende i villor oftast ta sig ut på egen hand innan
räddningstjänstens ankomst. Detta innebär att anordningar för tidig upptäckt och varning i
händelse av brand (brandvarnare) utgör det viktigaste skyddet för liv och hälsa vid dessa
bränder.
Vidare kan större industribränder vara problematiska att hantera då de ofta har många lokaler
med stora volymer vilket begränsar förmågan för enskilda enheter att genomföra en effektiv
insats. Det krävs ofta mycket resurser för att hantera dessa händelser vilket ställer höga krav
på samverkan med andra aktörer samt på kvalificerad ledning och ledningsstöd. Det finns
flertalet större industrier inom förbundsområdet där det finns ett behov av bättre insatsstöd
med anledning av komplexiteten vid dessa verksamheter,
Skogsbränder har under senaste åren blivit både vanligare och mer omfattande i hela landet.
Skogsbränderna 2018 blev de mest omfattande i Sverige i modern tid och även RÖK
drabbades av både många bränder och stor avbränd areal. Då 90 % av förbundets landareal
utgörs av skog och det ofta är stora avstånd mellan vägar utgör skogsbränder en stor risk inom
förbundsområdet. Framkomlighet, positionering och förmåga att få en uppfattning om
omfattning utgör ofta problem för räddningsinsatsens genomförande vid bränder i skog eller
mark. Då dessa händelser kan bli väldigt omfattande ställs även höga krav på ledning och
samverkan.
Trafikolyckor har varit den mest frekvent förekommande händelsetypen och trots att
olycksfrekvensen varit avtagande under den undersökta perioden bedöms händelsetypen förbli
den vanligaste. Förbundsområdet ser ett stort trafikflöde över de större riksvägarna då dessa
används för genomfart bland annat mellan Kalmar och Växjö samt till och från hamnarna i
Blekinge. Nästan hälften av de inträffade trafikolyckorna orsakade personskador och
majoriteten av de skadade behövde bli avtransporterade till sjukhus. Med 239 allvarligt
skadade och fyra omkomna utgör händelsetypen den i särklass största olycksrisken för liv och
hälsa i förbundet. Över två tredjedelar av händelserna orsakade även icke-försumbara
egendomsskador. Då Trafikverket svarar för de förebyggande åtgärderna på deras vägar har
räddningstjänsten begränsad förmåga att förebygga dessa händelser.
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Olyckor med farliga ämnen är betydligt mindre frekvent förekommande. Majoriteten av
händelserna utgjordes av begränsat utsläpp av drivmedel, med begränsade miljö och
egendomsskador som följd. Endast sex händelser med utsläpp av farligt ämne inträffade under
perioden. Då det finns en del större industrier inom förbundets område finns det ändock en
risk för större utsläpp vilka kan innebära väldigt stora konsekvenser för framför allt miljön,
men även egendom samt människors liv och hälsa. Större olyckor som leder till utsläpp av
farliga ämnen kan inträffa både under transport på väg och järnväg, och vid användning av
ämnet i industrin. Båda scenarierna kan ställa krav på speciell kompetens och utrustning
vilken inte finns inom förbundet varför samverkan med andra aktörer med tillgång till resurser
för att hantera kemikalieolyckor är viktigt.
Naturolyckor inträffar med väldigt låg frekvens men kan ofta få förödande konsekvenser.
Både frekvens och omfattning av stormar har ökat i världen under senaste åren. Dessa
händelser blir ofta väldigt kostsamma för hela samhället och ställer krav på redundanta
kommunikationsvägar och utlarmningsmöjligheter hos räddningstjänsten då ordinarie
kommunikation kan bli utslagen av en storm. Framkomlighet kan ofta vara problematisk
under dessa händelser då stormar ofta orsakar att träd faller över vägarna och Trafikverket
inte har resurser nog att hålla alla vägarna fria. Samtidigt kan behov av nationella resurser
vilka tillhandahålls av MSB förekomma på flera ställen i landet samtidigt då stormarna sällan
endast har en lokal påverkan.
Drunkningstillbud är relativt ovanliga jämfört med resterande händelsetyper men har det i
särklass högsta antalet omkomna per händelse. Vid de 17 händelserna omkom tre personer
och ytterligare sex personer behövde avtransporternas till sjukhus. Det innebär att endast
trafikolyckor orsakade fler omkomna personer än händelser med drunkning trots det låga
antalet drunkningstillbud. Samtidigt är antalet drunkningstillbud och antalet omkomna vid
drunkningstillbud i förbundets område större än rikssnittet. Relativt befolkningsmängden
omkom mer än dubbelt så många i drunkningsolyckor i förbundet än nationellt. Detta beror
delvis på att förbundsområdet ser ett stort inflöde av både turister och boende under
sommaren med ett rikt naturliv på flera platser vilka erbjuder mycket aktiviteter på vatten.
Turisterna kan ofta ha begränsade kunskaper i simning och i de större sjöarna kan en olycka
med båt ske långt ifrån land. Då förbundet har många mindre sjöar finns alla båtresurser på
land för sjösättning efter behov vid drunkningshändelse. Detta kan innebära svårigheter vid
sjösättning då lämpliga platser för detta inte alltid finns tillgängliga.
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6 Mål
Enligt MSBFS 2021:1 10 § ska kommunen fastställa mål för den förebyggande verksamheten
samt räddningstjänsten utifrån värderingen av den lokala riskbilden vilka ska syfta till de
nationella målen i LSO. De nationella målen för förebyggande verksamhet beskrivs i 1 kap. 1
och 3a §§ LSO och för räddningstjänst i 1 kap. 1 och 3 §§ LSO:
1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa
samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och
likvärdigt skydd mot olyckor.
3 § Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.
3 a § Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt denna lag
ska planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder och andra
olyckor samt förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra olyckor. Särskild
vikt ska läggas vid att förhindra människors död och andra allvarliga skador.
Ägardirektivet till Räddningstjänsten Östra Kronoberg beskriver verksamhetsmål för
förbundet, målen beskriver de effekter i samhället som kommunerna förväntar sig av
Räddningstjänsten Östra Kronoberg:
1. Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och
olyckshanterande åtgärder om olyckor – som kan innebära räddningsinsats – ska
kontinuerligt öka. Som en följd av detta ska också trygghetskänslan öka hos var och en
som bor och vistas i någon av medlemskommunerna. Myndigheten för samhällsskydd
och beredskaps (MSB) trygghetsmätning är ett av sätten för att mäta måluppfyllelsen.
2. Responstiden (ankomsttiden) ska som längst vara enligt nedanstående kurva. Kurvan
visar den godtagbara tiden för räddningsinsats (i minuter) i förhållande till andelen
utryckningar (i %).
Exempel: vid 80 % av alla utryckningar ska ankomsttiden ha understigit 19 minuter.
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6.1 Övergripande verksamhetsmål
Med utgångspunkt i dels de nationella målen, dels de i ägardirektiven fastställda målen har
Räddningstjänsten Östra Kronoberg tagit fram verksamhetsmål för den förebyggande och den
skadeavhjälpande verksamheten vilka syftar till att uppfylla desamma.
Mål för den Förebyggande verksamheten:
Färre olyckor ska inträffa.
Inriktning:
•
•
•
•

Stärka den enskildes kunskap att förebygga olyckor
Stärka den enskildes kunskap och förmåga att hantera en händelse om olyckan är
framme.
Den enskilde ska kunna genomföra den första skadebegränsande åtgärden vid en
olycka.
Medborgare inom Räddningstjänsten Östra Kronobergs verksamhetsområde ska känna
sig trygga med sitt skydd mot olyckor.

Aktiviteter:
Utbildningsinsatser inom skola. Skolklasser åk 2 och 5 brandskydd och förstahjälpen utbildning.
Skolklasser åk 8 ”Upp i rök”, skolbränder.
Grundläggande brandsskyddsutbildning (GBU) för anställda inom medlemskommuner.
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för anställda inom medlemskommuner.
Utbildningar i Hjärt-lungräddning inklusive defibrillator (D- HLR) för anställda inom
medlemskommuner.
Heta arbeten utbildningar efter behov.
Öka förekomst av brandvarnare i hela samhället. Bidra via informationstillfällen.
Medverka till minskad responstid, samt ökad egenförmåga i samhället.
Via samverkan verka för funktionen Civil insatsperson (CIP)
Samverkan inom Räddsam Kronoberg. RÖK är en självklar samarbetspart i det dagliga arbetet
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Mål för den Skadeavhjälpande verksamheten:
Följder av olyckor ska minska. Särskilt fokus på att förhindra människors död och
andra allvarliga skador.
Inriktning:
•
•

Stärka räddningstjänstens förmåga att kunna leda och hantera olyckor på ett effektivt
och professionellt sätt inom godtagbar tid, i syfte att så snabbt som möjligt bryta
skadeutvecklingen för att minimera följderna av en olycka.
Räddningstjänsten ska vara en aktiv samverkanspart och samhällsaktör samt en del i
hela kommunernas arbete mot att minska alla typer av olyckor inte bara de som kan
föranleda räddningsinsatser.

