
Medborgardialog 2020 Lessebo kommun

Grön – redan åtgärdat
Röd – ska ej genomföras
Gul – Beslutat och på gång men ej genomfört
Svar på frågor kan skrivas in utan färg.

Synpunkt Förvaltning Ort Kommentar
Håll koll på de privata förskolorna så 
de inte kostar mer pengar.

Barn och utbildning Hovmantorp Uppföljning av privat 
verksamhet sker enligt 
rutin.

Leksakshuset på prästkragen 
fallfärdigt/säkerhetsrisk. Nu nymålad. 
De tar en stol och klättar upp och 
kommer ej ner. Har tagits upp 
tidigare, inte gjort ngt åt. 

 

Barn och utbildning Hovmantorp Kotroll genomförd. 

Älskar förskolan Myran. Gärna sett att 
den renoveras.

Barn och utbildning Hovmantorp Det är ej aktuellt. 

Kombinera förskola med 
äldreboende? (typ 4-åringarna på 

Barn och utbildning Skruv Åsikten noterad. 

Det borde finnas en Högstadieskola – i 
Hovmantorp

Barn och utbildning Hovmantorp Det är ej aktuellt. 

Finns det underlag för fristående 
grundskola?

Barn och utbildning Hovmantorp Ingen friskola 
intresserad i dagsläget. 

Skolan inte en del av samhället, det 
finns en låt gå mentalitet. Barn får 
försvinna etc. Det är ett galet 

 

Barn och utbildning Hovmantorp Systematiskt 
utvecklingsarbete 
pågår.  

Dålig utegård för 5-åringarna på 
baksidan. Måste göras bättre.

Barn och utbildning Hovmantorp Förbättring pågår. 

Bra med 5-årsverksamhet. Barn och utbildning Hovmantorp Åsikten noterad
Ett långt samtal om droger och hur 
man kan arbeta preventivt med det 
som vårdnadshavare fördes. 

Barn och utbildning Hovmantorp Noterat. 

Problem med skolans gymnastiksal 
där det läcker in vatten. 

Barn och utbildning Kosta Frågan skickas till 
Samhällsbyggnadsnämn
den

Hur ser det ut med 
kränkningsanmälningar på skolorna?

Barn och utbildning Lessebo Arbetet följs upp  
kontinuerligt. Samtliag 
enheter arbetar med 
förebyggande och 
hälslofrämjande arbete.

Kan man skapa en idrottsprofil på 
skolan? Detta för att locka hit fler 
barnfamiljer. 

Barn och utbildning Skruv Vidarebefodrar idén till 
Rektor för enheten. 

Hitta lätta lösningar i skolan 
tillsammans med Tingsryd när det 
ibland är närmre. Hur kan man lösa 

Barn och utbildning Skruv Åsikten noterad. 
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Förslag om profilering idrott på 
Björkskolan.

Barn och utbildning Skruv Vidarebefodrar idén till 
Rektor för enheten. 

För låg ambitionsnivå. Man får ligga på 
ordentlig för att få reda på vad som 
gäller för högre betyg och kriterier. 
Gäller Bikupan.

Barn och utbildning Skruv Systematiskt 
utvecklingsarbete med 
bättre och bättre 
undervisning pågår.

Utbildning i trafik- och cykelvett borde 
genomföras för barnen i skolan.

Barn och utbildning Lessebo Genomförs på samtliga 
skolor. Omfattande 
arbete sker. 

Satsa på kameraövervakning på 
skolorna.

Barn och utbildning Hovmantorp Frågan skickas vidare till 
brottsförebyggande 
rådet. 

Det borde finnas ett skoltåg från Skruv 
som ungdomarna kan ta. 

Barn och utbildning Skruv Åsikten noterad. 

Gillar promenadstråken men är 
oroliga för samlingen av ungdomar vid 

Kommunledning Hovmantorp Åsikten noterad. 

Kommer det att finnas ett 
utomhusgym för de som har en 
funktionsnedsättning?

