KALLELSE

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde på Kulturhuset 51:an i Lessebo (tidigare
Folkets Hus), 2022-02-28, kl. 19:00
För att minimera smittspridning, vänligen anmäl förhinder om du har symptom som kan vara
covid-19.
Monica Widnemark (S)
Ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-08
§ 24

Dnr 2021/427-

Avveckling särskilt boende i Lessebo
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig
bakom socialnämndens framställan, under förutsättning att:
•

Det finns trygga boenden på alla orter i Lessebo kommun med
tillgång till gemensamhetsutrymmen och ett färdigt
informationsmaterial gällande detsamma.

•

Dialogen med de boende, anhöriga och personal är genomförd
och dokumenterad.

•

Socialnämnden kan visa en plan och prognos hur inflyttning och
omflyttning utnyttjar befintliga platser.

•

Det finns en färdig individuell plan för de som behöver flytta.

Reservation
Marcus Dackling (M) och Margareta Löfström (M) reserverar sig mot
beslutet, se bilaga 1.
Thomas Löfgren (SD) reserverar sig mot beslutet, se bilaga 2.
Ingmar Aronsson (KD) reserverar sig mot beslutet, se bilaga 3.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har gett sin förvaltning i uppdrag att genomföra
avvecklingen av särskilda boendeplatser så att antalet platser
motsvarar såväl det faktiska behovet men även att reducera det antal
lediga platser som idag finns. Det har under det senaste året i
genomsnitt varit 20 lediga platser. Efter framtagen analys beslutade
socialnämnden 2021-12-15 att avvecka särskilt boende i Lessebo,
Berghälla och att framställa detta till kommunfullmäktige.
Lessebo PRO har inkommit med en skrivelse med begäran om att
ärendet återremitteras till socialnämnden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-01-25 § 22
Socialnämndens protokoll 2021-12-15 § 150 inkl. reservationsbilaga
Socialnämndens protokoll 2021-11-24 § 135
Tjänsteskrivelse av processledare, 2021-12-14
Utredning avveckling av platser inom särskilt boende i Lessebo
kommun, 2021-12-14
Skrivelse från Lessebo PRO 2022-01-13
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-08
Yrkanden
Lars Altgård (S) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att ställa sig
bakom socialnämndens framställan, under förutsättning att:
•

Det finns trygga boenden på alla orter i Lessebo kommun med
tillgång till gemensamhetsutrymmen och ett färdigt
informationsmaterial gällande detsamma.

•

Dialogen med de boende, anhöriga och personal är genomförd
och dokumenterad.

•

Socialnämnden kan visa en plan och prognos hur inflyttning och
omflyttning utnyttjar befintliga platser.

•

Det finns en färdig individuell plan för de som behöver flytta.

Marcus Dackling (M), Margareta Löfström (M), Ingmar Aronsson
(KD) och Thomas Löfgren (SD) yrkar på avslag till socialnämndens
framställan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkanden mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Lars Altgård (S) yrkande.
Omröstning
Votering begärs. Ordförande presenterar följande beslutsgång:
Ja –röst för att ställa sig bakom socialnämndens framställan med
tillägg i enlighet med Lars Altgårds (S) yrkande.
Nej-röst för avslag till socialnämndens framställan.
Ledamot
Angelica Karlsson (C)
Marcus Dackling (M)
Göran Borg (S)
Thomas Löfgren (SD)
Emil Wetterling (S)
Charlotta Book (S)
Anders Jonsäng (C)
Margareta Löfström (M)
Roger Hultenius (S)
Ingmar Aronsson (KD)
Lars Altgård (S), ordf

Ja
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars Altgårds (S) yrkande.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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1

Reservation av beslutet om avveckling av särskilt
boende Berghälla i Lessebo kommun

Marcus Dackling och Margareta Löfström reserverar
sig här skriftligt mot beslutet att avveckla Berghälla
för eget yrkande. Att skjuta upp avvecklandet tills det
finns ett bättre beslutsunderlag för renovering eller
upprustning av särskilda boenden i kommunen samt
en plan och beslut för samtliga särskilda boenden i
kommunen.
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SVERIGEDEMOKRATERNAS RESERVERAR SIG HÄRMED MOT
AVVECKLINGEN AV SÄRSKLIT BOENDE I BERGHÄLLA
Sverigedemokraternas reserverar sig för avvecklingen av särskilda boende i Bergälla av
flera orsaker. Vi anser att fel beslut har tagits, då det inte finns någon konkret långsiktig
plan för kommunens kärnverksamhet gällande vård och omsorg, med särskilt boende.
Avsaknad av beslut!
Tydligt är, att Socialnämnden arbetar utan en klar och långsiktig helhetsplan för
kärnverksamheten, gällande vård och omsorg. Att Socialnämnden, nu efter mer än två
års diskussioner. Ännu ej lyckats besluta sig för ett konkret långsiktigt inriktningsbeslut
för kommunens framtida och övergripande verksamhet, gällande särskilda boende.
Trots att Socialnämnden har haft tillgång till ytterst gedigna, opartiska underlag, och
rekommendationer från KPMG, daterade 2020-09-07 med klart definierbara fördelar och
nackdelar gällande två olika alternativa helhetslösningar, för framtidens särskilt boende.
Avsaknad av färdriktning!
Vi anser att det är omöjligt för den politiska verksamheten att fatta adekvata beslut för att
driva och utveckla den framtida kärnverksamheten inom vård och omsorg på ett kvalitativt
och effektivt sätt. Då det inte finns någon helhetsbild med klar färdriktning för beslut finns.
Just avsaknaden av en långsiktig färdriktning med ett strategiskt helhetsbeslut är mycket
komplicerat för det långsiktiga politiska och ekonomiska arbetet i Lessebo kommun.
Samt mycket orerande för våra kommuninnevånare, som undrar vad som händer, med dem.
Avsaknad av helhet!
I viktiga beslut som detta, är det alltid, ”Helheten först, detaljerna sedan” som gäller!
Man måste ta ett långsiktigt, hållbart, ekonomiskt och miljöanpassat helhetsbeslut i
kommunen. Vi anser att det är oansvarigt att enbart ta till kortsiktiga kompromisser tagna
på lösa irrelevanta beslut utan en plan, oftast visar sig bli både sämre och dyrare lösningar.
Underbara framtid!
Vi måste alla! Se framåt och våga ta vårt gemensamma politiska ansvar för en positiv,
framtida utveckling av Lessebo Kommuns kärnverksamhet inom vård och omsorg.
Hovmantorp 2022-02-09

…………………………………………..
Thomas Löfgren

Sverigedemokraterna i Lessebo
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Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet att ställa sig bakom socialnämndens
framställan om avveckling av särskilt boende på Berghälla i Lessebo i enlighet med vårt
tidigare ställningstagande att vi vill ha kvar platser för särskilt boende och korttidsboende i
alla våra fyra kommundelar.

Lessebo 2022-02-08

Ingemar Aronsson
för Kristdemokraterna i Lessebo
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-01-25
§ 22

Dnr 2021/427-

Avveckling särskilt boende i Lessebo
kommun
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig
bakom socialnämndens framställan.
Reservation
Thomas Löfgren (SD) reserverar sig mot beslutet, för motivering se
bilaga 2.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har gett sin förvaltning i uppdrag att genomföra
avvecklingen av särskilda boendeplatser så att antalet platser
motsvarar såväl det faktiska behovet men även att reducera det antal
lediga platser som idag finns. Det har under det senaste året i
genomsnitt varit 20 lediga platser. Efter framtagen analys beslutade
socialnämnden 2021-12-15 att avvecka särskilt boende i Lessebo,
Berghälla och att framställa detta till kommunfullmäktige.
Lessebo PRO har inkommit med en skrivelse med begäran om att
ärendet återremitteras till socialnämnden.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2021-12-15 § 150
Socialnämndens protokoll 2021-11-24 § 135
Tjänsteskrivelse av processledare, 2021-12-14
Utredning avveckling av platser inom särskilt boende i Lessebo
kommun, 2021-12-14 Skrivelse från Lessebo PRO 2022-01-13

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SVERIGEDEMOKRATERNAS RESERVATIONSMOTIVERING
ANGÅENDE AVVECKLINGEN AV BERGHÄLLA
Sverigedemokraternas reservationsmotivering, är väl grundat på att Socialnämnden,
nu efter mer än två års diskussioner ännu ej, har lyckats kunnat vara tydliga nog med vad
som kommer att ske med samtliga våra äldreboenden i kommunen, och därför inte kan se
en tydlig färdväg. Detta gör det omöjligt för den politiska verksamheten att fatta adekvata
beslut för att driva och utveckla den framtida kärnverksamheten inom vård och omsorg på
ett kvalitativt och effektivt sätt.
Trots att kommunen fått en gedigen opartisk sammanfattning och bedömning från KPMG,
utförd 2020-09-07, innehållande två alternativa lösningar för framtidens särskilt boende har
ännu inget relevant beslut tagits i denna viktiga kommunala fråga.
Dessa alternativ innefattar både för och nackdelar med att renovera befintliga särskilda
boenden, jämfört med att bygga ett helt nytt boende.
Detta är själva grundorsaken till att Sverigedemokraterna har reserverat sig till att själva
avvecklingen av kommunens särskilda boende Beghälla. På grund av att det inte finns någon
framtida helhetslösning. Just avsaknaden av en långsiktigt hållbar helhetslösning med ett
strategiskt helhetsbeslut är nu mycket oroande för kommunens innevånare.
I viktiga beslut som detta, är det alltid, ”Helheten först, detaljerna sedan” som gäller!
Man måste ta ett långsiktigt, hållbart, ekonomiskt och miljöanpassat helhetsbeslut i
kommunen. Det vore oansvarigt att ta till kortsiktiga kompromisser tagna på lösa irrelevanta
beslut, då dessa oftast visar sig mycket sämre och till högra kostnad.
Det är tydligt att Lessebo Kommun behöver ta ett konkret inriktningsbeslut med en relevant
och tydlig plan för hur Lessebo Kommuns kärnverksamhet inom vård och omsorg skall
bedrivas de närmaste 30–40 åren. Vi måste alla, se framåt och våga ta ansvar för en framtida
positiv och gemensam utveckling av Lessebo Kommuns kärnverksamhet inom vård och
omsorg.