Aktiviteter:
Fortsatt utveckla förmågan att hantera omfattande, större, samtidiga och geografiskt spridda
händelser. Exempelvis industribränder, skogsbränder och andra väderrelaterade händelser.
Detta görs via samverkan inom gemensamt ledningssystem över en större yta inom
räddningstjänstsamverkan Småland Blekinge.
Aktivt arbete med att korta ner responstid för livräddande eller skadebegränsande
insatsförmåga
Genomföra och dra lärdomar av olycksutredningar samt insatsutvärderingar i syfte att
utveckla operativ insatsförmåga.
Genom omvärldsbevakning, utbildning och övning skapa kunskap och insatsförmåga inom
nya områden. Exempelvis, el och gasbilar, batterilager och solceller.
Anpassa operativ insatsförmåga över förbundsytan, gällande kunskap, teknik och utrustning.
Samverkan mellan blåljusorganisationen gällande situationer som exempelvis PDV/terror
och andra händelser där räddningstjänsten kan eller bedöms vara en samarbetspart.
Personalen på räddningstjänsten krigsplaceras inom räddningstjänstorganisationen.
Utveckla en övningsanläggning som möter framtidens utbildnings- och övningsbehov.
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7 Förebyggande – förmåga och verksamhet
Enligt MSBFS 2021:1 11 § ska kommunen beskriva hur den förebyggande verksamheten är
ordnad och hur den planeras för att skapa en förmåga att förebygga olyckor.
Räddningstjänstens förebyggande verksamhet enligt LSO styrs framför allt av fyra paragrafer
vilka här delas in i fyra kapitel:
•
•
•
•

5 kap. 1 § - Tillsyn
3 kap. 2 § - Rådgivning och information till allmänheten
3 kap. 4 § - Rengöring (sotning) och brandskyddskontroller
3 kap. 1 § - Övergripande åtgärder för att förebygga bränder och skador till följd av
bränder

Funktionsansvaret för den förebyggande verksamheten åligger enhetschef med stöd av
personal inom enheten. Vissa arbetsuppgifter inom förebyggande verksamheten genomförs
även av personal från den operativa enheten.

7.1 Tillsyn
Räddningstjänsten Östra Kronoberg ansvarar för tillsyn av den enskildes skyldigheter enligt 5
kap 1 § LSO för Uppvidinge, Lessebo samt Tingsryds kommuner. Tillsynen är ett viktigt
verktyg för att åstadkomma ett skäligt brandskydd och för att säkerställa att de verksamheter
som klassas som farlig verksamhet har en tillräcklig förmåga att göra effektiva inledande
åtgärder när det inträffar en olycka eller ett tillbud vid anläggningen. Tillsynen av den
enskildes brandskydd syftar till att kontrollera att byggnader och anläggningar lever upp till
kraven i regelverken, både avseende byggnadstekniskt brandskydd och organisatoriskt
brandskydd.
Tillsynsverksamheten ska planeras och utföras enligt Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn
enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (MSBFS 2021:8). Räddningstjänsten tar ut en
avgift för tillsyn enligt av direktionen fastställd taxa enligt 5 kap. 4 § LSO.
Den personal som genomför tillsyn av den enskildes skyldigheter enligt 2 kap. 2 § LSO ska ha
genomgått MSB:s utbildning Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A (Tillsyn
A) eller brandingenjörsutbildning med MSB:s påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för
brandingenjörer (RUB). Den personal som genomför tillsyn enligt ovan vid objekt med större
komplexitet eller tillsyn av den enskildes skyldigheter enligt 2 kap. 4 § LSO ska ha genomgått
MSB:s utbildning Tillsyn B eller motsvarande, eller brandingenjörsutbildning med RUB.

7.2 Stöd till den enskilde
Räddningstjänsten Östra Kronoberg ansvarar, enligt 3 kap. 2 § LSO, för att genom
rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina
skyldigheter enligt LSO. Detta genomförs genom riktade aktiviteter vilka redovisas för den
förebyggande verksamheten under rubrik 6.1 Övergripande verksamhetsmål ovan.
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7.3 Rengöring och brandskyddskontroll
Enligt 3 kap. 4 § LSO ansvarar kommunen för brandskyddskontroll och sotning av fasta
förbränningsanordningar i syfte att förebygga bränder i anslutning till
förbränningsanordningar och imkanaler. Kraven på kompetens hos de som utför rengöring
eller brandskyddskontroll på kommunens uppdrag samt frister för dessa fastställs i
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om rengöring
(sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6).
RÖK ansvarar för sotning och brandskyddskontroller i alla tre medlemskommuner men
genomför endast brandskyddskontroller i Uppvidinge kommun själva. Sotningsverksamheten
i Uppvidinge kommun samt sotning och brandskyddskontroll i Lessebo och Tingsryds
kommuner är utlagda på entreprenad till Växjö sotningsdistrikt. I Uppvidinge kommun finns
totalt 5 078 objekt där RÖK genomför regelbundna brandskyddskontroller varav 35
genomförs vart annat år, 1 833 vart tredje år och 3 210 vart sjätte år.
Vidare får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra
sotning (rengöring) på den egna fastigheten om sotningen kan ske på ett ur brandsynpunkt
betryggande sätt. Det är Räddningstjänsten som prövar ansökan och utfärdar tillstånd till
fastighetsägare som ansökt om egensotning. Intyg på genomförd utbildning i egensotning
krävs för att beviljas tillstånd. Om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn framkommer att
sotningen inte skett på ett sådant sätt att anläggningen är säker ur brandskyddssynpunkt kan
medgivandet om egensotning återkallas.

7.4 Övriga förebyggande åtgärder
Utöver ovan nämnda åtgärder för att förebygga bränder och verka för skydd mot andra
olyckor enligt 3 kap. 1 § LSO ska Räddningstjänsten Östra Kronoberg även vara en aktiv del i
kommunernas samhällsplanering som remissinstans och sakkunnig i plan- och byggprocesser.
Vidare ska räddningstjänsten kunna stödja andra myndigheter i deras beslutsprocess genom
att svara på remisser i ärenden gällande exempelvis serveringstillstånd, offentliga
tillställningar och sakkunnigutlåtanden.
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8 Räddningstjänst – förmåga och verksamhet
Enligt MSBFS 2021:1 12 § ska kommunen beskriva sin förmåga att genomföra
räddningsinsatser utifrån möjligheten att vid en olycka positivt påverka utfallet av skador på
liv, hälsa, egendom och miljö. Denna förmågebeskrivning ska enligt MSBFS 2021:1 12 och
13 §§ delas in i en övergripande beskrivning och en mer detaljerad beskrivning per olyckstyp
för de olyckstyper vilka beskrivs i kapitel 4 Risker ovan. Vidare ska kommunen enligt
MSBFS 2021:1 14-18 §§ beskriva sin förmåga till övergripande ledning av räddningstjänsten,
att hantera samtidiga och omfattande räddningsinsatser samt att utföra sina ålagda uppgifter
vid höjd beredskap enligt 8 kap. 2 § LSO.

8.1 Övergripande
Den övergripande beskrivningen av förmåga att genomföra räddningsinsats ska enligt MSBFS
2021:1 12 § innehålla åtta delar vilka här delats in i åtta underrubriker.

8.1.1 Tillgång till egna resurser
Räddningstjänsten Östra Kronoberg har 9 brandstationer vilka bemannas av
räddningspersonal i beredskap (s.k. deltidsstyrkor). Dessa bemannas dygnet runt av
styrkeledare och mellan 2–5 brandmän vilka har en anspänningstid på mellan 5 och 7 minuter.
2 av stationerna finns i Tingsryds kommun (Tingsryd och Ryd), 3 finns i Lessebo kommun
(Lessebo, Hovmantorp och Kosta) och resterande 4 finns i Uppvidinge kommun (Åseda,
Norrhult, Alstermo och Lenhovda). Utöver dessa finns även 5 räddningsvärn i södra delarna
av förbundet (Skruv, Linneryd, Konga, Urshult och Väckelsång) vilka bemannas av frivilliga
brandvärnsmän utan beredskap. Dessutom finns en insatsledare stationerad i Lessebo tätort.
Under dagtid finns även normalt en extra insatsledare (3180) bemannad. Tabell 6 och Tabell 7
nedan visar bemanning och anspänningstid för samtliga nämnda styrkor.
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Tabell 6 Enheter, personal och anspänningstider för RÖK:s beredskapsresurser.

Station
Lessebo
3000

Hovmantorp
3200

Kosta
3300
Norrhult
3500
Åseda
3600

Alstermo
3700

Lenhovda
3800

Tingsryd
4000

Ryd
4400

Enheter

Personal

Anspänning

3080 Ledningsenhet
3180 Ledningsenhet
3060 FIP-enhet*
3010 Släckenhet
3040 Tankenhet
3070 Skogsbrandsenhet
Motorspruta
Båt

1 Insatsledare
1 Insatsledare dagtid
1 Styrkeledare/FIP*
4 Brandmän

90 sek
90 sek
5 min
5 min

3210 Släckenhet
3260 Depåenhet
3270 Transportenhet med
drönare

3 Brandmän

5 min

3340 Tankenhet
Motorspruta

2 Brandmän

7 min

3540 Tankenhet
Motorspruta

2 Brandmän

7 min

3660 FIP-enhet
3610 Släckenhet
3630 Höjdenhet
Båt

1 Styrkeledare/FIP
4 Brandmän

5 min
5 min

3710 Släckenhet
3770 Skogsbrandsenhet
3750 Terrängenhet
Motorspruta

1 Styrkeledare
2 Brandmän

5 min
5 min

3810 Släckenhet
3860 Skärsläckarenhet
Motorspruta

1 Styrkeledare
3 Brandmän

5 min
5 min

4060 FIP-enhet
4010 Släckenhet
4030 Höjdenhet
4040 Tankenhet
4070 Skogsbrandsenhet
Motorspruta
Båt

1 Styrkeledare/FIP
5 Brandmän

5 min
6 min

4460 FIP-enhet
4410 Släck-/Tankenhet
Motorspruta
Båt

1 Styrkeledare/FIP
3 Brandmän

5 min
6 min

*3060 Styrkeledare/FIP tjänstgör primärt inom 3000, 3200 samt 3300s område.
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Tabell 7 Enheter vid RÖK:s frivilliga räddningsvärn utan beredskap

Station
Skruv
3400
Linneryd
4100
Konga
4300
Urshult
4500
Väckelsång
4600

Enheter

Antal brandvärnsmän

3410 Släckenhet

6 st

4110 Släckenhet

5 st

4310 Släckenhet

5 st

4510 Släckenhet

5 st

4610 Släckenhet

6 st

Följande kompetenskrav gäller för brandmän och befäl:
•

•
•
•
•

Räddningspersonal i beredskap ska ha genomgått MSB:s utbildning GRIB eller
motsvarande utbildning.
o Räddningspersonal i beredskap vid stationerna Lessebo, Hovmantorp, Åseda,
Alstermo, Lenhovda, Tingsryd samt Ryd ska även ha genomgått
kompletterande rökdykarutbildning.
Arbetsledare ska ha genomgått arbetsledarutbildning.
Styrkeledare tillika FIP ska ha genomfört MSB:s utbildning Räddningsledare LK 1
eller motsvarande utbildning.
Insatsledare ska ha genomfört MSB:s utbildning Räddningsledare LK 2 alternativt
Brandingenjörsutbildning med MSB:s påbyggnadsutbildning i räddningstjänst (RUB)
eller motsvarande utbildning.
Räddningsvärnspersonal ska ha genomgått intern räddningsvärnsutbildning.