Kommunledning Hovmantorp Vid Strandpromenaden 
i Hovmantorp kommer 
ett utegym byggas där 
vissa moduler kommer 
vara anpassade. På det 
utegym som planeras 
vid elljusspåret kommer 
ett vanligt utegym 
byggas. I Lessebo finns 
ett antal moduler på 
utegymmet som är 
anpassade till olika 
funktionshinder. 

PRO – skickade in en skrivelse till 
kommunen innan mötet januari. De 
har inte fått något svar på den.  

Kommunledning Kosta Dialog har efter detta 
tillfälle förts med PRO. 

Om man beslutar i PRO att man vill 
bjuda in politiker/tjänstemän, 
kommer ni då? 

Kommunledning Kosta Dialog har efter detta 
tillfälle förts med PRO. 

Äldre ungdomar med A-traktorer 
hänger runt skolan – känns otryggt. 
Fruktansvärt liv. 

Kommunledning Hovmantorp Frågan skickas vidare till 
brottsförebyggande 
rådet. 
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Man vill oftare se poliser i orten som 
har polisuniform

Kommunledning Hovmantorp Frågan skickas vidare till 
brottsförebyggande 
rådet. 

Det var ett jäkla liv på kvällar/helger i 
somras runt skolan.

Kommunledning Hovmantorp Frågan skickas vidare till 
brottsförebyggande 
rådet. 

Det förekommer sabotage på 
förskolor och skolor på kvällar och 
helger.

Kommunledning Hovmantorp Frågan skickas vidare till 
brottsförebyggande 
rådet. 

Det är mycket bus på kvällarna. Kommunledning Hovmantorp Frågan skickas vidare till 
brottsförebyggande 
rådet. 

Finns det någon regel hur mycket Epa 
traktorer får låta? Kul att ungdomarna 
har ett intresse för Epa traktorer men 
fel tidpunkt på dygnet.

Kommunledning Hovmantorp Det finns regler för 
detta och det 
förekommer fall där 
personer dömts för 
höga ljud. Det viktiga är 
att polisanmäla så att 
saken kan prövas. 

Vi känner oss trygga i Hovmantorp Kommunledning Hovmantorp Frågan skickas vidare till 
brottsförebyggande 
rådet. 

När man är ute och går så kör många 
mopedister fort på cykelvägar

Kommunledning Kosta Frågan skickas vidare till 
brottsförebyggande 
rådet. 

Man anser att det är för få poliser. Kommunledning Kosta Frågan skickas vidare till 
brottsförebyggande 
rådet. 

Förslag att man från kommunen 
anställer vaktbolag.

Kommunledning Kosta Lessebo kommun har 
avtal med vaktbolag 
som används vid 
händelser där det 
bedöms ge effekt. I 
dagsläget finns inga 
planer på ständigt 
ronderande väktare.

Fortkörningar – fråga om kommunen 
har möjlighet att påverka polisen att 
komma och göra hastighetskontroller. 
Önskemål framfördes om vi ska prata 
med kommunpolisen om att 
genomföra hastighetskontroller i 

Kommunledning Kosta Frågan skickas vidare till 
brottsförebyggande 
rådet. 
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Barn och ungdomar springer i 
trädgårdarna, på taken och överallt på 
och runt skolan. 

Kommunledning Kosta Frågan skickas vidare till 
brottsförebyggande 
rådet. 

Polisnärvaro önskas. Mycket 
brottslighet? Stölder av drivmedel och 
förstörelse.

Kommunledning Skruv Frågan skickas vidare till 
brottsförebyggande 
rådet. 

Det finns en otrygghet i Skruv. Man 
måste låsa för att skydda sina grejer. 
Det har varit drivmedelsstölder i 
Skruv. 

Kommunledning Skruv Frågan skickas vidare till 
brottsförebyggande 
rådet. 

Kanske lite för höga hastigheter. 
Önskemål om mer 
hastighetsövervakning. 

Kommunledning Skruv Frågan skickas vidare till 
brottsförebyggande 
rådet. 

Gör något åt sociala utanförskapet 
och gängproblemen i kommunen. 

Kommunledning Lessebo Frågan skickas vidare till 
brottsförebyggande 
rådet. 

Många aktiviteter hade kunnat köras 
med anpassningar till Corona. Alla 
aktiviteter ligger nere.