Sverigedemokraterna i Lessebo Kommun.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-12-15
§ 150

Dnr 2020/74-1.9.1

Utredning gällande särskilt boende i
Lessebo kommun
Beslut
Att socialnämnden fattar beslut om att avveckla särskilt boende i
Lessebo, Berghälla.
Att socialnämnden framställer till Kommunfullmäktige att fatta beslut
om att avveckla särskilt boende i Lessebo, Berghälla.
Att socialnämnden beslutar om ett omgående intagningsstopp på
Berghälla, Lessebo.
Reservation
Bodil Jonsson (KD) och Christoffer Petersson (SD) reserverar sig mot
beslutet. Se bilaga till protokollet för Kristdemokraternas
reservationsmotivering.
Reservationsmotivering Sverigedemokraterna:
Vi Sverigedemokrater i Lessebo kommun, står bakom vårt tidigare
inriktningsbeslut.
Det vi saknar är tydliga konkreta tidsplaner på hur vårt framtida
särskilda boende är tänkt att utformas. Det skapar en oro bland
brukare och personal.
Därför reservera vi oss för detta beslut.
Ledamot i socialnämnden Christoffer Petersson Sverigedemokraterna
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra
avvecklingen av särskilda boendeplatser så att antalet platser
motsvarar såväl det faktiska behovet men även att reducera det antal
lediga platser som idag finns. Det har under det senaste året i
genomsnitt varit 20 lediga platser. Förvaltningen skall skyndsamt ta
fram en analys på hur denna avveckling kan ske för att nå mest effekt
och optimering. Analysen skall även omfatta effekten på personal och
bemanning samt att hur denna förändring skall genomföras för att
bibehålla en god omsorg för de boende inom särskilt boende. Denna
analys skall presenteras i samband socialnämnden i december
2021. Detta skall vara genomfört till den 30 juni.
Det skall i detta sammanhang betonas att när det gäller kommunens
särskilda boende, så har samtliga också omfattande renoveringsbehov
för att uppfylla dagens krav. Det gör att förvaltningen ser det beslut
som tidigare har tagits av nämnden, och som nu är på gång, att
tillskapa trygga boende för äldre på samtliga orter är ett
viktigt åtagande. Kommunen har ett viktigt uppdrag i att forma och ge
en god vård och omsorg för alla äldre. En satsning på att utveckla
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-12-15
hemsjukvården, hemtjänsten, möjligheten till bostadsanpassning samt
att införa trygga boende för äldre på alla orter är därför nödvändig.
När det gäller beslutet om att avveckla platser inom särskilt boende så
har förvaltningen fått i uppdrag att skyndsamt ta fram en analys för hur
detta görs på bästa sätt, så som det beskrivs ovan.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta:
Att socialnämnden fattar beslut om att avveckla särskilt boende i
Lessebo, Berghälla.
Att socialnämnden framställer till Kommunfullmäktige att fatta beslut
om att avveckla särskilt boende i Lessebo, Berghälla.
Att socialnämnden beslutar om ett omgående intagningsstopp på
Berghälla, Lessebo.
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2021-11-24 § 135
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2021-12-08 § 260
Tjänsteskrivelse av processledare, 2021-12-14
Utredning avveckling av platser inom särskilt boende i Lessebo kommun,
2021-12-14

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2021-02-04
Ärende 20 – Utredning gällande särskilt boende i Lessebo kommun

Kristdemokraterna i Lessebo yrkar följande:
Att befintligt äldreboende inklusive tillagningskök i Kosta byggs om och renoveras så att det uppfyller
moderna krav på tillgänglighet och god arbetsmiljö. Antalet platser avsedda för särskilt boende
inklusive gruppboende för demenssjuka samt platser för korttidsboende minskas utifrån efterfrågan
och av förvaltningen framtagen statistik. Resterande lägenheter hyrs ut som Trygghetsbostäder med
tillgång till matsal och gemensamhetslokaler samt fritidsaktiviteter.
Att befintligt äldreboende inklusive tillagningskök i Skruv byggs om och renoveras så att det uppfyller
moderna krav på tillgänglighet och god arbetsmiljö. Antalet platser avsedda för särskilt boende
inklusive gruppboende för demenssjuka samt platser för korttidsboende minskas utifrån efterfrågan
och av förvaltningen framtagen statistik. Resterande lägenheter hyrs ut som Trygghetsbostäder med
tillgång till matsal och gemensamhetslokaler samt fritidsaktiviteter.
När det gäller Lessebo är lokalerna på Berghälla möjligen något svårare att bygga om och renovera
utifrån moderna krav på tillgänglighet och god arbetsmiljö men utredningarna visar ändå att det går.
Vi ser det därför som det bästa alternativet i nuläget. Kanske kan även här antalet lägenheter
minskas för särskilt boende och göras om till Trygghetsboende där matsal och gemensamhetslokaler
samt fritidsaktiviteter kan samnyttjas.
Förslaget om ett nytt särskilt boende vid Lessebo station har vi redan tidigare (SN 2020-01-29)
protesterat mot. Det är inte en lämplig miljö för äldre och svårt sjuka personer.
Då Hovmantorp är den kommundel som har störst befolkningsökning menar vi att ett nytt
äldreboende bör byggas här på en vacker och central plats. Ett äldreboende med plats för särskilt
boende, gruppboende för demenssjuka samt korttidsplatser som byggs i en första etapp för i nuläget
beräknat behov och med möjlighet att bygga till framåt i tiden om/när ökade behov finns. Även
lägenheter som kan hyras ut som Trygghetsbostäder med tillgång till matsal och
gemensamhetslokaler samt fritidsaktiviteter bör ingå i nybyggnationen. Sjöglimten i Hovmantorp
avvecklas och rivs när det nya boendet är klart för inflyttning då Sjöglimten bedöms ha så många
byggnadstekniska brister att vi i detta fall delar utredarnas åsikt att rivning är det bästa. Tomten bör
vara mycket attraktiv för såväl villor som lägenheter i låga flerfamiljshus.

För Kristdemokraterna
Bodil Jonsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-11-24
§ 135

Dnr 2021/39-1.4.1

Socialnämndens internbudget 2022 och
verksamhetsplan 2023-2025
Beslut
Socialnämnden fastställer internbudget 2022 med verksamhetsplan
2023-2025 i enlighet med Socialdemokraternas förslag till
internbudget med tillhörande sex åtgärder för att uppnå budget i
balans.
Socialnämnden översänder fastställd budget 2022 med
verksamhetsplan 2023-2025 till kommunfullmäktige.
Följande åtgärder ska genomföras för att uppnå budget i balans:
1. Att genomföra avvecklingen av särskilda boendeplatser så att antalet
platser motsvarar såväl det faktiska behovet men även att reducera
det antal lediga platser som idag finns. Det har under det senaste
året i genomsnitt varit 20 lediga platser. Förvaltningen skall
skyndsamt ta fram en analys på hur denna avveckling kan ske för att
nå mest effekt och optimering. Analysen skall även omfatta effekten
på personal och bemanning samt att hur denna förändring skall
genomföras för att bibehålla en god omsorg för de boende inom
särskilt boende. Denna analys skall presenteras i samband med
socialnämnden i december 2021.
Detta skall vara genomfört till den 30 juni.
2. Att förändra placeringsform för de som idag är placerade inom det
som benämns som HVB med motsvarande 50 procent av nuvarande
placeringar. Förändringen skall innebära att insatserna utifrån
individens behov anpassas och ges genom att vården överföras till
antingen externa konsulentstödda familjehem alternativt
familjehem i kommunens egen regi.
Detta skall vara genomfört per den 30 april 2022.
3. Att de som idag är placerade i konsultentstödda familjehem och där
avtalet medger, överförs till att hanteras som egna familjehem i
kommunens regi.
Detta skall vara genomfört senast 28 februari 2022.
4. Att Förvaltningschefen omgående eftersöker och ansöker om
kostnadskompensation för de placeringar som har koppling till
flyktingmottagandet hos Migrationsverket.
Detta skall vara kartlagt och genomfört senast 31 januari 2022.
5. Att Förvaltningschefen omgående eftersöker och ansöker
kompensation samt bistår de som idag uppbär insatser genom LSS
och andra lagrum där kommunen bekostar insatserna hos
Försäkringskassan.
Detta skall vara kartlagt och genomfört senast 31 januari 2022.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-11-24
6. Att Förvaltningschefen omgående påbörjar och genomför de
förändringar som är kopplat till det förslag som förvaltningen har
presenterat rörande bemanningsstrukturen inom den kommunala
omsorgens verksamhet och boende.
Reservation
Bodil Jonsson (KD) och Börje Erlandsson (M) reserverar sig mot
beslutet. Se bilaga till protokollet för Kristdemokraternas
reservationsmotivering.
Ärendebeskrivning
Vid socialnämndens sammanträde 2021-10-27 § 111 fick socialchefen i
uppdrag att redovisa förslag till åtgärder för att få en budget i balans
för 2022 och att det i förslaget skulle ingå följande; risk- och
konsekvensanalys, sannolikhetsbedömning och tidplan för uppnådd
effekt.
Vid socialnämndens sammanträde 2021-11-15 § 122 tog
socialnämnden beslutet att utifrån det förslag till budgetåtgärder som
presenterats behöver respektive parti diskutera frågan vidare och
presentera alternativ till internbudget till socialnämndens
sammanträde den 24 november.
Till sammanträdet presenterar Socialdemokraterna förslag till
internbudget för 2022. Förslaget innehåller sex åtgärder som behöver
vidtas för att få en budget i balans.
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2021-11-15 § 122
Budgetåtgärder förslag från socialförvaltningen, 2021-11-22
Socialdemokraterna förslag internbudget, 2021-11-24
Internbudget för socialnämnden 2022, 2021-11-24
Yrkanden
Joachim Danielsson (S) yrkar att socialnämnden fastställer
internbudget 2022 med verksamhetsplan 2023-2025 i enlighet med
Socialdemokraternas förslag till internbudget med tillhörande sex
åtgärder för att uppnå budget i balans.
Socialnämnden översänder fastställd budget 2022 med
verksamhetsplan 2023-2025 till kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
socialförvaltningens förslag till budgetåtgärder.
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
Joachim Danielssons (S) yrkande.
Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med Joachim
Danielssons (S) yrkande.
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Utredning avveckling av platser inom särskilt
boende Lessebo kommun
Förslag till beslut
Att socialnämnden fattar beslut om att avveckla särskilt boende i
Lessebo, Berghälla.
Att socialnämnden framställer till Kommunfullmäktige att fatta
beslut om att avveckla särskilt boende i Lessebo, Berghälla.
Att socialnämnden beslutar om ett omgående intagningsstopp på
Berghälla, Lessebo.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra
avvecklingen av särskilda boendeplatser så att antalet platser
motsvarar såväl det faktiska behovet men även att reducera det
antal lediga platser som idag finns. Det har under det senaste året i
genomsnitt varit 20 lediga platser. Förvaltningen skall skyndsamt
ta fram en analys på hur denna avveckling kan ske för att nå mest
effekt och optimering. Analysen skall även omfatta effekten på
personal och bemanning samt att hur denna förändring skall
genomföras för att bibehålla en god omsorg för de boende inom
särskilt boende. Denna analys skall presenteras i samband
socialnämnden i december 2021. Detta skall vara genomfört till
den 30 juni.
Det skall i detta sammanhang betonas att när det gäller
kommunens särskilda boende, så har samtliga också omfattande
renoveringsbehov för att uppfylla dagens krav. Det gör
att förvaltningen ser det beslut som tidigare har tagits av
nämnden, och som nu är på gång, att tillskapa trygga boende för
äldre på samtliga orter är ett viktigt åtagande. Kommunen har ett
viktigt uppdrag i att forma och ge en god vård och omsorg för alla
äldre. En satsning på att utveckla hemsjukvården, hemtjänsten,
möjligheten till bostadsanpassning samt att införa trygga
boende för äldre på alla orter är därför nödvändig.
När det gäller beslutet om att avveckla platser inom särskilt
boende så har förvaltningen fått i uppdrag att skyndsamt ta fram
en analys för hur detta görs på bästa sätt, så som det beskrivs
ovan.