8.1.2 Tillgång till resurser i samarbete med andra kommuner och organisationer
8.1.2.1 Räddsam Kronoberg
Under augusti 2014 träffades länets räddningschefer för att diskutera vilka utmaningar som
framtiden kommer att föra med sig och hur man på bästa sätt skall kunna möta dem. Behovet
av en länsövergripande samverkan blev alltmer tydlig och diskussionen utmynnade i en
gemensam avsiktsförklaring för Räddsam Kronoberg. Räddsam Kronoberg är en ekonomisk
förening där bl.a. erfarenhetsutbyte, nätverksträffar, gemensamt material, gemensamma
resurser och gemensam upphandling sker. De ingående organisationerna samverkar, bekostar
och underhåller föreningen gemensamt inom länet.
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8.1.2.2 Gränslös räddningstjänst och stöd med resurser
Tillsammans med närliggande räddningstjänster tillämpas gränslös räddningstjänst samt stöd
med räddningsresurser vilket innebär att närmaste räddningsresurs larmas vid en olycka samt
att ge stöd till varandra med räddningsresurser vid större och komplicerade händelser.
DRH (Dynamisk resurshantering) är en tjänst som tillhandahålls av SOS-alarm och möjliggör
att närmaste räddningsenhet med rätt förmåga alltid larmas till en olycka. Det möjliggör alltid
att den snabbaste skadeavhjälpande insatsen kan påbörjas och man går ifrån fokuset på
kommun- eller länsgränser. Exempelvis: Vid en trafikolycka på RV 27 (länsgräns mot
Blekinge) så kan resurser från Räddningstjänsten Östra Blekinge (Hallabro) var den styrka
som är först på plats, på samma sätt kan även resurser från RÖK (Ryd) vara först på plats i
norra delarna av Karlshamns kommun. Den övergripande ledningen inom
Räddningstjänstsamverkan Småland Blekinge (se 8.1.2.3 nedan) förfogar över samtliga
resurser inom området.
Inom Kronoberg finns det gemensamma specialfunktioner och specialresurser bl.a. kembefäl,
kemdykning, kemsanering, regional insatsledare, tungräddning. Dessa funktioner beskrivs
mer ingående under avsnittet som hanterar de olika olyckstyperna.
8.1.2.3 Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge (RSB)
RSB är en samverkan om ett gemensamt räddningssystem för övergripande ledning för
räddningstjänsterna i Jönköpings län, Kronobergs län, Blekinge län, Ydre, Hultsfred,
Vimmerby och Västervik.
En rad stora händelser de senaste åren har visat att svensk räddningstjänst behöver organisera
sig i större enheter för att öka sin förmåga att leda och genomföra stora och komplexa
räddningsinsatser. Räddningstjänsterna i Jönköpings län, Kronobergs län, Blekinge län, Ydre,
Hultsfred, Vimmerby och Västervik har därför bildat en gemensam samverkan
Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge. Syftet med det fördjupade samarbetet mellan
organisationerna är att åstadkomma mer effektiv användning av resurser och därmed större
förmåga och uthållighet att genomföra räddningsinsatser. Samarbetet omfattar 30 kommuner
med cirka 800 000 invånare och täcker ett 28 657 kvadratkilometer stort område.
Varje räddningstjänst finns fortfarande kvar som egen organisation, men samarbetet är utökat
och en integrerad del av varje räddningstjänst.
I korthet innebär det ett nära samarbete när det gäller övergripande ledning, räddningsledning
och användning av resurser som brandmän, fordon och materiel. Detta ger de ingående
räddningstjänsterna bättre förutsättningar att snabbt få mycket resurser till en olycksplats, leda
stora insatser samt hantera samtidiga, komplexa och långvariga händelser.
Ledning på skadeplats och i systemet som helhet bedrivs ute på plats med befäl från områdena
och från den gemensamma ledningscentralen i Jönköping som är samlokaliserad med SOS
Alarm. Ledningscentralen är bemannad dygnet runt, veckans alla dagar. Här finns ett
vakthavande befäl och ett ledningsbefäl som tillsammans med en vakthavande räddningschef
utövar den övergripande ledningen. Dessa samspelar med gemensamma regionala
ledningsresurser samt insatsledare och styrkeledare i alla de ingående räddningstjänsterna.
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8.1.2.4 RSöS
Räddningstjänsterna i Östergötland, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Jönköpings län har ett
samarbete som benämns Räddningsregion Sydöstra Sverige, RSöS. Inom RSöS finns en
beredskapsfunktion för inriktning och prioritering IPF som skall stödja de ingående områdena
vid omfattande räddningsinsatser med stöd och samverkan. Funktionen utgörs av en
tillikauppgift för någon av de vakthavande räddningscheferna i regionen. Inom RSÖS finns
det tre stycken larmcentraler som är uppbyggda på likvärdigt sätt i form av teknik, material
och personal och har förmåga att kunna stödja varandra vid kraftig påverkan eller vid
driftsstörningar.
Arbete pågår med att ytterligare knyta räddningstjänsterna i regionen närmare varandra med
bland annat dynamisk resurshantering, ytterligare samarbete mellan ledningscentralerna och
gemensam ledningsdoktrin.
De fem länen ingår i ett samarbete runt förstärkningsresurser i södra Sverige tillsammans med
Skåne, Västra Götalands län, Stockholmsregionen samt Bergslagen.

8.1.3 Alarmering av räddningsorganet
SOS Alarm har på uppdrag av staten ansvar för nödnumret 112 inom Sverige. Detta innebär
att SOS Alarm har ansvaret för att besvara 112-samtal och genom primär intervju fastställa
hjälpbehovet.
Utöver det avtal som staten har med SOS Alarm har Räddningstjänsten Östra Kronoberg avtal
med SOS Alarm om utalarmering av räddningstjänstresurser.
Möjligheter för den skadedrabbade att nå SOS Alarm utvecklas kontinuerligt och inkluderar
bland annat telefon, 112 telefonapplikationen och SMS. För uppdaterad information se
www.sosalarm.se.
Varje brandstation har två oberoende larmvägar för att säkerställa larm från SOS till
Räddningstjänsten. Vid bortfall av förmåga att larma räddningstjänst från SOS Alarm, så
finns möjlighet att larma samtliga stationer från Ledningsrum Lessebo.
På samtliga brandstationer finns även en larmtryckknapp som är oberoende av kontakten med
SOS Alarm. När knappen trycks in går det larm direkt till räddningspersonalens personsökare.

8.1.4 Brandvattenförsörjning
Brandpostnät finns i de större orterna med olika utbyggnad och kapacitet. Primärkommunerna
förser RÖK med nödvändigt kartmaterial och instruktioner för nyttjande av nätet. Förbundet
har även egen tillgång 5 tankfordon och 6 motorsprutor.
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8.1.5 Responstid
Figur 39, Figur 40 och Figur 41 nedan visar insatstiderna från Räddningstjänsten Östra
Kronobergs beredskapsstationer, det innebär tid från att räddningstjänsten blir larmat till att
första räddningsenhet är på plats. Figurerna tar alltså inte med larmhanteringstiden hos SOS i
beräkningarna. För den totala responstiden, tid från larm inkommer till 112 tills första
räddningsenhet är på plats, behövs alltså larmhanteringstiden läggas till de värden vilka
redovisas i figurerna. Larmhanteringstiden hos SOS varierar beroende på bland annat mängd
inkommande samtal och svårigheter i bedömning av hjälp- och resursbehov vid händelsen.
Under Maj 2022 vid SOS Alarm Växjö var mediantiden från samtal inkom till 112 tills första
larm (inklusive förlarm) för räddningstjänstuppdrag 126 sekunder.
Analysen bygger på vägnät från Trafikverkets Nationella Vägdatabas (NVDB) och förutsätter
ordinarie hastighet på vägarna och tar inte hänsyn till trafik eller avvikande väder- eller
vägförhållanden.
Observera att Figur 41 inkorrekt visar station Rävemåla som en beredskapsstation, stationen
är avvecklad och ska därmed tas bort ur beräkningen av responstiderna. Nytt kartmaterial är
beställt av Metria AB där station Rävemåla inte tas med i beräkningarna men kartan är ännu
inte färdigställd.

Figur 39 Insatstid område Norr.
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Figur 40 Insatstid område Mitt.

Figur 41 Insatstid område Syd. Observera att station Rävemåla har avvecklats, stationen ska därmed tas bort ur
beräkningarna av responstider.
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8.1.6 Överlåtande åt annan att vidta inledande begränsade åtgärder
Då kommunerna inte är helt symetrisk utformade och att man själv inte är snabbast inom hela
kommunen har man avtal om gränslös räddningstjänst inom räddningssamverkan SmålandBlekinge. Det är för övrigt en praxis som tillämpas inom hela landet för att alltid larma den
snabbaste räddningsresursen, för att kunna ge hjälp till den drabbade så fort som möjligt.

8.1.7 Samverkan med andra aktörer
8.1.7.1 Krissam Kronoberg
Inom Kronobergs län finns en samverkansgrupp, Krissam Kronoberg, som består av
länsstyrelsen, kommunerna och deras räddningstjänster, polisen, regionen och SOS Alarm
AB. Gruppen har till uppgift att få till stånd en samordnad och gemensamt definierad
hantering av en allvarlig händelse.
8.1.7.2 Räddsam Kronoberg
Genom samverkan inom Räddsam Kronberg bedrivs ett flertalet arbetsgrupper mot andra
aktörer för att säkerställa en god samverkan, bland annat riktat mot Polisen, Regionen,
Linneuniversitetet, Södra militärregionen. Till exempel bedriv en gemensam grupp som
hanterar metoder och övningsgenomförande mellan Regionen, Polisen och Räddsam
Kronoberg.