Kommunledning Hovmantorp Åsikten noterad. 

Trevligt att folketshus har varit öppet 
på måndagar som en träffpunkt

Kommunledning Hovmantorp Åsikten noterad. 

Om Gökaskratts camping förs fram 
åsikten att det fungerar inte. Det sköts 
inte. Avtalet verkar inte följas. 

Kommunledning Hovmantorp Åsikten noterad. 

Önskemål om information kring 
coronafall bland allmänheten på 
kommunens hemsida. 

Kommunledning Lessebo Region Kronoberg är 
ansvarig för statistiken 
kring coronafall. För att 
undvika felaktigheter 
hänvisas till deras 
hemsida för aktuell 
statistik från Lessebo 
kommun. 

Viktigt att personal som arbetat med 
Corona får återhämtning.

Kommunledning Lessebo Arbetsmiljön blir extra 
viktig i en tuff situation 
som corona. Åtgärder 
finns inom kommunens 
olika verksamheter. 

Utöka parkeringsplatsen vid 
fotbollsplan Hovmantorp. 

Samhällsbyggnad Hovmantorp Går att parkera på 
gräset vid behov. 

Trafiksituationen på Skolgatan i 
Hovmantorp vid Kvarndammskolan 
behöver åtgärdas.

Samhällsbyggnad Hovmantorp Frågan utreds. 
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Övergångsställe behövs vid Bikupan 
över Kostavägen. 

Samhällsbyggnad Lessebo Fråga för Trafikverket  
men enligt tidigare 
besked kommer att bli 
nej.

Övergångsställe behövs vid Storgatan 
och brandstationen i Lessebo.

Samhällsbyggnad Lessebo Fråga för Trafikverket 
som utreds.

Övergångsställe behövs vid 
Storgatan/Kronobergsgatan i Lessebo

Samhällsbyggnad Lessebo Fråga för Trafikverket 
som utreds.

Cykelväg mellan Lessebo och 
Hovmantorp önskas.

Samhällsbyggnad Hela kommunen Ligger med i planen.

Gångvägen mellan Månskensvägen 
och Vädurs gränd önskas gatlysen. 
Samt snöröjning.

Samhällsbyggnad Hovmantorp Ej en gång- och 
cykelväg utan endast 
asfalterad stig.

Upplever bra belysning vid 
promenadstråken

Samhällsbyggnad Hovmantorp Åsikten noterad. 

Lyktstolpe önskas nedanför Vega 
gränd mot Kronobergsgatan. Skiss 

Samhällsbyggnad Hovmantorp Utreds, budgetfråga.

Svårt att ta sig till Lessebo. Samhällsbyggnad Kosta Linjebuss idag
Snöplogningen läggs idag på trottoar. Samhällsbyggnad Kosta Åsikten noterad. 
Dålig asfalt på Rydvägen, vatten 
samlas vid övergången till skolans 
gång- och cykelväg. 

Samhällsbyggnad Kosta Ja, kan åtgärdas.

Önskemål om gatlysena vid 
korsningen mitt över ouletten. 

Samhällsbyggnad Kosta Utreds, budgetfråga.

Mellan Parkvägen och Lilla vägen – 
där är det mörkt. Ingen belysning alls.

Samhällsbyggnad Kosta Utreds, budgetfråga.

Vid campingen – när man kör 
Rydvägen och vägen ner till 
campingen: där är det mycket mörkt.

Samhällsbyggnad Kosta Utreds, budgetfråga.

Önskemål om Cykelväg till Transjö Samhällsbyggnad Kosta Ej med i plan.
Vägen till Rislycke är mycket dålig. 
Vem är ansvarig för vägen? Det 
behöver man ta reda på. Vem ska stå 

 

Samhällsbyggnad Kosta Det är Sveaskogs som 
äger vägen.

Problem med kollektivtrafik mot 
Emmaboda. Skulle få orten att 
blomstra. 

Samhällsbyggnad Skruv Tågstopp krävs - dialog 
förs med Region 
Kronoberg. 

Fin cykelväg som skapats (beröm) Samhällsbyggnad Skruv Åsikten noterad. 
Oklart vart man ska gå vid cikanen på 
Skruvbyvägen.