Bakgrund
Lessebo kommuns äldreomsorg är indelat i fyra geografiska
områden, Lessebo, Kosta, Skruv och Hovmantorp där samtliga
orter har särskilt boende.
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Medianvårdtiden på särskilt boende i Lessebo kommun är 2210
dagar (2020) att jämföra med 777 för liknande kommuner. För att
beviljas särskilt boende krävs biståndsbeslut enligt
Socialtjänstlagen och nämnden har beslutade riktlinjer för
biståndsbedömning. Antalet beviljade platser på särskilt boende
har minskat över en femårsperiod, samtidigt som andelen äldre
över 80 har ökat. Andelen platser som inte nyttjas, så kallade
tomma platser, har ökat under samma period. Under årets första
10 månader (2021) finns det i genomsnitt 11.7 lediga bostäder
inom särskilt boende fördelat på samtliga orter. En faktor är att
behovet av plats på särskilt boende minskat. Hösten 2019 lämnade
BSV arkitekter och ingenjörer AB en rapport avseende
kommunens lokalförsörjning för särskilda boenden där syftet var
att utreda vilka förutsättningar befintliga boenden har för att
uppfylla dagens och framtidens krav på särskilda boende. Samtliga
befintliga boenden är inhysta i äldre byggnader, tillbyggda och
eller ombyggda under 80-talet och tidigt 90-tal. Dessa har ur flera
aspekter inte uppdaterats till dagens standard.
Lessebo kommun (Socialnämnden) har som målsättning att vara
en attraktiv arbetsgivare som kan behålla och rekrytera
medarbetare för att möta framtidens behov. Vakanta tjänster finns
på samtliga boenden. Att avveckla platser inom särskilt boende
innebär att arbetet måste organiseras och planeras på annat sätt,
vilket kommer innebära en förändring för hela verksamheten.

Beslutsunderlag
Utredning avveckling av platser inom särskilt boende Lessebo
kommun.

Annika Fröberg
Socialchef, Socialförvaltningen
Maria Karlsson
Processledare, Socialförvaltningen
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Utredning avveckling av platser inom särskilt boende Lessebo
kommun - 2021-12-15
Innehållsförteckning:
1. Politiskt uppdrag
2. Metod
3. Boendeformer
4. Demografi
5. Äldreomsorgen i Lessebo
6. Kostnader för äldreomsorgen
7. Byggnader/ Fastigheter
8. Ekonomisk kalkyl
9. Brukarperspektiv
10. Medarbetarperspektiv
11. Arbetsmiljöperspektiv
12. Bemanning
13. Kompetensförsörjning/ heltid som norm
14. Tidigare utredningar särskilt boende
15. Välfärdsteknik
16. Barnrättsbaserat beslutsunderlag
17. Bedömning/ konsekvensanalys
18. Tidsplan
19. Förslag till beslut
20. Källor
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1. Politiskt uppdrag
Socialnämnden har 2021-11-24 gett förvaltningen i uppdrag att genomföra avvecklingen av särskilda
boendeplatser så att antalet platser motsvarar såväl det faktiska behovet men även att reducera det
antal lediga platser som idag finns. Det har under det senaste året i genomsnitt varit 20 lediga
platser. Förvaltningen skall skyndsamt ta fram en analys på hur denna avveckling kan ske för att nå
mest effekt och optimering. Analysen skall även omfatta effekten på personal och bemanning samt
att hur denna förändring skall genomföras för att bibehålla en god omsorg för de boende inom
särskilt boende. Denna analys skall presenteras i samband socialnämnden i december 2021. Detta
skall vara genomfört till den 30 juni.
Det skall i detta sammanhang betonas att när det gäller kommunens särskilda boende, så har
samtliga också omfattande renoveringsbehov för att uppfylla dagens krav. Det gör att förvaltningen
ser det beslut som tidigare har tagits av nämnden, och som nu är på gång, att tillskapa trygga boende
för äldre på samtliga orter är ett viktigt åtagande. Kommunen har ett viktigt uppdrag i att forma och
ge en god vård och omsorg för alla äldre. En satsning på att utveckla hemsjukvården, hemtjänsten,
möjligheten till bostadsanpassning samt att införa trygga boende för äldre på alla orter är därför
nödvändig.
När det gäller beslutet om att avveckla platser inom särskilt boende så har förvaltningen fått i
uppdrag att skyndsamt ta fram en analys för hur detta görs på bästa sätt, så som det beskrivs ovan.

2. Metod
Utredningen har tagit del av tidigare utredningar gällande särskilt boende, statistik och data från
verksamheten, samt andra rapporter.

3. Boendeformer
Enligt 4 kap. 1 § SoL har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda
på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.
Särskilt boende. Ett särskilt boende är ett individuellt behovsprövat boende för de med omfattande
omvårdnadsbehov som ges med stöd av socialtjänstlagen. Med särskilt boende avses boende som
tillhandahåller bostäder för heldygnsvistelse tillsammans med vård- och omsorgsinsatser för äldre
personer med behov av särskilt stöd. I boendet erbjuds service, personlig omvårdnad och
hemsjukvård dygnet runt. Särskilt boende beviljas utifrån Socialtjänstlagen där den enskilde bedöms
ha ett omfattande omvårdnads- och omsorgsbehov. Bedömningen ska utgå från en individuell
helhetsbedömning, vilket innebär den enskildes fysiska, sociala, psykiska, medicinska och
existentiella behov. Att den enskilde inte önskar insatser i ordinärt boende räcker inte som skäl för
att bevilja särskilt boende. Inte heller bristen på bostäder. Man kan inte heller ställa sig i kö för ett
särskilt boende utan det är behovet som styr. Ett gynnande beslut om särskilt boende ska verkställas
Biståndsbeslut som är fattade med stöd av 4 kap. 1 § SoL ska enligt 16 kap. 3 § SoL verkställas
omedelbart. I Lessebo kommun sker inflyttning till särskilt boende i genomsnitt inom 14.1 dagar från
utredningsstart (2021).

Lessebo kommun
www.lessebo.se
2 (22)
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Korttidsboende Ett korttidsboende är ett tillfälligt boende för till exempel äldre eller psykiskt
funktionshindrade som ger möjlighet rehabilitering för individen eller för avlastning för anhöriga eller
enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitel 1§.
Socialstyrelsen skriver i sin rapport, ”Behov av och tillgång till särskilda boendeformer för äldre, 20211-7187”, att andelen äldre i särskilt boende minskar. De olika faktorerna som påverkar behovet av
tillgång till särskilt boende är förutom den demografiska utvecklingen också hur hemtjänsten är
organiserad, hur hemsjukvården är utformad, hur hälsan ser ut för de äldre, om det finns insatser för
att förlänga kvarboendet, exempelvis det förebyggande arbetet, anhörigstöd och mötesplatser. Även
vilka politiska beslut som fattas är avgörande och hur mycket information kommunen har om hur
äldre personer vill bo i framtiden.
Kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar som innebär att varje kommun ska planera och ta fram
riktlinjer för bostadsförsörjningen, vilka fastställs av kommunfullmäktige. De ska förutom att
uppdateras minst en gång per mandatperiod också följas upp varje år av verksamheterna.
Socialnämnden har skyldighet att medverka i samhällsplaneringen där en del handlar om att påverka
bostadsområden inom kommunen, både nya och äldre. Enligt Socialtjänstlagen ska nämnden inte
bara inrätta särskilda boenden utan också verka för att dessa bostäder blir goda för de äldre.