8.1.8 Varning och information till allmänheten
Inom RÖK:s område finns idag inget system för utomhusvarning. Räddningsledare har dock
möjlighet vid behov att använda sig av Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) samt
myndighetsmeddelande.
För löpande information inom förebyggande och operativ verksamhet används Web, sociala
medier samt att via ordinarie media (Radio, TV, dagstidningar) vara en aktiv part för
information.
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8.2 Per olyckstyp
8.2.1 Brand i byggnad
Effektmål som ska uppnås vid brand i byggnad:
•
•
•
•

Alla personer ska kunna utrymmas ur byggnaden
Ingen brandspridning ska ske från objektet, utrymmet, brandcellen eller byggnaden
där branden startade
Släckning av brand
Påverkan på liv, hälsa, miljö och egendom ska minimeras

Nyckeluppgifter för att uppnå angivna effektmål ovan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Söka efter och rädda personer i tät brandrök
Genomföra utvändig eller invändig släckinsats för att bekämpa brand
Genomföra utvändig eller invändig släckinsats för att begränsa spridning av brand
Säker vattentillgång ska anordnas
Assistera utrymning av personer ur brinnande byggnad utvändigt via fönster eller
balkong från 0-11m med stegutrustning
Assistera utrymning av personer ur brinnande byggnad utvändigt via fönster eller
balkong från 0-23m med hävare
Snabbt kunna bilda sig en uppfattning om brandens omfattning
Förhindra spridning av kontaminerat släckvatten
Förhindra att liv, hälsa, miljö eller egendom påverkas av spridning av brandrök

Nyckeluppgifterna kan genomföras med de förmågor och resurser vilka presenteras i tabellen
nedan. De första två siffrorna i enhetsnumren anger vilken station enheten utgår ifrån, se
Tabell 6 ovan för beskrivning av stationernas numrering. Vissa förmågor finns inte inom
kommunen men finns genom samarbete med annan räddningstjänst eller nationellt.
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Uppgift och förmåga att:
Genomföra släckinsats ut- och invändigt
Självständigt genomföra rökdykning enligt
AFS 2007:7
Genomföra rökdykning enligt AFS 2007:7
efter förstärkning inom 20 minuter
Genomföra rökdykning enligt AFS 2007:7
efter förstärkning inom 30 minuter
Leda en rökdykargrupp
Genomföra utvändig släckning
Med utskjutsstege livrädda upp till en
brösthöjd på 11 m
Med hävare livrädda upp till brösthöjd på 23
m
Med hävare och utrustning göra uppgifter
högt ovan mark, håltagning för
brandgasventilering, utvändig släckning etc.
Transportera vatten i tank eller container om
minst 6000 L
Bygga upp slang- och pumpsystem
Med fläkt ventilera och ta upp hål i tak och
väggar
Göra uppgiftsledning och att leda en
enhet/grupp.
Göra insatsledning, att samordna enheter,
samverkansledning m.m.
Genomföra systemledning, ledning på
strategisk nivå.
Genomföra akut restvärdesräddning.
Ventilering av rök, uppsamling vatten mm.
Agera som första insatsperson och kunna
göra inledande begränsande och
livsuppehållande åtgärder.
Snabbt få en överblick och ge information om
omfattning med hjälp av värmekamera
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Tabellen nedan beskriver förmågan att hantera olika händelser, från de mer vanligt
förekommande till de mer sällan inträffade.
Brand i byggnad
Villa
Mindre brand i föremål, tillbud eller efterkontroll
Flerbostadshus
Konstaterad brand/rökutveckling i enstaka brandcell.
Radhus
Mindre spridningsrisk
Publik lokal
Omfattande brand i större lokaler. Brand i mer än
Hotell
startutrymmet och det föreligger stor spridningsrisk
Industri
Händelsen kan hanteras med förbundets egna resurser
Händelsen kan hanteras i samverkan med andra kommuners/organisationers
räddningstjänster
Händelsen kan hanteras med stöd av samverkan Småland-Blekinge eller med
nationella förstärkningsresurser
8.2.1.1 Kommunens förmåga till utrymning via fönster med hjälp av Räddningstjänstens
stegutrustning för olyckstypen brand i byggnad
Det allmänna rådet i BFS 2011:6 avsnitt 5:323 anger gällande insatstid och förmåga följande:
”Tillräckligt snabb insatstid för räddningstjänsten är normalt högst 10 minuter. […] Med
tillräcklig förmåga avses sådan bemanning och utrustning att utrymningen kan genomföras
på ett tillfredsställande sätt.”
Tabell 8 nedan beskriver insatstider för utrymning i vissa tätorter. I de angivna tätorterna är
tiden från larm inkommer till räddningstjänsten tills utrymning via fönster med hjälp av
räddningstjänstens stegutrustning kan genomföras normalt högst 10 minuter. För övriga
tätorter, ej angivna i tabellen, samt glesbygden gäller insatstid överstigande 10 minuter. Under
Maj 2022 vid SOS Alarm Växjö var mediantiden från samtal inkom till 112 tills första larm
(inklusive förlarm) för räddningstjänstuppdrag 126 sekunder. Därmed tillkommer denna
larmhanteringstid till insatstiden för tid från att larm inkommer till 112 tills att utrymning kan
genomföras.
Tabell 8 Förmåga till utrymning via fönster med hjälp av RÖK:s stegutrustning

Tätort

Insatstid

Lessebo
Hovmantorp
Åseda
Alstermo
Lenhovda
Tingsryd*
Ryd

10 minuter
10 minuter
10 minuter
10 minuter
10 minuter
10 minuter
10 minuter

Insats- och
larmhanteringstid
12 minuter
12 minuter
12 minuter
12 minuter
12 minuter
12 minuter
12 minuter

Förmåga
11 meter
11 meter
23 meter
11 meter
11 meter
23 meter
11 meter

*Gäller endast Tingsryd tätort söder om Tingsgatan, norr om Tingsgatan överstiger insatstiden 10 min.
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8.2.2 Brand utomhus
Effektmål som ska uppnås vid brand utomhus:
•
•
•
•

Alla personer ska kunna utrymmas ur hus, fordon eller fartyg
Ingen brandspridning ska ske från platsen där branden startade eller sprida sig till
angränsande områden eller byggnader
Släckning av brand
Påverkan på liv, hälsa, miljö och egendom ska minimeras

Nyckeluppgifter för att uppnå angivna effektmål ovan:
•
•
•
•
•
•
•

Genomföra insats för livräddning i fordon/fartyg
Genomföra släckinsats för att bekämpa eller begränsa spridning av brand
Söka efter brand och snabbt lokalisera den
Snabbt kunna mobilisera sig i terräng
Snabbt kunna bilda sig en uppfattning om brandens omfattning
Förhindra spridning av kontaminerat släckvatten
Förhindra att liv, hälsa, miljö eller egendom påverkas av spridning av brandrök

Nyckeluppgifterna kan genomföras med de förmågor och resurser vilka presenteras i tabellen
nedan. De första två siffrorna i enhetsnumren anger vilken station enheten utgår ifrån, se
Tabell 6 ovan för beskrivning av stationernas numrering. Vissa förmågor finns inte inom
kommunen men finns genom samarbete med annan räddningstjänst eller nationellt.
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Uppgift och förmåga att:
Genomföra utvändig släckning
Med hävare och utrustning göra
uppgifter högt ovan mark
Transportera vatten i tank eller container
om minst 6000 L
Bygga upp slang- och pumpsystem
Med fläkt ventilera bort rök från
exempelvis fordon
Göra uppgiftsledning och att leda en
enhet/grupp.
Göra insatsledning, att samordna
enheter, samverkansledning m.m.
Göra systemledning, ledning på
strategisk nivå.
Agera som första insatsperson och kunna
göra inledande begränsande och
livsuppehållande åtgärder.
Transportera material och personal i
terräng utanför vägnätet med hjälp av 6
eller 4-hjuling med eller utan vagn
Nyttja terränggående fordon med band
för transport av material och personal
samt släckning eller sjuktransport
Men hjälp av UAV snabbt få en
överblick och ge information om
omfattning mm.
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Tabellen nedan beskriver förmågan att hantera olika händelser, från de mer vanligt
förekommande till de mer sällan inträffade.
Brand utomhus
Mindre brand i föremål, enskilt fordon eller gräsbrand
Fordon
Brand i flera fordon, avgränsad brand i avfallsanläggning,
Avfall/återvinnig
mindre skogsbrand. Ingen spridningsrisk
Gräsbrand
Omfattande brand: flera fordon, skogsbrand eller
Skogsbrand
avfallsanläggning och det föreligger stor spridningsrisk
Händelsen kan hanteras med kommunens egna resurser
Händelsen kan hanteras i samverkan med andra kommuners/organisationers
räddningstjänster
Händelsen kan hanteras med stöd av samverkan Småland-Blekinge eller med
nationella förstärkningsresurser såsom MSB:s förstärkningsresurser:
vattenbombande helikoptrar och skopande flygplan
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8.2.3 Trafikolycka
Effektmål som ska uppnås vid trafikolyckor:
•
•
•
•

Inga följdolyckor får inträffa
Arbetsplatsen ska vara säker att vistas på
Alla drabbade personer ska kunna omhändertas och få sjukhustransport
Påverkan på liv, hälsa, miljö och egendom ska minimeras

Nyckeluppgifter för att uppnå angivna effektmål ovan:
•
•
•
•
•
•

Avspärrning av olyckplats
Stabilisering/säkring av fordon
Lyft av fordon/del av fordon
Losstagning av fastklämda snabbt och säkert
Snabbt kunna bilda sig en uppfattning om olyckans omfattning
Säkra olyckan mot brand och hantera eventuellt läckage