Samhällsbyggnad Skruv Man ska gå utanför 
vägen. 

Bättra på vägunderhållet. Samhällsbyggnad Skruv Budgetplan 2021.
Det finns för- och nackdelar med 
farthinder.

Samhällsbyggnad Skruv Budgetplan 2021.

Återvändsgatan mot gamla 
övergången behöver skyltning.

Samhällsbyggnad Skruv Ordnas.
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Speglar - regnar på dessa. De sitter fel 
i tunneln. Det finns en grupp som är 
nöjd och en som är missnöjd med 
placeringen av speglarna.

Samhällsbyggnad Skruv Åsikten noterad. 

Bryggerimuseumskylt riksväg 25 borde 
tas ner.

Samhällsbyggnad Skruv Kontakt med 
verksamheten tagen.

Nya gång- och cykelvägen är bra. 
Skulle kunna förlängas mot 
räddningstjänstens byggnad. 

Samhällsbyggnad Skruv Bra, men ej Lessebo 
kommuns  mark. 

Den nya gång- och cykelvägen är Samhällsbyggnad Skruv Åsikten noterad. 
Gör något åt trafiken på Kajvägen och 
Östra infarten i Skruv. Går alldeles för 
fort sen de gjorde om vägen.

Samhällsbyggnad Skruv Trafikverkets väg, 
Lessebo kommun tar 
dialog. 

Fler platser med påsar för hundbajs. Samhällsbyggnad Hela kommunen Önskemål om platser 
tas gärna emot. 

Gärna kampanj för att fler ska plocka 
upp efter sin hund. 

Samhällsbyggnad Hela kommunen Ja. 

Sjönära tomter vore bra. Det gäller att 
definiera vad det är. 

Samhällsbyggnad Skruv Ja. 

Vi önskar en handikappramp vid 
Gökaskratt så vi slipper köra till Växjö 
kommun för att enkelt ta sig ner i 
vattnet och bada.

Samhällsbyggnad Hovmantorp Finns i Lessebo, fråga 
för kultur och fritid i 
övrigt. 

Dammrundan jättefin och bra runda. Samhällsbyggnad Hovmantorp Åsikten noterad. 
Önskar mer papperskorgar på 
strandpromenaden

Samhällsbyggnad Hovmantorp Finns tillräckligt. 

Mer lyktstolpar önskas tex. Samhällsbyggnad Hovmantorp Utreds.
I ett längre brev som lämnas in i 
samband med medborgardialogen 
framförs kritik mot hur 
Strandpromenaden i Hovmantorp 
sköts. Det är växter som Parkslide som 
invanderat området och brevskrivaren 
önskar att området underhålles 

 

Samhällsbyggnad Hovmantorp Ja, detta kan tittas 
vidare på.

Bra skötsel av grönytor Samhällsbyggnad Kosta Åsikten noterad. 
Bra belysning med de nya LED- Samhällsbyggnad Kosta Åsikten noterad. 
Täppt gatubrunn vid Södra Ringvägen 
mot campingen. 

Samhällsbyggnad Kosta Rensad.

Utsläpp vid byggen – refererar till 
skrivelsen från PRO. Där står det om 
utsläppen och EU:s gränser. Det måste 
ni tänka på när det gäller särskilt 

Samhällsbyggnad Kosta Åsikten noterad. 

Oavsett om man bygger nytt eller 
renoverar så har man tittat på 
miljöaspekten i utredningarna som är 
gjorda.

Samhällsbyggnad Kosta Åsikten noterad. 
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När man inte fick ha den på väggen på 
Konsum längre men det har tagit 
mycket lång tid. 

Samhällsbyggnad Kosta Bygglov är sökt för ny 
placering.

Det har blivit fint vid gamla macken. Samhällsbyggnad Skruv Åsikten noterad. 
Kalmar län har en bra lösning där man 
åker kollektivt för pensionärer. Man 
kan åka för 100 kronor i en månad.

Samhällsbyggnad Skruv Frågan tas till  Region 
Kronoberg. 

Besvärligt att ta sig till Emmaboda och 
öster ut. 

Samhällsbyggnad Skruv Frågan tas till  Region 
Kronoberg. 