4. Demografi
Förväntad andel invånare 80+ år 2025 i Lessebo kommun: andel 7,8 % att jämföra med
prognos för 2021 då andelen invånare 80+ uppgår till 5,8 %.
1. Förväntat antal invånare 80+ år om 5 år i kommunen dividerat med förväntat antal invånare totalt om 5 år i kommunen. För att göra
framskrivningen används antal levande födda barn, avlidna, inflyttade och utflyttade som registrerats under året. Med hjälp av denna
information skattas fruktsamhet, mortalitet, antal inflyttare, inflyttarfördelningar och utflyttarrisker efter ålder och kön. Skattningarna
ligger sedan till grund för beräkningen av den framtida utvecklingen av antalet födda, döda, inflyttade och utflyttade. Observera att denna
framskrivning endast bygger på statistik som finns tillgänglig nationellt och ska inte förväxlas med prognoser som kommunerna själva tar
fram. Källa: SCB (tidigare Statisticon AB)

Lessebo kommun
www.lessebo.se
3 (22)
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Befolkningsprognos Lessebo

Enligt tidigare utredning, ”Anpassning av särskilda boendeplatser 2021” flyttar individer i genomsnitt
in på särskilda boenden när de är 86,7 år i Lessebo kommun. Vilket innebär att antal individer som
flyttar in på särskilt boende minskar med 3–8 % till år 2029. Därmed ses inget ökat behov av särskilda
boende platser vilket innebär att tomma platser kommer att finnas framöver utifrån prognoserna.
Enligt rapport från SKR, så var antalet personer 80 år eller äldre som erhöll hemtjänst eller särskilt
boende oförändrad under perioden 2007-2018. Under samma period har antalet äldre över 80 år
ökat, vilket innebär att andelen som erhöll insatser minskade. Det har också skett ett skifte från
särskilt boende till hemtjänst.

5. Äldreomsorgen Lessebo kommun
Lessebo kommuns äldreomsorg är indelat i fyra geografiska områden, Lessebo, Kosta, Skruv och
Hovmantorp, där samtliga orter har särskilt boende. Lessebo, Kosta och Skruv har även
demensboenden.
Medianvårdtiden på särskilt boende i Lessebo kommun är 2210 dagar (2020) att jämföra med 777 för
liknande kommuner. Att medianvårdtiden är hög kan ha flera olika orsaker där en av orsakerna kan
vara tidigare beslut fattat av Kommunfullmäktige 2009-09-06, att personer över 75 år beviljats
särskilt boende utan föregående behovsprövning. För att beviljas särskilt boende krävs
biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen och nämnden har beslutade riktlinjer för biståndsbedömning.
Medianvårdtiden kan också påverka tillgången på platser, att väntetiderna är högre vid en lång
medianvårdtid och tvärtom. Dock så visar statistiken att väntetiden är kortare, 66 dagar från
ansökningsdatum till inflyttning, att jämföra med liknande kommuner där väntetiden är 77 dagar
(2020)

Biståndsbeslut särskilt boende

Lessebo kommun
www.lessebo.se
4 (22)
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Antalet beviljade platser på särskilt boende har minskat över en femårsperiod, samtidigt som
andelen äldre över 80 år har ökat. Andelen platser som inte nyttjas, så kallade tomma platser, har
ökat under samma period. Under årets första 10 månader finns det i snitt 11.7 lediga bostäder inom
särskilt boende fördelat på samtliga orter. Orsakerna till att behovet minskat är flera. En viktig faktor
är att behovet av plats på särskilt boende minskat. Andelen avslagsbeslut är förhållandevis få vilket
kan tolkas som att de som ansöker också har så omfattande behov att de också beviljas särskilt
boende. En förklaring kan vara en väl fungerande hemtjänst och att äldre personer både ges
möjlighet och förutsättningar att bo kvar hemma längre.
2020 hade totalt 58 personer insatsen särskilt boende. I utredningen, Lokalbehov särskilt boende
Lessebo kommun framgår antal uppskattade platser till 63 inklusive korttidsplatser och
demensplatser. Den demografiska prognosen visar att andelen äldre över 80 beräknas öka marginellt
de kommande åren.

Statistik särskilt boende, Lessebo kommun 2021. Antal beviljade platser, antal avslagsbeslut, lediga
platser totalt och antal avslutade insatser.
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Statistik antal lediga platser per särskilt boende oktober månad, 2020, 2021. Antalet lediga platser
har ökat på samtliga boenden förutom i Skruv som hade fler lediga platser oktober 2020. Årets övriga
månader faller samma mönster.
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Särskilt Boende
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 80+
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare
Externa lokalintäkter särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+
Brukare 65+ i särskilt boende äldre, antal
Medianvårdtid i särskilt boende äldreomsorg, antal dagar
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till
särskilt boende,antal
medelvärde
Genomsnittligt
hemtjänsttimmar för timregistrerade hemtjänsttagare 65+ i
ordinärt boende med hemtjänst, månaden före inflytt till särskilt boende,
timmar/hemtjänsttagare
Ålder vid inflyttning till särskilt boende, median
Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg - Totalindex
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

Lessebo

Liknande kommuner

38 619

33 600

148 635

136 029

1 365 465

989 730

2 363

1 791

58

93

2210

777

66,0

83,0

79,8

45,6

-

85,7

-

83,8

74,0

80,4

97,0

90,6

33,0

28,0

83,0

87,4

Källa: Kolada 2020
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6. Kostnader för äldreomsorgen
Belopp

Åab
Utfall

Budget

Utfall

Budget

Inkl PO

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Övertid

1 337

1 107

0

0

3,2

2,6

0,0

0,0

Fyllnad

1 175

992

0

0

2,8

2,4

0,0

0,0

OB

8 224

7 821

7 490

7 818

19,6

18,6

17,8

18,6

Timvik

12 389

11 663

6 807

6 779

29,5

27,8

16,2

16,1

Löner

39 829

40 073

51 100

52 671

94,8

95,4

121,7

125,4

Semesterlöner

2 112

1 949

0

0

5,0

4,6

0,0

0,0

Sjukfrånvaro

2 130

2 118

1 233

1 233

5,1

5,0

2,9

2,9

158,6

163,1

65 722
Totalt

67 196

Tom nov

156,5
66 631

68 501

160,0 Tom nov

Kostnaderna avser personalkostnader för äldreomsorgen inom samtliga områden. Kostnaderna för
övertid, fyllnadstid och för timvikarier följer samma nivåer över tid, även för 2019. När det gäller
utfallet för 2021 avser det till och med november månad.

Driftkostnad särskilt boende, internlarm. Vid avveckling av ett boende så kan inte uppsägning ske i
sin helhet i de lokaler där även demensboenden inryms. De delar som avser tillbehör kan sägas upp
innan avtalsperiodens slut.
Total kostnad per år och verksamhet.
Kostnader internlarm Kr. per år

Berghälla

25 850

Sjöglimten

29 550

Kosta

35 000

Furugården

31400

Totalt:

121800

Lessebo kommun
www.lessebo.se
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Intäkter avseende hyror per boende inklusive korttidsboenden. När det gäller korttidsplatser utgår
dock kostnad per dygn och inte per månad. Intäkterna avser per månad vid full uthyrning per särskilt
boende. I dagsläget har ingen verksamhet intäkter för full uthyrning, men det boende som har lägst
intäkter är Kosta som har störst hyresbortfall på grund av låg beläggning.

Hyresintäkter

Kr. per månad

Berghälla, 14 lgh

53 800

Sjöglimten, 16 lgh,

74 055

Kosta, 19 lgh,

35 000

Furugården, 17, lgh 78 918

7. Byggnader/ Fastigheter
Hösten 2019 fick Bsv arkitekter & ingenjörer AB i uppdrag att ta fram en rapport avseende
kommunens lokalförsörjning för särskilda boenden. Syftet var bland annat att utreda vilka
förutsättningar befintliga boenden har för att uppfylla dagens och framtida krav på särskilda boende.
Samtliga befintliga boenden är inhysta i äldre byggnader, tillbyggda och eller ombyggda under 80talet och tidigt 90-tal. Dessa har ur flera aspekter inte uppdaterats till dagens standard.
Byggnadernas underhåll är också väldigt skiftande, vissa har genomgått större ytrenoveringar medan
andra inte åtgärdats på många år.
Samtliga boenden har större källarutrymmen, dessa utgör en betydande överkapacitet då behovet av
verksamhetslokaler, förråd, service- och teknikutrymmen etc. i källarplan inte på långa vägar
motsvarar de stora ytor som finns att tillgå.