Nyckeluppgifterna kan genomföras med de förmågor och resurser vilka presenteras i tabellen
nedan. De första två siffrorna i enhetsnumren anger vilken station enheten utgår ifrån, se
Tabell 6 ovan för beskrivning av stationernas numrering. Vissa förmågor finns inte inom
kommunen men finns genom samarbete med annan räddningstjänst eller nationellt.
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Uppgift och förmåga att:
Göra basräddning vid trafikolycka,
utsläpp, lösa föremål etc.
Fungera som buffertfordon vid t.ex.
trafikolycka
Losstagning låg: med enklare verktyg att
klippa, bända eller kapa, hantera mindre
utsläpp
Losstagning medel: med verktyg för att
klippa, bända, trycka etc. vid
trafikolycka med personbilar eller
liknande fordon.
Losstagning hög: med verktyg för att
kunna klippa, bända och trycka vid t.ex.
trafikolycka med tyngre fordon.
Förmåga till tyngre/högre lyft t.ex. vid
bussolycka.
Arbetsjorda vid händelse på elektrifierad
järnväg.
Göra uppgiftsledning och att leda en
enhet/grupp.
Göra insatsledning, att samordna
enheter, samverkansledning m.m.
Göra systemledning, ledning på
strategisk nivå.
Genomföra restvärdesräddning på väg
Agera som första insatsperson och
kunna göra inledande begränsande och
livsuppehållande åtgärder.
Utökad tyngre/högre lyft t.ex. vid
bussolycka/lastbilsolycka
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Tabellen nedan beskriver förmågan att hantera olika händelser, från de mer vanligt
förekommande till de mer sällan inträffade.
Trafikolycka
Mindre trafikolycka, singelolycka personbil eller mindre fordon
Påkörning järnväg, trafikolycka flera fordon, enklare skadeläge, få
fastklämda/skadade etc.
Urspårning/brand i tåg, trafikolycka flera större fordon, komplicerad skadeplats,
många skadade (t.ex. buss på sida)
Händelsen kan hanteras med kommunens egna resurser
Händelsen kan hanteras i samverkan med andra kommuners/organisationers
räddningstjänster
Händelsen kan hanteras med stöd av samverkan Småland-Blekinge eller med
nationella förstärkningsresurser
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8.2.4 Olycka med farliga ämnen
Effektmål som ska uppnås vid olycka med farliga ämnen:

• Alla personer ska kunna utrymmas ur hus eller fordon
•
•
•
•
•

Ingen spridning av det farliga ämnet ska ske från platsen där utsläppet började
Ingen ska ta skada av farliga ämnen, personal på plats eller medborgare
Ämnet ska oskadliggöras
Påverkan på liv, hälsa, miljö och egendom ska minimeras
Alla ska kunna vara informerade om en eventuellt överhängande fara

Nyckeluppgifter för att uppnå angivna effektmål ovan:
•
•
•
•

•
•
•

Identifiering/indikering av farligt ämne
Livräddning i en miljö med farligt ämne
Avspärrning/evakuering av område
I syfte att oskadliggöra eller begränsa spridning av farligt ämne genomföra utvändig
eller invändig insats för att:
o Täta
o Valla in
o Samla upp
o Pumpa
o Täcka över
o Tvätta ner
o Länsa
Sanering av personal och drabbade
Snabbt kunna bilda sig en uppfattning om olyckans omfattning
Alarmering och varning av allmänheten (bl.a. VMA)

Nyckeluppgifterna kan genomföras med de förmågor och resurser vilka presenteras i tabellen
nedan. De första två siffrorna i enhetsnumren anger vilken station enheten utgår ifrån, se
Tabell 6 ovan för beskrivning av stationernas numrering. Vissa förmågor finns inte inom
kommunen men finns genom samarbete med annan räddningstjänst eller nationellt.
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Uppgift och förmåga att:
Med fläkt ventilera och ta upp hål
i tak och väggar
Akut livräddande insats vid
olycka med farliga ämnen.
Kemskyddsdräkt typ 4
(branddräkt med stänkskydd)
Genomföra avspärrning och varna
Inledande begränsning vid t.ex.
utsläpp farligt ämne. Ex.
tätning/sanering
Indikering av farliga ämnen
Göra uppgiftsledning och att leda
en enhet/grupp.
Göra insatsledning, att samordna
enheter, samverkansledning m.m.
Göra systemledning, ledning på
strategisk nivå.
Genomföra akut
restvärdesräddning
Agera som första insatsperson och
kunna göra inledande
begränsande och livsuppehållande
åtgärder.
Snabbt få en överblick och ge
information om omfattning med
hjälp av värmekamera
Men hjälp av UAV snabbt få en
överblick och ge information om
omfattning mm.
Genomföra kemdykning enligt
AFS 2007:7
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Leda en kemdykargrupp

För komplexa händelser med farliga ämnen där inte länets egna resurser är tillräckliga
kommer RÖK att begära nationell förstärkningsresurs.
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Tabellen nedan beskriver förmågan att hantera olika händelser, från de mer vanligt
förekommande till de mer sällan inträffade.
Olycka med farligt ämne
Begränsat utsläpp av drivmedel, olja, tillbud vätska/gas
Utsläpp av mindre mängd farligt ämne, enklare situation utan kemdykning och
få drabbade
Omfattande utsläpp av farligt ämne, konstaterad större läckage ledning/cistern.
Komplicerad olycka med kemdykning och flertalet drabbade
Händelsen kan hanteras med kommunens egna resurser
Händelsen kan hanteras i samverkan med andra kommuners/organisationers
räddningstjänster
Händelsen kan hanteras med stöd av samverkan Småland-Blekinge eller med
nationella förstärkningsresurser
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8.2.5 Naturolycka
Effektmål som ska uppnås vid naturolycka:

• Alla personer ska kunna utrymmas ur hus eller fordon
•
•
•
•

Alla ska kunna vara informerade om en eventuellt överhängande fara
Fastklämda eller nödställda personer ska kunna räddas
Avspärrning/utrymning av större drabbat område
Samhällsviktiga verksamheter ska skyddas från effekter av naturolyckor

Nyckeluppgifter för att uppnå angivna effektmål ovan:
•
•

•
•

•
•
•

•

Livräddning i en svår miljö (översvämmat, nedfallna träd, ras/skred)
Avspärrning/evakuering av område
Sågning/röjning av nedfallna träd
Uppbyggnad av översvämningsbarriärer
Snabbt kunna bilda sig en uppfattning om olyckans omfattning
Kännedom om väderlek och vädervarningar
Information till allmänheten om var drabbade och farliga områden finns
Stabilisering av utsatta byggnader/byggnadselement

Nyckeluppgifterna kan genomföras med de förmågor och resurser vilka presenteras i tabellen
nedan. De första två siffrorna i enhetsnumren anger vilken station enheten utgår ifrån, se
Tabell 6 ovan för beskrivning av stationernas numrering. Vissa förmågor finns inte inom
kommunen men finns genom samarbete med annan räddningstjänst eller nationellt.
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Uppgift och förmåga att:
Med motorsågsutrustning såga/nedfallna
träd
Med mindre och större pumpar, pumpa
vatten (t.ex. ur källare)
Med hävare och utrustning göra
uppgifter högt ovan mark
Transportera vatten i tank eller container
om minst 6000 L
Bygga upp slang- och pumpsystem
Genomföra räddning vid klämskador,
nedfallna träd, vattenskada, lösa föremål
etc.
Förmåga till tyngre/högre lyft t.ex. större
föremål.
Göra uppgiftsledning och att leda en
enhet/grupp.
Göra insatsledning, att samordna
enheter, samverkansledning m.m.
Göra systemledning, ledning på
strategisk nivå.
Genomföra akut restvärdesräddning
Agera som första insatsperson och
kunna göra inledande begränsande och
livsuppehållande åtgärder.
Snabbt få en överblick och ge
information om omfattning med hjälp av
värmekamera
Men hjälp av UAV snabbt få en
överblick och ge information om
omfattning mm.
Transportera material och personal i
terräng utanför vägnätet med hjälp av 6
eller 4-hjuling med eller utan vagn
Nyttja terränggående fordon med band
för transport av material och personal
samt släckning eller sjuktransport
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För komplexa händelser med naturolyckor där inte länets egna resurser är tillräckliga kommer
RÖK att begära nationell förstärkningsresurs.
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Tabellen nedan beskriver förmågan att hantera olika händelser, från de mer vanligt
förekommande till de mer sällan inträffade.
Naturolycka
Översvämning av källare, pumpning/nödställd person
Sågning/röjning. Olyckor med nedfallna träd
Större översvämningar, ras och skred eller omfattande naturolycka
Händelsen kan hanteras med kommunens egna resurser
Händelsen kan hanteras i samverkan med andra kommuners/organisationers
räddningstjänster
Händelsen kan hanteras med stöd av samverkan Småland-Blekinge eller med
nationella förstärkningsresurser
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8.2.6 Drunkning
Effektmål som ska uppnås vid drunkning:
•
•
•

Alla nödställda personer i vatten eller 1 meter under vattenytan ska kunna räddas
Räddningstjänst ska ha fått tillträde till platsen med den nödställde.
Nödställd person ska snabbt kunna lokaliseras av personal vid strandkant, i båt eller
från en UAV i luften