Sätt press på de som har villor och 
tomter som sommarhus. Många 
struntar i skötseln, de är aldrig här, 
oftast tyskar eller danskar. De är där 
en vecka per år, hela tomten växer 
igen o husen förfaller, det drar ju ner 
värdet på våra hus också. Finns mer 

    

Samhällsbyggnad Skruv Ja det pågår ett arbete 
med ödehus

Förslag: Riv Sjöglimten och bygg nytt 
seniorboende istället med några 
demensplatser.

Social Hovmantorp Förslaget noterat och 
kommer tas med i 
utredning kring särskilt 
boende. 

Det är kallt i lägenheterna på Bore. Social Hovmantorp Kontakt tas med 
Lessebohus och 
enhetschef på 
Sjöglimten. 

Bra med service/trygghetsboende där 
man själv kan laga mat om man vill. 

Social Kosta I service eller 
trygghetsboende ska  
tillgång finnas till eget 
pentry/kök.

Förslag på modell på ett bra boende 
för äldre lämnas in. Hämtat från 
Värends Nöbbele. Det är ett 
korridorboende med gemensam 
matsal och gemensamhetslokal. En 
korridor har ett antal 3-rumslägenhet. 
Två korridorer har 1,5-rumslägenheter 

  

Social Hovmantorp Förslaget noterat och 
kommer tas med i 
utredning kring särskilt 
boende. 

Omvårdnad god mat och sällskap är 
viktigt. 

Social Hovmantorp Åsikten noterad. 

Det är helt fantastisk hemsjukvård. Social Hovmantorp Åsikten noterad. 
Viktigt att hemtjänsten och 
hemsjukvården har kunskap.

Social Hovmantorp Åsikten noterad. 

Viktigt med marklägenheter för äldre 
med en liten gräsplätt. 

Kommunledning Hovmantorp Åsikten noterad. 

Viktigt med tydlighet så att alla förstår 
vad särskilt boende innebär och att 
övrig äldreomsorg kommer finnas kvar 
på orten.

Social Hovmantorp Ny anslagstavla på väg. 

Bristyrke inom vården- kan andra 
grupper komma och utföra 
arbetsuppgifter som inte är 

Social Hovmantorp Det kommer att ses 
över.
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Positiva att ha en egen matsedel till 
de äldre om det bli ett nytt boende

Social Hovmantorp Tar med oss detta till 
Kostavdelningen.

Mer aktivitet för de äldre Social Hovmantorp Aktiviteternas 
utformning ses över.

Människan kommer inte fokus i 
utredningen om särskilt boende. Det 
känns inte som att de som är berörda 
är tillfrågade.

Social Hovmantorp Brukarperspektivet är 
ett område som ligger 
till grund för KPMG:s 
utredning.  
Medborgardialogerna 
är ett bra forum att ge 
synpunkter på 
utredningen. 

Ett tips är att kommunen hade tjänat 
på att informera om hur omsorgen för 
äldre började diskuterades. 
Medborgarna har inte kunskap om de 
olika formerna av boenden som finns.

Social Hovmantorp Det tar vi tagit till oss 
och informerat om 
hemsidan, 
medborgardialog med 
mera.

Kommer nattpersonalen försvinna på 
Bore?

Social Hovmantorp Bore är ett ordinärt 
boende och vid behov 
av hjälp nattetid finns 
natteamet som inte är 
stationerade på Bore. 

Kommer matsalen vara kvar på Bore? 
Önskar den är kvar för gemenskapen 
och kunna äta tillsammans.

Social Hovmantorp I dagsläget är den 
lokalen stängd pga 
Corona. Är inte klart 
hur det kommer att bli 
men önskemålet 
noteras. 

Fråga om maten till äldreomsorgen 
lagas på Sjöglimten? 

Social Hovmantorp Svar: Ja. 

Var finns det lediga platser på särskilt 
boende i kommunen?

Social Hovmantorp På alla orter men kan 
variera över tid.

Varför är det så många tomma 
lägenheter på servicehuset i Kosta? 

Social Kosta Önskemål finns om att 
bo på annan ort. 