Uthyrd yta är i förhållande till den faktiska ytan
Lessebo kommun
www.lessebo.se
9 (22)
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Namn

Uthyrd yta, m
BOA

Verksamhetsyta, m
BOA+LOA

Faktor

Lessebo

983

2384

0,41

Hovmantorp

853

1595

0,53

Kosta

1227

3308

0,37

Skruv

1209

2497

0,48

BOA=Boarea, lägenheter. LOA=Lokalarea, kontor omklädning
Nuvarande energikostnader
Boende

Energikostnad/år

Berghälla

669 642 kr

Sjöglimten

734 502 kr

Kosta servicehus

812 631 kr

Furugården

623 143 kr

Berghälla
Byggnaderna nyttjas av flera olika kommunala verksamheter så som dagverksamhet enligt
Socialtjänstlagen, daglig verksamhet enligt LSS, hjälpmedelsförråd, administration och
hemsjukvården. Det är inte aktuellt med förändring eller avveckling i dessa delar.
Boendet har idag 14 lägenheter, varav 12 stycken enrumslägenheter med sovalkov och ett litet kök.
Det finns 2 stycken tvårumslägenheter med kök. Alla lägenheter har toalett med dusch och förråd
vägg i vägg med lägenheten. Alla lägenheter har även balkong. Dessutom finns 4 korttidsplatser som
är små till ytan och bedöms ha ett mer omfattande renoveringsbehov än övriga lägenheter.
Underhållsbehov:
Berghälla är det boende som är i sämst skick enligt BSV:s rapport. Utformningen är av äldre
institutionell typ och renoveringsbehovet är påtagligt både i boendedelar och
gemensamhetsutrymmen. En omfattande renovering behöver göras för att höja nivån till dagens
standard. Badrummen uppfyller exempelvis inte dagens tillgänglighetskrav vilket i vissa lägenheter
även gäller för betjäningsytor runt säng. Ventilationen behöver moderniseras.

Sjöglimten
Detta boende har generellt en äldre standard både i boendedelar och gemensamhetsutrymmen.
Boendet har idag 17 stycken lägenheter, varav 2 är korttidsplatser.
Lessebo kommun
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Lägenheterna uppfyller i vissa avseenden ej dagens krav. Badrummen uppfyller inte nuvarande
tillgänglighetskrav vilket i vissa lägenheter även gäller för betjäningsytor runt säng. Det finns även
ytor kring entré- och innerdörrar som inte klarar tillgängligheten.
I boendet finns väggar med blåbetong och konstaterat radon. Även markradon har konstaterats.
Mätningar har dock visat att de ligger under dagens gränsvärden för vistelsedelarna.
I tidigare renovering har platta tak ersatts med resta takstolar med plåttak. Utförandet har dock
gjorts utan kondensskydd på insidan vilket orsakat fuktutfällning på vind och läckage vid tidigare
takfönster som fortfarande finns kvar men är överbyggda. Takkonstruktionen är en riskkonstruktion
och åtgärder kan bli nödvändiga för att förebygga framtida problem.
Underhållsbehov:
Boendet är av äldre standard och i behov av modernisering. Dessutom finns kända problem med
radon samt riskkonstruktioner med tanke på fukt som kan kräva ytterligare åtgärder. Ventilationen
behöver moderniseras för att uppfylla dagens behov.
Kosta servicehus
Detta boende genomgick en stor ytskiktsrenovering för cirka två år sedan. Det har 29 stycken
boendeplatser, varav 13 särskilda boenden, 6 ordinära boenden och 3 korttidsplatser, samt
demensboendet Gläntan med 6 särskilda boendeplatser och 1 korttidsplats.
Underhållsbehov:
Boendet är nyrenoverat. Vissa personalutrymmen samt mindre verksamhetsutrymmen så som bad
(vilket ej nyttjas längre) är i behov av nya ytskikt då de inte ingick i tidigare renovering. Ventilationen
är inte uppdaterad vilket kan bli en framtida åtgärd för att höja inneklimatet till dagens standard.
Främst är det under varma sommarperioder som bristerna visar sig. Badrummen klarar ej heller
dagens tillgänglighetsmått för denna typ av boende även om de är förhållandevis rymliga.
Furugården
Detta boende består idag av tre byggnadskroppar. Boendet är av äldre standard likt övriga, den
gamla västra låga delen är i sämre skick än den senare tillbyggda östra. Här finns 25 stycken
boendeplatser varav 16 särskilda boenden, 1 korttidsplats samt demensboendet Tallkotten med 8
stycken lägenheter.
Underhållsbehov:
Boendet är av äldre standard och kräver underhåll både invändigt och utvändigt. Detta gäller även
installationerna. Badrummen klarar inte dagens tillgänglighetsmått och måste åtgärdas.

Sammanfattning av underhållsbehov
Samtliga boenden har behov av underhåll gällande brister i ventilation och badrummen klarar inte
dagens tillgänglighetsmått. Berghälla är i sämst skick och har ett omfattande renoveringsbehov.
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2021-12-01 genomförde Anticimex en inspektion av utrymmen efter skyddsrondsprotokoll på
Berghälla på uppdrag av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Sammanfattningsvis gör Anticimex bedömningen att fastigheten är i behov av underhåll då den är i
slitet skick.

Alternativ användning av befintliga särskilda boende.
Utifrån dokumenten som samhällsbyggnadsförvaltningen tog fram 2020-08-25 ”Fastighetspåverkan
vid olika alternativ för särskilt boende i Lessebo kommun” och BSV rapport finns följande alternativa
användning av fastigheterna.
I Lessebo kan delar av fastigheten användas för hyreslägenheter men rivningsarbete behöver göras
och en ny detaljplan behöver tas fram för bostadsändamål. Om lägenheter användas som
seniorboende krävs omfattande ombyggnation för att uppnå en god tillgänglighet. I Hovmantorp bör
fastigheten rivas och en ny detaljplan tas fram för bostadsändamål. I Kosta är byggnaden lämplig för
hyreslägenheter, företagshotell, föreningslokaler. I Skruv är dela av byggnaden är lämplig för
hyreslägenheter (Loftgångarna är lämpliga för seniorbostäder). Delar av byggnaden är av dålig
byggteknisk standard och rivning föreslås.

8. Ekonomisk kalkyl
Vid avveckling av särskilt boende. Avser personalkostnader inklusive natt. Hemtjänst och
demensboende är exkluderade. Avser även hyreskostnader, intäktsförluster, samt övriga kostnader
per boende.
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I dagsläget finns det vakanser på samtliga orter. Den enhet som har flest vakanta tjänster är Kosta.
Bedömning är att behov av hemtjänst kvarstår i respektive område oavsett avveckling.

Personalkostnader, tkr per säbo
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Personalkostnaden visar den faktiska kostnaden enligt budget per särskilt boende inklusive natt och
vad minskningen vid en avveckling omvandlat i årsarbetare och personalbudget blir per boende
exklusive hemtjänst. Vakanta tjänster är ej medräknade utan beräkningen är gjord utifrån
personalbudget.

9. Brukarperspektiv
Flera av dagens lokaler är idag inte ändamålsenligt utformade för att möta de behov och krav som
finns på ett modernt äldreboende. Särskilt Berghälla i Lessebo har ett omfattande renoveringsbehov
för att nå upp till dagens krav då varken tillgänglighetskraven i badrummen uppfylls eller vissa
betjäningsutrymmen. Det innebär en svårighet att tillgodose boendes enskilda behov.
Att säkerställa seniorboende på samtliga orter är viktigt för att nämnden ska upprätthålla en god
kvalitet i vård och omsorg för de äldre. Kontinuiteten är viktig för att de äldre ska känna trygghet, att
det är en så personcentrerad kontakt som möjligt. Vid en avveckling av platser på särskilt boende är
det även viktigt med information och dialog med brukare och deras anhöriga kring processens gång
och vad det kan komma att innebära för den enskilde individen. Dialog kommer även föras med
brukarorganisationerna.

Väntetiden till särskilt boende kan komma att öka något om antalet platser minskas. De brukare som
fortsättningsvis har behov av särskilt boende kommer att få det, oavsett avveckling eller inte.
Riktlinjerna för biståndsbedömning av särskilt boende är inte förändrade utan
myndighetsutövningens uppdrag att bedöma behov av särskilt boende följer de gällande riktlinjerna
för handläggning inom socialtjänstlagen i Lessebo kommun.
I Koladas nyckeltal avseende nöjdhet, kvalitet och resultat och området trygghet – framgår följande
statistik av äldres uppfattning av kvaliteten i Lessebo kommuns äldreboende.
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
2017

2018

2019

2020

89

88

93

83

Socialstyrelsens undersökning av äldres uppfattning av kvaliteten i äldreboenden.
Av 3 kap. 3 § socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet, att
det för uppgifter inom socialtjänsten ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet, och
att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.
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10. Medarbetarperspektiv
Att avveckla platser inom särskilt boende innebär att arbetet måste organiseras och planeras på
annat sätt, vilket kommer innebära en förändring för hela verksamheten.
Om ett särskilt boende avvecklas kommer bemanningsplanering underlättas på kvarvarande
boenden och därmed skapas förutsättningar för god arbetsmiljö och flexibla arbetspass för
medarbetarna.
Vid avveckling av ett särskilt boende ges bättre möjligheter att bemanningen säkras och sårbarheten
minskar. Det finns dock flera faktorer som måste beaktas. Om ett särskilt boende avvecklas så
innebär det att befintlig personal måste utgå från andra arbetsplatser. Medarbetarna måste också
ges möjlighet till delaktighet och där måste det finnas en tydlighet på vilket sätt medarbetarna kan
vara delaktiga.
För de medarbetare som idag är placerade på de aktuella boendena kan en process om övertalighet
eventuellt komma att inledas. Men förvaltningens bedömning, bland annat utifrån antal vakanta
tjänster, är att berörd tillsvidareanställd personal kommer kunna ges möjlighet till andra uppdrag
inom verksamheten och att besparingen kommer hämtas hem i huvudsak på minskat antal
timanställda och mindre övertidskostnader.
Vad som framkommit i enkätundersökningen om heltid som norm är att flera medarbetare saknar
körkort, vilket innebär hinder att ta sig till andra orter där kollektivtrafik inte finns tillgänglig.
Att stänga 20 platser fördelat på samtliga boenden innebär att bemanningen förblir oförändrad. Det
går inte heller att omfördela resurser utifrån nuvarande bemanning. Den sårbarhet som finns idag
med vakanta tjänster och att bemanna vid oplanerad frånvaro kommer vara oförändrad, vilket
innebär att arbetsmiljön påverkas negativt. Kostnaderna för timvikarier och övertidsersättning
bedöms inte minska genom att enbart avveckla platser på flera olika boenden.