Nyckeluppgifter för att uppnå angivna effektmål ovan:
•
•
•

Snabb sök- och räddningsteknik
Snabbt tillträde till badplatser
Snabbt isättande av ytlivräddare/båt
• Snabbt kunna bilda sig en uppfattning om olyckans omfattning
• God kännedom om väderlek och vädervarningar
• God kännedom om välbesökta badplatser, skridskoturer, båtturer, kanotrutter etc.
Nyckeluppgifterna kan genomföras med de förmågor och resurser vilka presenteras i tabellen
nedan. De första två siffrorna i enhetsnumren anger vilken station enheten utgår ifrån, se
Tabell 6 ovan för beskrivning av stationernas numrering. Vissa förmågor finns inte inom
kommunen men finns genom samarbete med annan räddningstjänst eller nationellt.
Uppgift och förmåga att:
Göra uppgiftsledning och att leda en
enhet/grupp.
Göra insatsledning, att samordna
enheter, samverkansledning m.m.
Göra systemledning, ledning på
strategisk nivå.
Rädda liv genom livräddning ovan ytan
eller 1 meter under
Med mindre båt som normalt sett EJ är
sjösatt, livrädda och/eller transportera
personal och materiel.
Agera som första insatsperson och
kunna göra inledande begränsande och
livsuppehållande åtgärder.
Genomföra hjärt- och lungräddning med
defibrillator – specifikt från
räddningstjänsten
Med hjälp av UAV snabbt få en
överblick och ge information om
omfattning mm.
Genomföra dykinsats i syfte att hitta
personer långt under vattenytan
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Tabellen nedan beskriver förmågan att hantera olika händelser, från de mer vanligt
förekommande till de mer sällan inträffade.
Drunkning
Drunkning/tillbud, enstaka personer i ytläge eller 1 meter under ytan
Drunkning/tillbud. Dykbehov
Drunkning/tillbud, stort antal nödställda personer
Händelsen kan hanteras med kommunens egna resurser
Händelsen kan hanteras i samverkan med andra kommuners/organisationers
räddningstjänster
Händelsen kan hanteras med stöd av samverkan Småland-Blekinge eller med
nationella förstärkningsresurser
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8.3 Ledning i räddningstjänsten
Enligt MSBFS 2021:1 14 och 15 §§ ska kommunen beskriva sin förmåga till övergripande
ledning av räddningstjänsten och förmåga att leda räddningsinsatser. Denna beskrivning utgår
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om ledning
av kommunal räddningstjänst (MSBFS 2021:4).
Att leda räddningsinsatser spänner sig från att leda en enskild grupp till att leda ett större
system som skall hantera flera större händelser samtidigt eller svåra komplicerade händelser.
Att kunna leda och hantera stora, komplicerade eller flera samtidiga räddningsinsatser innebär
att man behöver samverka för att kunna hantera det tillfredsställande.

8.3.1 Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge (RSB)
Ledningssystemet utgår från respektive räddningschef som sätter gränserna för hur man skall
hantera larmtyper, resurser och ledningsnivåer, en gemensam ledningsdoktrin beskriver hur
systemet är tänkt att fungera för de olika typerna av händelserna vilket ledningssystemet utgår
i från. Gemensamt för systemet är att man har en likvärdig syn och uppbyggnad inom hela
området för att skapa och enkelhet och snabbhet i systemuppbyggnaden allt eftersom en eller
flera händelse växer och kräver en större ledningskapacitet.

Figur 42 Ledningsnivåerna i systemet.

Ledningssystemet är uppbyggt för att kunna lämna över en eller flera omfattande
räddningsinsatser till staten, i fösta hand sker det av drabbad länsstyrelse och en dialog sker
om behovet av att bistå eller överta en eller flera räddningsinsatser. Ledningssystemet skall
kontinuerligt ha förmåga att leverera beslutsunderlag och information till drabbad kommun,
länsstyrelse, Myndigheten för samhällsskydd samt övrigt berörda myndigheter.

59(68)

689

Handlingsprogram
Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Styrdokument

2022-06-09

8.3.2 Beslutsdomäner
För ledning av operativ räddningstjänst finns 3 olika beslutsdomäner med skiftande
beslutanderätt. De olika ledningsfunktionerna kommer att arbeta inom olika beslutsdomäner
och i olika tidsskalor för att hela tiden skapa rätt förutsättningar för att kunna genomföra och
ha beredskap för räddningsinsatser.
Uppgiftsledning:
•
•
•

Bedriva direkt ledning av räddningsenheter/resurser
Leda en organisatorisk del i utförande av tilldelad uppgift
Samordna utförandet inom den organisatoriska delen

Insatsledning:
•
•
•
•

Utöva den samlade ledningen av en enskild räddningsinsats
Besluta om räddningsinsatsens mål och taktiska genomförande
Besluta om och fördela uppgifter till olika organisatoriska delar/funktioner i
räddningsinsatsen
Samordna räddningsinsats genomförande.

Systemledning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definiera och kunna besluta om räddningstjänstorganisationernas roll och tillämpning
av uppdrag inom området.
Kunna besluta om beredskaps av räddningsresurser i förhållande till riskbild
Definiera och kunna besluta om räddningsinsatsers ramar (avsikt, mål, resurs, tid och
geografi) tidigt kunna ta ställning till om räddningsinsats ska startas eller inte startas.
Kunna samordna och prioritera mellan räddningsinsatser och beredskap utifrån
hjälpbehov och riskbild
Värdera behov och besluta om såväl initiala resurstilldelningar som förstärkningar
Kunna organisera och anpassa ledningsarbetet under händelser
Kunna samverka med andra aktörer, offentliga och privata
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8.3.2.1 Roller i ledningssystemet
Följande roller och nivåer finns inom ledningsorganisationen:
VRC
Vakthavande
räddningschef

VB
Vakthavande
befäl

LB
Ledningsbefäl

RIL
Regional
insatsledare

IL
Insatsledare

SL/AL
Styrkeledare/
Arbetsledare

Högsta beslutsfattare i systemet utgörs av en regional räddningschef i
beredskap VRC som har ansvar för att systemet är ändamålsenligt enligt
rutiner. Som stöd för att hantera ledning av systemet och säkerställa
adekvat beredskap över ytan samt för kontinuerlig omvärldsbevakning
finns ett vakthavande befäl VB. VRC har rollen som
räddningsledningschef enligt MSBFS 2021:4.
Ett vakthavande befäl (VB) på ledningscentralen svarar i första hand för
att säkerställa adekvat beredskap över ytan och göra kontinuerliga
bedömningar hur belastat systemet är och förse VRC med
beslutsunderlag för denna skall kunna ta beslut om åtgärder krävs för att
systemet skall fungera tillfredsställande över hela ytan. VB kan
medlyssna samtal som bedöms kunna leda till omfattande eller
komplicerade räddningsinsatser eller om det kan bli stor påfrestning på
systemet. VB stödjer LB i prioriteringar av räddningsresurser. VB har
rollen som driftchef enligt MSBFS 2021:4.
LB medlyssnar normalt alla samtal som bedöms kunna leda till
räddningsinsats. LB stödjer SOS räddningsåtgörare RÅ med beslut om
att tillföra respektive återkalla styrkor i utlarmningsskedet samt med
beslutsunderlag till VB för att denne skall kunna göra
påfrestningsbedömningar på systemet.
Högsta ledningsnivå på skadeplats utgörs av regional insatsledare RIL.
Funktionen RIL larmas till större insatser där det föreligger av ett utökat
ledningsbehov och förväntas kunna agera som räddningsledare,
stabschef* eller insatschef, såväl som i stödjande roller i både system-,
insats- och uppgiftsledning. Regional kan även betyda annat än länsvis
och det kan samtidigt finnas fler RIL beroende på hur dimensioneringen
av ledningsfunktionen ser ut i övriga organisationer.
Andra ledningsnivå utgörs av insatsledare IL som finns i jour eller
beredskap beroende på vilken organisation IL tillhör. Funktionen IL
larmas vid behov till insats där det normalt sett är larmat flera
räddningsstyrkor och arbetar där med ledning av insats tillsammans med
övriga befäl i det ledningsteam som skapas på skadeplats. Insatsledaren
kan agera i rollen som insatschef, stabschef*, funktionschef*,
räddningsledare eller storsektorchef.
Första ledningsnivå utgörs av styrkeledare SL som finns i jour eller
beredskap beroende på vilken kategori RVB eller heltid som SL tillhör.
SL larmas antingen som första insatsperson FIP och/eller som SL
tillsammans med sin räddningsstyrka. SL leder insats antingen själv eller
tillsammans med övriga befäl i det ledningsteam som skapas på
skadeplats.

*Utformningen av uppbyggnaden av stab (inre och yttre) med tillhörande roller är ett pågående arbete inom
Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge, där ett färdigt koncept inte är beslutat ännu.
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8.3.2.2 Räddningsledare
Enligt 3 kap 16 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är räddningschefen
räddningsledare men kan uppdra åt någon annan behörig att vara räddningsledare vid en
räddningsinsats. Vakthavande Befäl har möjlighet att vara räddningsledare tills befäl med
delegation att agera som räddningsledare är utsedd vilket det vanligtvis är förutbestämt eller
vid tillfällen då inget befäl finns på platsen. Samtliga befäl i ledningsorganisationen (se ovan)
ska kunna verka som räddningsledare inom samtliga kommuner eller organisationer som
omfattas av ledningssystems område. Räddningsledaren är ytterst ansvarig för arbetet på
skadeplatsen och anger mål med insatsen. Räddningsledaren ansvarar för att målen med
insatsen är tydligt kommunicerat till personalen på skadeplatsen. Räddningsledare ska
kontinuerligt följa upp och vid behov justera genomförandet för att nå målet med den enskilda
räddningsinsatsen. Det ska alltid tydligt framgå vem som är räddningsledare vid en insats.
Övertagande av räddningsledarrollen rollen skall tydligt kommuniceras. Räddningsledaren
ansvarar för att varje räddningsinsats avslutas enligt 3 kap 9 § LSO.

8.4 Samtidiga och omfattande räddningsinsatser
Vid flera samtidiga eller vid resurskrävande räddningsinsatser inom kommunen kan
Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge (RSB) resurser omfördelas utifrån rådande
behov. Det görs inom ramen Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge (RSB) och den
systemledningsorganisation som finns upprättad. Räddningsstyrkor och ledningsfunktioner
anpassas både till numerär och geografisk placering vid förändrad risk- och hotbild i syfte att:
•
•
•

bedriva övergripande ledningsarbete
genomföra räddningsinsatser
skapa beredskap för nya räddningsinsatser

Samarbetet mellan räddningstjänsterna stärker förmågan till effektivt ledningsarbete vilket
medför följande fördelar för de olycksdrabbade:
•
•
•
•

snabbare hjälp till den olycksdrabbade vid flera samtidigt inträffade olyckor
utökad förmåga till snabb resursuppbyggnad
större uthållighet vid flera samtidiga eller omfattande räddningsinsatser
utökad förmåga att hantera alternativa händelseutvecklingar.