Vacination mot säsongsinfluensa ska 
erbjudas i Kosta. 

Social Kosta Erbjuds till de som bor 
på särskilt boende. 
Annars en fråga för 
vårdcentralen. 

Kritik framfördes mot att utredning 
kring framtidens särskilda boende 
borde ta hänsyn till 600 

 

Social Kosta Vi tar med oss 
synpunkten.

Bra med generös inställning från 
kommunen kring hjälpmedel.

Social Kosta Det är alltid en 
personlig förskrivning 
på hjälpmedel. 

Hemsjukvården är bra. Social Kosta Åsikten noterad. 
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Kritik framförs mot verksamheten på 
servicehuset i Kosta. 

Social Kosta Åsikten noterad och 
framförd till 
verksamheten. 

Lasarett och sjukresor fungerar bra. Social Kosta Åsikten noterad. 
En fråga i Kosta – det finns inte så 
många som vill flytta in i boende på 
servicehuset så hur gör vi då med de 
boende som finns på servicehuset.

Social Kosta De lägenheterna står 
tomma. 

En person som behöver viss vård men 
inte i nivå för särskilt boende – var kan 
den få bo?

Social Kosta Personen kan ansöka 
om hemtjänst och/eller 
hemsjukvård beroende 
på behov.

Kan man bygga äldreboende bredvid 
Konsum i Lessebo? 

Social Skruv Förslaget noterat och 
kommer tas med i 
utredning kring särskilt 
boende. 

Det finns en fördel med att samköra 
särskilt boende på ett ställe. 

Social Skruv Förslaget noterat och 
kommer tas med i 
utredning kring särskilt 
boende. 

Om man bygger särskilt boende i 
Lessebo ska det vara nära affär, 
vårdcentral etc. Ej nära stationen. 
Man ska kunna se lite liv i rörelse och 

  

Social Skruv Förslaget noterat och 
kommer tas med i 
utredning kring särskilt 
boende. 

Hur kan boendet se ut så att man får 
bo kvar tillsammans när den ene blir 
aktuell för särskilt boende?

Social Skruv Möjlighet finns till 
parboende. 

Det har betydelse om hur det ser ut i 
och kring äldreboendet med fin miljö, 
något i rörelse. Att även  tänka på 
besökande.

Social Skruv Förslaget noterat och 
kommer tas med i 
utredning kring särskilt 
boende. 

Bra att samla allt på samma ställe för 
att utnyttja kompetensen på bästa 
sätt för bästa kvalité.

Social Skruv Förslaget noterat och 
kommer tas med i 
utredning kring särskilt 
boende. 

Bäst för kvalitén att samla allt boende 
på ett och samma ställe. Särskilt när 
det behövs dygnetruntpassning.

Social Skruv Förslaget noterat och 
kommer tas med i 
utredning kring särskilt 
boende. 

Vill ha en ”gräsmatta” vid 
äldreboendet. Man ska kunna mata 
fåglar. 

Social Skruv Förslaget noterat och 
kommer tas med i 
utredning kring särskilt 
boende. 

Det finns positiva saker med ett nytt 
särskilt boende men det måste finnas 
bra ordinära/trygghetsboenden för 
rätt friska seniorer. 

Social Skruv Förslaget noterat och 
kommer tas med i 
utredning kring särskilt 
boende. 
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Var ska SOL placeringarna hamna? Social Skruv Svårt att svara på. Finns 
många olika beslut 
gällande placeringar. 

Måste ha kvar fritidsaktiviteter för 
äldre i alla orter oavsett hur det blir 
med det särskilda boendet.

Social Skruv Förslaget noterat och 
kommer tas med i 
utredning kring särskilt 
boende. 

Fråga om man kan hämta broddar i 
år? 

Social Kosta Ja det finns till personer 
som inte tidigare har 
hämtat. 

Se till att äldre får förtur till 
lägenheter på utpekade platser. 

Social Lessebo Fråga skickas till 
Lessebohus. 

Det finns missförstånd om vilket eller 
vilka ord som ska användas inom 
socialen. 

Social Skruv Ta gärna kontakt med 
oss så har vi dialog 
kring vilka ord vi 
använder. 
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