11. Arbetsmiljöperspektiv
Enlig Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) ska arbetsplatser ha de
lokaler och andra utrymmen som behövs med hänsyn till verksamheten, så att risken för ohälsa och
olycksfall begränsas. En befintlig arbetsplats ska vara tillgänglig för de arbetstagare som behöver
använda den. Bedömningen av vilka utrymmen som ska vara tillgängliga för att arbetstagarna ska
kunna utföra sitt arbete ska göras av arbetsgivaren i samråd med de berörda arbetstagarna.
Personalutrymme ska vara tillgängligt. Placering, storlek och inredning ska vara anpassad till arbetets
art och varaktighet, antalet arbetstagare som samtidigt nyttjar utrymmena och utifrån
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arbetstagarnas funktionsförmåga. Arbetstagare som måste använder särskilda arbetskläder eller
skyddsutrustning måste ha tillgång till omklädningsrum eller annat särskilt utrymme.

Arbetsmiljöverket lyfter fram överbelastning som en av de huvudsakliga riskerna för dem som
arbetar inom omsorg. Stress är något som kan förvärra riskerna att råka ut för belastningsskador.
Stress med bland annat otillräcklighet är en förvärrande faktor. Att ha en underbemanning till följd
av vakanta tjänster bedöms därför som ett arbetsmiljöproblem.

12. Bemanning
Bemanningen inom de olika boendena ser ut enligt följande omräknat till årsarbetare. Antalet
vakanta tjänster inom särskilt boende uppgår till 9.22 årsarbetare där särskilt Kosta sticker ut med
4.22 årsarbetare (särskilt boende). Att istället bemanna på färre enheter innebär att bemanningen
måste organiseras om och att vakanser kan tillsättas med redan befintlig personal.

Lessebo 27,53

Inkl natt
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13. Kompetensförsörjning/ heltid som norm
Lessebo kommun (Socialnämnden) har som målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare som kan
behålla och rekrytera medarbetare för att möta framtidens behov. I arbetet med heltid som norm
har nulägesanalysen visat på att socialförvaltningen har en låg andel heltidsanställda, 24% (2020), att
jämföra med riket i stort (68%), samt Kronobergs län (57%). Svenska kommuner står inför
omfattande pensionsavgångar. Bristen på medarbetare kommer vara stor inom vård och omsorg och
Lessebo kommun är inget undantag. Det finns även en allt större rörlighet på arbetsmarknaden,
vilket också ställer krav på attraktiva arbetsplatser som dels handlar om att nyrekrytera, men också
få befintlig personal att stimuleras, utvecklas och trivas. För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs
att Lessebo kommun erbjuder såväl chefer som medarbetare goda förutsättningar för att utföra ett
bra arbete som är hållbart och hälsosamt.
Arbetsmiljö, bemanning och organisation är viktiga faktorer som påverkar när det gäller
förutsättningarna för heltidsarbete. Att ha tre istället för fyra särskilda boenden skulle kunna
innebära en höjd grundbemanning på kvarvarande boenden. Genom en ökad grundbemanning
minskar också sårbarheten vid arbetstoppar och oplanerad frånvaro. Det i sig kan leda till minskad
ohälsa och färre sjukskrivningar då förutsättningarna och arbetsmiljön förbättras.

14. Tidigare utredningar särskilt boende
•
•
•
•
•
•

Kvalitativa för- och nackdelar med att renovera nuvarande särskilda boenden jämfört med
att bygga ett nytt boende. 2020-04-28
Lokalbehov särskilt boende
Fastighetspåverkan vid olika alternativ för särskilt boende i Lessebo kommun 2020-09-01
Framtidens särskilda boende – sammanfattning av två förslag 2020-09-07
Komplettering av utredning särskilt boende i Lessebo kommun
Utredning gällande särskilt boende i Lessebo kommun 2021-08-31

15. Välfärdsteknik
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Socialstyrelsens definition på välfärdsteknik: ”Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka
trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att
få en funktionsnedsättning”. Utvecklingen inom välfärdsteknik går fort. I studien ”Välfärdsteknik i
äldreomsorgen, Socialdepartementet, kommittédirektiv 2018:82” framgår att användningen av
välfärdsteknik förväntas ha positiva effekter för både brukare, anhöriga, personal och verksamheter.
När det gäller verksamheter kan en ökad användning av välfärdsteknik ge en effektivisering, men det
förutsätter och innebär också förändrade arbetssätt.

Genom att använda välfärdsteknik ökar också möjligheterna till en högre kvalitet genom att
personalen får mer tid till omsorgsarbetet med större kvalitet, vilket också bidrar till en bättre
arbetsmiljö om det leder till minskad stress och färre belastningsskador.
I ”SKL:s rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre särskilt
boende, 2016” framgår också att digitaliseringen medger helt nya möjligheter och att i större
utsträckning ta tillvara på de äldres egna förutsättningar och förmågor. Framförallt kan digitala
lösningar användas på särskilda boende för att öka självständighet, trygghet och digital delaktighet.
Sensorer för att uppmärksamma behov, nattkameror och diverse kommunikationshjälpmedel är
exempel på detta.
Att fortsätta utveckla välfärdstekniken och digitala hjälpmedel inom Lessebo kommun och särskilt
boende är viktigt utifrån ett brukarperspektiv, men också utifrån ett medarbetarperspektiv.

16. Barnrättsbaserat beslutsunderlag
Beslut som rör barn ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med
FN:s konvention om barnets rättigheter. De fyra grundprinciperna i barnkonventionen ska vara
vägledande och beaktas.
Förändring eller nedläggning av ett särskilt boende kan beröra barn i kommunen vars mor- och/eller
farföräldrar eventuellt bor på särskilt boende. Med barn avses alla som är under 18 år. I vissa fall,
särskilt om barnen är små, kan barnperspektivet innebära att omfattningen av insatser eller
utförandet av insatserna delvis bestäms utifrån beaktande av barnens bästa. Om beslut fattas om
avveckling av ett särskilt boende måste ett barnrättsbaserat beslutsunderlag tas fram som besvarar
följande frågeställningar innan ett eventuellt verkställande.
•
•
•

•

Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (art.2)
Barnets bästa (art. 3) Vad är bäst för barn, på kort och lång sikt? På vilket sätt har man tagit
hänsyn till barnens bästa i beslutet?
Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (art. 6) Hur påverkar beslutet barnets
rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling? Har beslutet negativ påverkan på
(vissa) barns förutsättningar för en optimal utveckling
Rätt till delaktighet och inflytande (art. 12).
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17. Bedömning/ konsekvensanalys
Att bo eller arbeta på ett särskilt boende har framförallt några viktiga funktioner. Det ska vara en god
och bra boendemiljö samtidigt som det ska vara en bra arbetsplats med en god arbetsmiljö.
Lessebo kommun har särskilda boenden på samtliga orter vilket innebär förhållandevis få platser per
ort. Boendena är inte heller utformade och anpassade utifrån dagens krav på särskilda
boendeplatser. Att avveckla boendeplatser på flera orter innebär inte i sig någon kostnadsbesparing
om samtliga orter ska bemanna som tidigare. Om verksamheten ska bemanna med färre personal då
antalet platser minskar uppstår en ökad sårbarhet som bedöms påverka arbetsmiljön negativt.
Risken att kostnader för timvikarier och övertidskostnader ökar ytterligare bedöms som stor med
anledning av de många vakanserna, vilket påverkar arbetsmiljön negativt. För brukarna kan det
innebära att kontinuiteten försämras vilket också kan leda till otrygghet.
Det särskilda boende som över tid haft flest tomma platser är Kosta med i snitt 5 till 6 tomma platser.
Av totalt 13 platser motsvarar detta nästan en så stor andel som att hälften av platserna står tomma
och outnyttjade. För november månad innebär det 6 lediga platser. Möjlighet finns även att
omvandla de 3 korttidsplatserna till särskilt boende, vilket innebär att totalt 9 platser.
Lessebo, Skruv och Hovmantorp har enbart enstaka lediga platser. För att möjliggöra en avveckling av
ett särskilt boende är bedömningen att Kosta är det boende som har kapacitet att ta emot flest
boende från andra orter. Att istället avveckla Kosta skulle logistiskt innebära en större utmaning och
istället behöva ske succesivt när platser på andra orter blir tillgängliga. Det innebär i sig en än större
svårighet att bemanna Kosta under en avvecklingsperiod, vilket framförallt riskerar att påverka
kontinuiteten och kan skapa otrygghet hos de boende.
Lokalerna i Kosta bedöms utifrån tidigare utredningar vara i bättre skick än övriga och då särskilt
Berghälla i Lessebo. Att då motivera att hyresgäster i Kosta flyttas till ett boende i Lessebo som
bedöms ha fler brister och inte vara tillräckligt ändamålsmässigt utformade i exempelvis badrum
bedöms därför inte som rimligt utan snarast riskera att kvaliteten försämras för de som får flytta.