VRC ansvarar för den övergripande prioriteringen mellan en eller flera samtidiga
räddningsinsatser och den rådande beredskapen över tid. VB ska kontinuerligt följa
utryckningsverksamheten och följa upp räddningsinsatsernas effekt gentemot hjälpbehov och
andra skyddsvärden. Prioriteringar av resurstilldelning i det tidiga skedet vid samtidiga
räddningsinsatser utförs av LB efter bedömt behov. VB har mandat att besluta om alarmering
och beredskapsproduktion inom de ramar som fastställs gemensamt eller av de direkta beslut
som VRC ger.
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8.5 Räddningstjänst under höjd beredskap
RÖK:s organisation för räddningstjänst under höjd beredskap bygger på anpassning och
förstärkning av den fredstida organisationen. Under höjd beredskap kommer fullständigt
fokus vara inriktat på skadeavhjälpande verksamhet.
För att säkerställa en höjd insatsförmåga för höjd beredskap och krig är personalen
krigsplacerad vid RÖK. Vidare kan på beslut av räddningschefen övergång till
krigsorganisation enligt plan med tvåskiftstjänstgöring ske varvid insatsstyrkornas numerär
dubbleras
Som tillkommande arbetsuppgifter enligt 8 kap. 2 § LSO ska kommunens organisation för
räddningstjänst under höjd beredskap ansvara för:
1. Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden.
2. Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska
stridsmedel.
3. Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt de
tillkommande uppgifterna ska kunna fullgöras.
4. Personal inom räddningstjänstförbundet ska under höjd beredskap delta i åtgärder för
första hjälpen åt och transport av skadade samt för befolkningsskydd.
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9 Uppföljning, utvärdering och lärande
Enligt MSBFS 2021:1 19 och 20 § ska kommunen beskriva hur verksamheten följs upp och
utvärderas samt hur kommunen arbetar med olycksundersökningar.
Räddningstjänsten Östra Kronobergs verksamhet utvärderas kontinuerligt i
förbundsdirektionen där framför allt ekonomi, verksamhetsplan och tillsynsplan följs upp,
beslutas och återrapporteras. Årlig uppföljning till medlemskommunerna görs via
årsredovisning och bokslut. Medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar har också utsett
lekmannarevisorer för granskning av verksamheten, som i sin tur anlitar sakkunniga revisorer.
Medlemsdialog sker en gång per år i samband med budgetarbete och ramtilldelning.
Olycksundersökning enligt 3 kap. 10 § LSO syftar till att klarlägga orsakerna till olyckan,
olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. Utredningarna och uppföljningen av dessa
har betydelse för räddningstjänstens bedömning gällande eventuella förebyggande åtgärder
som exempelvis tillsyn eller kommunikation med medborgaren samt för metodutveckling och
planering för framtida räddningsinsatser. De får också betydelse för utformningen av de mål
som anges i handlingsprogrammet och för riskanalysen vilken utgör underlag till denna. Den
personal i som genomför olycksundersökningar är brandingenjörer, insatsledare eller
styrkeledare. En händelserapport skrivs efter varje genomförd räddningsinsats vilken utgör en
grundläggande olycksundersökning, medan mer omfattande olycksundersökningar genomförs
vid behov.
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Bilaga A: Dokumentförteckning
Kompletterande referensdokument:
•
•
•

Räddningstjänsten Östra Kronobergs ägardirektiv
o Beslutad av fullmäktige i respektive kommun den 2012-04-23, 2012-04-24 och
2012-04-26
Räddningstjänsten Östra Kronobergs förbundsordning
o Beslutad av fullmäktige i respektive kommun den 2019-04-08, 2019-04-23 och
2019-04-29
Underlag för kvantitativ riskanalys
o Beslutad av räddningschefen den 2021-09-10

Tabellen nedan redovisar en sammanställning av ingångna avtal med betydelse för förbundets
förmåga till förebyggande arbete och räddningsinsats.
Beskrivning av avtal
Rakel Kronoberg
RVR, avtal avseende restvärdesräddning,
sanering, evakuering av tåg samt utbildning
för arbetsordning och arbete på väg- och
spårområde
IVPA, avtal angående räddningstjänstens
deltagande vid larm i väntan på ambulans
och sjukvårdslarm
Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge
är en samverkan om ett gemensamt
räddningssystem för övergripande ledning.
Gränslös räddningstjänst. Överenskommelse
om samverkan mellan räddningstjänsterna i
Kronobergs och Blekinge län, inklusive
ledningsorganisation, operativ samverkan
och förebyggande arbete
Verksamhetssystem, (Daedalos) avtal om
nyttjanderätt till datorstödssystem för
operativ och förebyggande verksamhet
SOS Alarm, samarbetsavtal avseende
kommunal räddningstjänst
Övervakningssystem för felsökning och
utalarmering

Parter
Rakel Kronoberg och förbundet.
Försäkrings-branschens restvärdesräddning I
Sverige AB och förbundet.

Region Kronoberg och förbundet.

Räddningstjänsterna i Jönköpings län, Kronobergs
län, Blekinge län, Ydre, Hultsfred, Vimmerby och
Västervik
Räddningstjänst-organisationer i Kronobergs och
Blekinge län.

Lunds Program Arkitekter (LPA) och förbundet.

SOS Alarm och förbundet.
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Bilaga B: Beskrivning av samråd
Detta handlingsprogram antogs av förbundsdirektionen för samråd den 2022-03-31.
Samrådshandlingen skickades på remiss den 2022-04-04 till de kommuner och myndigheter
vilka presenteras i tabellen nedan som fick möjlighet att yttra sig senast den 2022-05-10.
Tabellen nedan visar även huruvida remissinstansen svarat på remissen och om de inkommit
med synpunkter. I förekommande fall presenteras synpunkterna/åtgärderna i tabellen på nästa
sida.
Remissinstans
Uppvidinge kommun
Lessebo kommun
Tingsryds kommun (TK)
Växjö kommun
Karlskrona kommun
Karlshamns kommun
Ronneby kommun
Olofströms kommun
Högsby kommun
Emmaboda kommun
Nybro kommun
Vetlanda kommun
Ljungby kommun
Markaryds kommun
Älmhults kommun
Räddningstjänsten Östra Blekinge (RÖB)
Räddningstjänsten Västra Blekinge (RVB)
Räddningstjänsten Emmaboda-Torsås
Räddningstjänsten Älmhult (RÄ)
Räddningstjänsten Ljungby
Räddningstjänsten Markaryd
Värends Räddningstjänst
Räddningstjänsten Högsby
Räddningstjänsten Nybro
Höglandets Räddningstjänstförbund
Trafikverket (TV)
Region Kronoberg
Länsstyrelsen i Kronoberg
Polismyndigheten region syd
Försvarsmakten Södra militärregionen

Svarsdatum
2022-05-23
Ej svarat
2022-05-06
2022-05-02
Ej svarat
2022-04-12
Ej svarat
Ej svarat
Ej svarat
Ej svarat
Ej svarat
Ej svarat
Ej svarat
Ej svarat
Ej svarat*
2022-05-11
2022-04-13
2022-04-11
2022-05-09
Ej svarat
Ej svarat
Ej svarat
Ej svarat
Ej svarat
Ej svarat
2022-05-10
Ej svarat
Ej svarat
Ej svarat
Ej svarat

Synpunkter
Nej
Ja
Avstår från yttrande
Nej

*Svar från Rtj Älmhult
Ja
Ja
Nej
Ja

Ja
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I tabellen nedan redovisas inkomna synpunkter eller de åtgärder som vidtagits som ett resultat
av dessa. Grön färg indikerar vidtagen åtgärd enligt inkommen synpunkt medan röd färg
indikerar synpunkt vilken inte åtgärdats och gul färg indikerar delvis åtgärdad synpunkt.
Yttrare
RÖB

RVB

TK
RÄ

TV

Åtgärder enligt yttrande (grön) / Ej åtgärdad synpunkt med motivering (röd)
8.1.2.2 kap: Förändringar I beskrivninng av gränslös räddningstjänst och DRH för att inte
utesluta räddningstjänster utanför Kronobergs län.
8.1.2.3 kap: Ändrat tempus.
8.1.7.2 kap: Benämning "Militärregion syd" ändrat till "Södra militärregionen"
Benämning "Räddningssystem Småland-Blekinge" ändrat till "Räddningstjänstsamverkan
Småland-Blekinge" i samtliga förekommande fall.
Benämning "Räddningssystem Småland-Blekinge" ändrat till "Räddningstjänstsamverkan
Småland-Blekinge" i samtliga förekommande fall.
Benämning "Larmbefäl" ändrat till "Ledningsbefäl i samtliga förekommande fall.
8.1.2.3 kap: Ändrat tempus.
8.3.2.2 kap: Formulering "utse behörig räddningsledare" ändrat till "uppdra åt någon
annan behörig att vara räddningsledare"
Bilaga A: Avtal om gränslös räddningstjänst. Tidigare formulering ”samverkan mellan
räddningstjänsterna i Kronoberg” ändrat till ”samverkan mellan räddningstjänsterna i
Kronobergs och Blekinge län”
2 kap. sid 7: Tillägg gällande utvecklingstendenser i Tingsryds kommun "Väckelsång kan få
en betydligt ökad inflyttning i samband med planerad EKO-by"
4 kap: Beskrivningarna per olyckstyp ger ingen information om var de geografiskt inträffar.
Enligt allmänna rådet till 8 § MSBFS 2021:1 framgår att beskrivningen per olyckstyp bör ta
hänsyn till plats.
Motivering: Åtgärden hinner inte vidtas inom tidsramen för fastställande av
Handlingsprogrammet. Synpunkten tas dock med i åtanke vid framtida aktualisering.
7 kap: Enligt allmänna rådet till 11 § MSBFS 2021:1 bör beskrivningen av kommunens
förebyggande arbete omfatta organisation samt resurser.
Motivering: Den förebyggande verksamheten är under omstrukturering varför detta inte
specificeras här. Inför kommande aktualisering när organisationen är noggrannare
planerad kommer detta specificeras enligt synpunkt.
8.1.5 kap: Benämning ”responstid” ändrad till ”insatstid” i de fall den felaktigt förekommit.
8.1.5 kap: Ändrat i löptext så att det framgår vilken larmhanteringstid som används i
beräkningarna och vilka hastighetsbegränsningar eller övriga vägfaktorer som nyttjats i
körtidsanalyserna.
8.2.1.1 kap: Förändringar i beskrivning av insatstider och larmhanteringstider för att
beakta föreskriftskravet i 13 § MSBFS 2021:1. Däremot har ingen geografisk
representation tillförts då det bedöms att befintlig beskrivning av de tätorter där
utrymning via fönster med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning är möjligt inom
godtagbar tid är tillräcklig.
8.1.5 kap: "Det förefaller mer pedagogiskt att använda en omvänd färgskala där grönt visar
kortast och rött längst responstid."
Motivering: Körtidsanalysen är framtagen av extern leverantör och hinner således inte
vidtas inom tidsramen för fastställande av Handlingsprogrammet. Synpunkten kommer
dock tas i åtanke vid kommande beställning av ny körtidsanalys.
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Handlingsprogram
Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Styrdokument

2022-06-09

Bilaga C: Hamnar och dess gränser i vatten
Inom Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge kommuner finns inga gränser mellan kommunens
respektive statens ansvarsområde för räddningstjänst i anslutning till hamnar enligt 3 kap 3 §
FSO.
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Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Tingsryd, Uppvidinge och Lessebo kommuner har fattat beslut om ny modell för
sotningstaxa från och med 2020-01-01. Taxan räknas upp årligen enligt Sveriges kommuner och regioner
respektive Svenska skorstensfejarmästares riksförbund förhandlat sotningsindex. (förbundsdirektionens beslut
2003-06-11 § 42) Sotningsindex varierar beroende på när index infördes 2019 och när det införs årligen.
Index för 2022 är 3,92% och börjar gälla från och med 2022-07-01.
Förslag till beslut
Räddningschefens förslag till beslut
Att besluta uppräckning av sotningstaxa om 3,92% från den 1 juli 2022.

Pär Stensson
Räddningschef
Räddningstjänsten Östra Kronoberg
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Enheten för finansiering av
beredskapsutveckling (FB)

Datum

Ärendenr

2022-07-04

2022-05472

Lessebo

För frågor:
om hur ersättningen får användas: kontakta i
första hand den egna länsstyrelsen och i andra
hand MSB via leh@msb.se
om utbetalningen: kommers@msb.se

Information om utbetalning av ersättning för krisberedskap
och civilt försvar
Varje år betalar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut en ersättning till
kommuner enligt 5 kap. 1§ lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Beräkningarna för krisberedskap utgår från Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 20192022 (dnr MSB 2018-09779). Beräkningarna för civilt försvar utgår från Överenskommelse om
kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 med revideringar till och med 2022 (MSB 2021-13778)
som tecknats mellan MSB och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).

Enligt beslut om Extra ändringsbudget för 2022 – Vårändringsbudget för 2022 och stöd till
Ukraina, 2021/22:269 som beslutades den 22 juni tillförs ytterligare medel till
kommunerna för att ytterligare stärka kommuners pågående arbete med krisberedskap och
civilt försvar. Befintliga ekonomiska anvisningar för användning av medlen gäller även för
de tillkommande medlen. Maila eventuella frågor om hur ersättningen får användas i första
hand till den egna länsstyrelsen och i andra hand till leh@msb.se

MSB betalar ut ersättningen efter den 6 juli
MSB kommer att betala ut er ersättning efter den 6 juli 2022. Utbetalningen omfattar både
ersättning för krisberedskap och civilt försvar och både de ordinarie samt de extra
tilldelade medlen. Under ekonomisk specifikation nedan framgår hur beräkningarna av de
olika delarna har gjorts.
Lämna följande information till er ekonomienhet eller annan som ska kunna identifiera
utbetalningen.
Utbetalning till: Lessebo i Kronobergs län
Totalbelopp: 839 380 kr, avseende år: 2022
Utbetalningen görs till: BankGiro:673-6672

Vänligen kontrollera att kontot för utbetalning ovan är korrekt. Om det inte
stämmer, sänd in rätt uppgift via e-post till kommers@msb.se Se hur er ersättning
har beräknats på nästa sida.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Postadress:
651 81 Karlstad

Telefon: 0771-240 240
Fax: 010-240 56 00

registrator@msb.se
www.msb.se
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Org.nr: 202100-5984

1(2)

2(2)

Ekonomisk specifikation
Krisberedskap
Beräkning Krisberedskap
Utbetalning av ersättning enligt
5 kap. 1§ lag om kommuners
och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser
i fredstid och höjd beredskap
består av 3 delar:
a) Grundbelopp
b) Verksamhetsersättning
c) Ersättning för
utomhusvarning

Så här har vi räknat ut de olika delarna för er kommun:

a)

Belopp

Beräkningsgrund

318 000

Kommun med högst 80 000 invånare

b) 148 350

Antal invånare (8600) * 17,25

c)

Utomhusvarning saknas

Summa före KPI-omräkning:

466 350

Summa efter KPI-omräkning: 506 910
(KPI från 2022-01-31 = 350,56)

Civilt försvar
Beräkning Civilt försvar
Summa 150 000

Extra medel
Samtliga kommuner får ett grundbelopp om 155 000 kronor. Därefter fördelas resterande medel
utifrån invånarantal enligt nedan. Den största delen av de extra medlen går till arbete med civilt
försvar.

Beräkning Extra medel

a)

a) Grundbelopp
b) Ersättning per invånare

Belopp

Beräkningsgrund

155 000

Samma grundbelopp till alla
kommuner

b) 27 470

Ca 3,19 kr/invånare

Summa extra medel: 182 470
-

varav krisberedskap: 42 660

-

varav civilt försvar: 139 810

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Postadress:
651 81 Karlstad

Telefon: 0771-240 240
Fax: 010-240 56 00

registrator@msb.se
www.msb.se
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Org.nr: 202100-5984

Nybro 2022-07-05

Framställan budget 2023
Destination Glasriket AB är Glasrikets officiella destinationsutvecklings- och marknadsföringsbolag.
Bolaget ägs av de fyra kommunerna Emmaboda, Lessebo, Nybro och Uppvidinge.
Destination Glasriket AB uppdrag är:
- Marknadsföring av destinationen som ett attraktivt besöksmål
- Destinationsutveckling i Glasriket
- Samverkan mellan Region Kalmar och Destination Småland och andra destinationer
- Omvärldsbevakning/analys
- Projektutveckling – medel/stöd
Bolaget resurser består av den kommunala insatsen, stöd från Region Kalmar län samt från de privata
företagen. De två sistnämnda finansiärerna är direkt riktat mot marknadsföring.
Genom projekt sker viss medfinansiering genom stöd från program och fonder.
2022 är insatsen från kommunerna:
Insatsen från kommunerna Nybro, Lessebo, Emmaboda och Uppvidinge utökades för Destination
Glasriket AB:s budget 2022 till att vara 500 000 kronor per kommun. I ökningen låg att internationell
marknadsföring delades mellan alla fyra kommunerna. Året innan tog Emmaboda och Nybro
kostnaden som totalt var 300 000 kronor. En utökning gjordes också för att finansiera verksamheten
då det är fyra personer som arbetar i bolaget. Kostnaden för utbildning av turistinformatörerna lades
in i budgeten. Den har tidigare fakturerats direkt till kommunerna.

2023 är ambitionsnivån densamma som 2022. Vilket innebär att insatsen, 500 000 kronor från varje
kommun bibehålls.

Med vänlig hälsning

Destination Glasriket AB

Destination Glasriket AB

Carina Åresved-Gustafsson, VD
Tel. 0481-45 212

Weronica Stålered, verksamhetsansvarig
Tel: 0481-457 36

Destination Glasriket AB
Engshyttegatan 6
382 80 Nybro

Epost
info@glasriket.se

Webb: www.glasriket.se
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0481 452 15
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-08-09

Redovisning av delegationsbeslut 220601220809
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut.
Ärendebeskrivning
Beslut fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen i
enlighet med kommunallagen och kommunstyrelsens
delegationsordning.
Beslutsunderlag
Lista delegationsbeslut 220601-220809

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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Lista över delegationsbeslut
Period: 2022-06-01 till och med 2022-08-09

Avtal etc.
Dnr
2022.1484
2022.1501
2022.1451
2022.1452
2022.1453
2022.1454
2022.1462
2022.1161
2022.1264
2022.1265
2022.1160
2022.1215
2022.1240
2022.1241
2022.1231
2022.1538
2022.1539
2022.1516
2022.1519

Ärende
Valtjänster
PUB-avtal Matilda foodtech AB
SLA Lifecare/Procapita IFO
SLA Easit
SLA phoniro care
SLA Procapita skola
SLA FRI
Ramavtal återvinning av kapital
SLA Lifecare/Procapita vård och
omsorg
SLA Lifecare/Procapita KIR
Infopoints 2022
Avtalsförlängning
företagshälsovård
Ramavtal byggåterbruk
Förlängningsavtal RICOH
Internetbetalning Swedbank Pay
Kulturskolan
Kommunikation som tjänst,
Telenor
PUB-avtal Telenor
Ramavtal städkemikalier och
tillbehör samt plast och papper,
Procurator AB
Mobiltelefoner med tillhörande
tjänster, Tele 2

Delegat
Tf. kommunchef
Tf. kommunchef
Socialchef och IT-chef
Socialchef och IT-chef
Socialchef och IT-chef
Utbildningschef och IT-chef
Kommunchef och IT-chef
Upphandlingschef
Socialchef och IT-chef

Ärende
Tf. kommunchef sommaren 2022
Delegationsbeslut nr 2 år 2022
gällande upplåning

Delegat
Kommunchef
Ekonomichef

Socialchef och IT-chef
Näringslivschef
Kommunchef och VD bolagen och
fjärrvärmen
Kommunchef
Kommunchef
Kommunchef
Kommunchef
Kommunchef
Upphandlingschef
Upphandlingschef

Övrigt
Dnr
2022.1179
2022.1557
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