Lessebo kommun
www.lessebo.se
19 (22)

35

Utredning särskilt boende –
SOC 2020/74

[2021-11-30]

Processen, att inrätta seniorboenden på samtliga orter pågår och frågan ska lyftas i Lessebo Hus
styrelse för vidare hantering.
Vid en minskning av antal platser på särskilt boende kan behovet av hemtjänst öka något. Arbetet
med rehabiliterande förhållningssätt, att arbeta förebyggande och att de äldre ges möjlighet att bo
kvar hemma längre med hjälp av rätt stöd och insatser bedöms kunna leda till en mer
kostnadseffektiv vård och omsorg. Arbetet kräver dock att det tas fram en modell för arbetet.
Att fortsätta utveckla välfärdstekniken och digitala hjälpmedel bedöms också kunna effektivisera
arbetet på sikt och möjliggöra att personalen får mer tid till omsorgsarbetet.
Att avveckla platser på samtliga boenden innebär att en översyn måste göras av bemanningen. Om
avveckling sker av befintligt antal tomma platser innebär det att Kosta kan avveckla flest antal
platser, motsvarande 6 platser (november 2021).
Vid en minskning av antalet platser bör även minskning av antal årsarbetare ske motsvarande antal
platser. I dagsläget har Kosta vakanser motsvarande 4,22 årsarbetare och ett sätt kan vara att inte
återbesätta vakanta tjänster om antal platser minskar. Det i sig innebär en risk för en försämrad
arbetsmiljö då färre personer ska bemanna dygnets timmar, vilket skulle kunna innebära fler
helgpass och delade turer.
Att avveckla boendeplatser på flera orter innebär inte någon besparing vad det gäller
lokalkostnader, kostnader för larm och andra omkostnader utan kostnaderna kommer kvarstå.
Vakanta tjänster. Idag har samtliga enheter vakanta tjänster. Den enhet som har flest vakanta
tjänster är i december (2021) Kosta. Hovmantorp är den enhet som har minst antal vakanser.
Kompetensförsörjningen, att rekrytera och bibehålla medarbetare är en förutsättning för att bedriva
en verksamhet av god kvalitet och kontinuitet. Fler mindre enheter innebär också en ökad sårbarhet
med svårigheter att bemanna. Då verksamheten idag har 9,09 vakanta tjänster (åar) på samtliga
boenden så innebär det att både planerad och oplanerad frånvaro är svårt att hantera.
Kostnaderna för övertid/ fyllnadstid och timvikarier har över tid varit hög. Andelen utförd tid av
timvikarier/ visstidsanställda uppgår för 2020 till 19% att exempelvis jämföra med Tingsryd där
andelen tid uppgår till 13% och för Uppvidinge 14%. Kostnaderna för övertid/ fyllnadstid och
timvikarier motsvarar 37,1 årsarbetare (2019). Verksamheten kommer fortsättningsvis att ha behov
av timvikarier, men inte i samma omfattning. Att istället omvandla resurserna och höja
grundbemanningen genom färre boenden skulle vara mer kostnadseffektivt, leda till bättre kvalitet
och kontinuitet hos de boende samtidigt som arbetsmiljön förbättras och behovet av timvikarier
minskar.
Att avveckla särskilt boende i Lessebo innebär inte någon förändring för demensboendet i Lessebo,
Vikingagården, eller för övriga demensboenden i kommunen. Avveckling av särskilt boende i Lessebo
kommer inte heller att innebära någon förändring när det gäller hemsjukvårdens lokaler. Vid en
avveckling av särskilt boende i Lessebo innebär det att verksamheten måste finna annan lämplig lokal
för träffpunktsverksamhet då detta ska finnas på samtliga orter. Vid en avveckling av ett särskilt
boende är det av särskild vikt att beakta Lessebo kommuns värdighetsgaranti för äldre och då särskilt
den enskildes delaktighet, att fortsätta leva utifrån sina vanor, sin identitet och personlighet.

18. Tidsplan
Lessebo kommun
www.lessebo.se
20 (22)
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Förvaltningen måste ta fram en tidsplan för en avvecklingsperiod. Förvaltningen undersöker
möjligheterna att säga upp kringkostnader såsom larm. Förvaltningen undersöker om annan
verksamhet kan bedrivas i nuvarande lokaler.
Under avvecklingsperioden kommer behovet av bemanning på Berghälla att minska i takt med
avflyttningarna. Personal kan tillfälligt komma att omplaceras till enheter i avvaktan på permanenta
placeringar.
Steg 1. Att kommunstyrelsen behandlar socialnämndens framställan skyndsamt, att avveckla särskilt
boende, Berghälla, Lessebo. Att ärendet därefter skickas till Kommunfullmäktige för beslut.
Steg 2. Att information lämnas till boende, anhöriga, brukarorganisationer, personal och
fackförbund.
Steg 3. Förhandling enligt § 11 MBL.
Steg 4. Planering av flytt för boende.

19. Förslag till beslut
Att socialnämnden fattar beslut om att avveckla särskilt boende i Lessebo, Berghälla.
Att socialnämnden framställer till Kommunfullmäktige att fatta beslut om att avveckla särskilt
boende i Lessebo, Berghälla.
Att socialnämnden beslutar om ett omgående intagningsstopp på Berghälla, Lessebo.

20. Källor
”Behov av och tillgång till särskilda boendeformer för äldre, 2021-1-7187”, Socialstyrelsen
”Rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre särskilt boende”,
SKL 2016
”Välfärdsteknik i äldreomsorgen”, Socialdepartementet, kommittédirektiv 2018:82
”Arbetsplatsens utformning” AFS 2020:1
”Bsv arkitekter & ingenjörer ab” Rapport 2019
”Fastighetspåverkan vid olika alternativ för särskilt boende i Lessebo kommun” Rapport
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020
Socialtjänstlagen
Kolada

Annika Fröberg

Maria Karlsson

Göran Liljedahl
Lessebo kommun
www.lessebo.se
21 (22)
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Socialchef

Processledare

Anna Rosander

Ulrika Elgborn

Verksamhetschef

Verksamhetschef

Verksamhetsutvecklare

Lessebo kommun
www.lessebo.se
22 (22)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-08
§ 22

Dnr 2021/279-10.10.2

Ansökan om bidrag till konstgräsplan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Bevilja bidrag med 1 100 000 kr till Lessebo GoIF för byggnation av
konstgräsanläggning.
2. Medlen avsätts från befintlig budget för kommunstyrelsen (bokförs
på 4120-45**-3400-5108-3021) och utbetalas 2022.
3. Framtida drift av konstgräsplanen ska bekostas av Lessebo GoIF,
driftbidrag utbetalas enligt Lessebo kommuns ordinarie policy för
föreningsstöd.
4. Föreningen ska följa fotbollsförbundets rekommendationer
gällande miljöaspekt och hantering av mikroplaster.
5. Lessebo kommun ska utan kostnad kunna boka tider för skolan
samt spontanidrott utanför klubbens ordinarie träningstider. Detta
ska regleras terminsvis av lokalbokningsansvarig så att gällande
nolltaxa kan hållas.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Bevilja Lessebo GoIF ett lån omfattande 500 000 kr mot revers.
2. Lånet ska ha en ränta på 2,5 % samt avbetalas på 10 år.
Ärendebeskrivning
Lessebo GoIF har ansökt och blivit beviljade ett Arvsfondsbidrag om
3 621 000 i lokalbidrag för byggnation av en konstgräsanläggning på
Lessebo IP på nuvarande B-plan. Lessebo GoIF ansöker om
ytterligare 1 100 000 kr från Lessebo kommun som medfinansiering,
samt ett lån på 500 000 kr.
Budgeten är satt till sammanlagt 5 650 000.Budget är uppdaterad
januari 2022 och baseras på aktuella offerter. Föreningen har även
sökt och blivit beviljad alla andra bidrag som de har varit berättigade
att söka inför ansökan om en konstgräsplan.
En undersökning och inventering av nuvarande mark, yta och
armaturer har skett. Lessebo kommun har haft ett flertal möten med
Lessebo GoIF tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet som också
utbildat såväl förening som tjänstemän på området konstgräs.
Fotboll är den största idrotten i Lessebo ort, och det är även den som
utgör den största spontanidrotten. I sin ansökan till Arvsfonden lyfter
föreningen fram att en konstgräsplan skulle möjliggöra träning
utomhus året om. Idag finns inte den möjligheten i Lessebo tätort och
detta medför att vissa barn och ungdomar inte kan träna under
vinterhalvåret då inte alla har möjlighet att ta sig till andra orter. Då
det sker en hel del spontanfotboll på Lessebo IP under kvällar och
helger är en konstgräsplan till nytta för alla i samhället. Skolorna i
Lessebo tätort har uttryckt ett intresse för att nyttja anläggningen
under dagtid.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-08
Kultur och fritidsutskottet har berett ärendet och ställer sig positiva
till en finansiering av överskjutande medel för en konstgräsplan
under förutsättning att:
o

Framtida drift av konstgräsplanen hanteras av föreningen.
Driftbidrag utbetalas enligt gällande taxa för
konstgräsplan, i skrivande stund 20 900 kr.

o

Föreningen följer fotbollsförbundets rekommendationer
gällande miljöaspekt och hantering av mikroplaster.

o

Lessebo kommun har möjligheter att utan kostnad boka
tider för skolan samt spontanidrott utanför klubbens
ordinarie träningstider som regleras terminsvis av ansvarig
lokalbokningsansvarig så att gällande nolltaxa kan hållas.

Medel för bidraget finns i ordinarie budget för kultur- och fritid 2022.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsutskottets protokoll 2022-01-25 § 2
Tjänsteskrivelse 2021-12-15
Bidragsansökan från Lessebo GoIf samt budget
Beslut från Allmänna arvsfonden 2021-06-02
Checklista barnrättsbaserade beslut
Yrkanden
Lars Altgård (S) yrkar på att räntan ska vara 2,5% för att
överensstämma med den nivå som de kommunala bolagen får betala.

Beslutsexpediering
Lessebo GoIF
Ekonomichef
Kultur- och fritidschef

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsutskottet
Sammanträdesdatum
2022-01-25

§2

Dnr 2021/279-10.10.2

Ansökan om bidrag till konstgräsplan
Beslut
Kultur och fritidsutskottet ser positivt på att kommunen beviljar
bidrag på 1 100 000 kronor och ett lån på 500 000 kronor med 2%
ränta under en 10 årig avbetalningsperiod med kravställan enligt
nedan och skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut.
Ärendebeskrivning
Fotboll är den största idrotten i Lessebo ort, och det är även den som
utgör den största spontanidrotten. I sin ansökan till Arvsfonden lyfter
föreningen fram att en konstgräsplan skulle möjliggöra träning
utomhus året om. Idag finns inte den möjligheten i Lessebo tätort och
detta medför att vissa barn och ungdomar inte kan träna under
vinterhalvåret då inte alla har möjlighet att ta sig till andra orter. Då
det sker en hel del spontanfotboll på Lessebo IP under kvällar och
helger är en konstgräsplan till nytta för alla i samhället. Skolorna i
Lessebo tätort har uttryckt ett intresse för att nyttja anläggningen
under dagtid.
Lessebo GoIF har ansökt och blivit beviljade ett Arvsfondsbidrag om
3 621 000 i lokalbidrag för byggnation av en konstgräsanläggning på
Lessebo IP på nuvarande B-plan. En undersökning och inventering av
nuvarande mark, yta och armaturer har skett. Lessebo kommun har
haft ett flertal möten med Lessebo GoIF tillsammans med Svenska
Fotbollsförbundet som också utbildat såväl förening som tjänstemän
på området konstgräs. Föreningen har även sökt och blivit beviljad
alla andra bidrag som de har varit berättigade att söka inför ansökan
om en konstgräsplan. Budget är uppdaterad januari 2022 och baseras
på aktuella offerter. Budgeten är satt till sammanlagt 5 650 000.
Kultur och fritidsutskottet ställer sig positiva till en finansiering av
överskjutande medel för en konstgräsplan under förutsättning att:
Framtida drift av konstgräsplanen hanteras av föreningen.
Driftbidrag utbetalas enligt gällande taxa för konstgräsplan, i
skrivande stund 20900 kr.
Föreningen följer fotbollsförbundets rekommendationer gällande
miljöaspekt och hantering av mikroplaster.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

41

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsutskottet
Sammanträdesdatum
2022-01-25
Lessebo kommun har möjligheter att utan kostnad boka tider för
skolan samt spontanidrott utanför klubbens ordinarie träningstider
som regleras terminsvis av ansvarig lokalbokningsansvarig så att
gällande nolltaxa kan hållas.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-12-15

Ansökan om särskilt bidrag till konstgräsplan
Förslag till beslut
Kultur och fritidsutskottet ser positivt på att kommunen beviljar
bidrag på 1 100 000 kronor och ett lån på 500 000 kronor med 2%
ränta under en 10 årig avbetalningsperiod med kravställan enligt
nedan och skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning
Fotboll är den största idrotten i Lessebo ort, och det är även den
som utgör den största spontanidrotten. I sin ansökan till
Arvsfonden lyfter föreningen fram att en konstgräsplan skulle
möjliggöra träning utomhus året om. Idag finns inte den
möjligheten i Lessebo tätort och detta medför att vissa barn och
ungdomar inte kan träna under vinterhalvåret då inte alla har
möjlighet att ta sig till andra orter. Då det sker en hel del
spontanfotboll på Lessebo IP under kvällar och helger är en
konstgräsplan till nytta för alla i samhället. Skolorna i Lessebo
tätort har uttryckt ett intresse för att nyttja anläggningen under
dagtid.
Lessebo GoIF har ansökt och blivit beviljade ett Arvsfondsbidrag
om 3 621 000 i lokalbidrag för byggnation av en
konstgräsanläggning på Lessebo IP på nuvarande B-plan. En
undersökning och inventering av nuvarande mark, yta och
armaturer har skett. Lessebo kommun har haft ett flertal möten
med Lessebo GoIF tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet
som också utbildat såväl förening som tjänstemän på området
konstgräs. Föreningen har även sökt och blivit beviljad alla andra
bidrag som de har varit berättigade att söka inför ansökan om en
konstgräsplan. Budget är uppdaterad januari 2022 och baseras på
aktuella offerter. Budgeten är satt till sammanlagt 5 650 000.
Kultur och fritidsutskottet ställer sig positiva till en finansiering av
överskjutande medel för en konstgräsplan under förutsättning att:
Framtida drift av konstgräsplanen hanteras av föreningen.
Driftbidrag utbetalas enligt gällande taxa för konstgräsplan, i
skrivande stund 20900 kr.
Föreningen följer fotbollsförbundets rekommendationer gällande
miljöaspekt och hantering av mikroplaster.
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-12-15
Lessebo kommun har möjligheter att utan kostnad boka tider för
skolan samt spontanidrott utanför klubbens ordinarie
träningstider som regleras terminsvis av ansvarig
lokalbokningsansvarig så att gällande nolltaxa kan hållas.

Konsekvenser
Med den föreslagna finansieringen innebär bidraget ingen
påverkan på övriga föreningars möjlighet att ta del av den
ordinarie kultur- och fritidsbudgeten.
Ur en barnkonsekvensanalys ses detta beslut som positivt, då det
ökar barn och ungas möjlighet till lek och rörelse.

Bilagor
Ansökan om bidrag till konstgräsplan (januari 2022)
Ny kostnadskalkyl (januari 2022)
Arvsfondens beslut

Jenny Ramnér
Chef kultur och fritid

44

Till
Lessebo Kommun
Kultur- och fritid
Bidragsansökan till konstgräsplan på Lessebo Idrottsplats

Med hänvisning till tjänsteanteckning förd i samband med möte den 13/12 2021 ansöker vi om
bidrag och lån till konstgräsplan på Lessebo IP enligt nedan.
Kontant bidrag från Lessebo Kommun
Lån från Lessebo Kommun

1 100 000 kr
500 000 kr*

För budget, se separat kostnad- och finansieringskalkyl.
*Enligt kostnadskalkylen är vår egen insats beräknad till 432 000 kr men vi tar gärna höjd med ett lån
på 500 000 kr för att kunna ha möjligheten att låna upp till det beloppet om det behövs.
Vår intention är att inte behöva nyttja hela lånesumman.

Lessebo 2022-01-10

Katarina K Palm, ordförande Lessebo GoIF
Erik Kågestad, kassör Lessebo GoIF
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KOSTNADSKALKYL
Beskrivning
Markarbete m.m.
Konstgräs
Stängsel
Maskiner/redskap för skötsel (sladd/harv)
Förråd/utrymme till redskap/materiel m.m.
Asfaltering extra yta för snö/hantering av granulat
Snöplog

Underlag
Offert (ÅEAB)
Offert (Unisport)
Offert (Tingsryd Stängsel)
Offert (Unisport)
Platta+material+arbete
600 kr * 200m2
Offert (Unisport)

Summa kostnader:

Ex moms
1 932 000 kr
1 942 000 kr
248 000 kr
42 000 kr
196 000 kr
120 000 kr
40 000 kr

Inkl moms
2 415 000 kr
2 427 500 kr
310 000 kr
52 500 kr
245 000 kr
150 000 kr
50 000 kr

4 520 000 kr

5 650 000 kr

FINANSIERINGSKALKYL
Beskrivning
Allmänna Arvsfonden
Bidrag Idrottslyftet - stöd till aktivitetsytor
Bidrag SvFF Anläggningsfonden
Bidrag Sparbanksstiftelsen Kronan
Bidrag Lessebo Kommun
Egen insats Lessebo GoIF

Notering
Bidrag beviljat 2021-06-02
Bidrag beviljat 2021-10-28
Bidrag beviljat 2021-11-18
Bidrag beviljat 2021-12-08

Summa finansiering:

Inkl moms
3 621 000 kr
300 000 kr
150 000 kr
47 000 kr
1 100 000 kr
432 000 kr
5 650 000 kr
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Bilaga till protokoll

Diarienummer
4.3.1-132-21

Camilla Park, handläggare

Lessebo gymnastik och idrottsförening

08-7000 871

Djurhultsvägen 4

Camilla.park@arvsfonden.se

365 33 Lessebo

info@lessebogoif.com

ARVSFONDSDELEGATIONENS BESLUT OM LOKALSTÖD
2021-06-02
Arvsfondsdelegationen beviljar stödmottagaren stöd ur Allmänna arvsfonden med
belopp som anges nedan för det angivna projektet. Stödet beviljas under
förutsättning att en finansieringsplan kan godkännas.

Lessebo gymnastik och idrottsförening

Stödmottagare

829500-8919

Organisationsnummer

Nybyggnation av konstgräsplan, Lessebo 9:1

Projektnamn

i Lessebo kommun
Beviljat belopp

3 621 000 kr

Rekvirering av stöd sker senast

2022-12-31

Slutrapport och revisors granskningsrapport

2023-07-01

lämnas senast

Villkor för stödet


Stödmottagaren ska använda medlen för det syfte och ändamål som uppgavs i

Utgåva 3, 2020-12-16

ansökan med eventuella senare godkända ändringar.


Beviljat belopp får användas enligt bilagan Sammanställning.



Stödet ska användas i enlighet med villkoren i bilagan Generella villkor för
projektstöd ur Allmänna arvsfonden och de övriga villkor som framgår av
detta beslut.

ARVSFONDSDELEGATIONEN
Postadress
Box 2218
103 15 Stockholm

Besök
Kammarkollegiet
Slottsbacken 6

Telefon
08-7000 800
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E-post
info@arvsfonden.se

Webb
www.arvsfonden.se



Verksamheten får inte drivas i strid mot Allmänna arvsfondens krav på
demokratiska värderingar.



Genom att rekvirera medel från Allmänna arvsfonden godkänner
stödmottagaren samtliga rådande villkor.



Föreningen ska följa Arvsfondens särskilda riktlinjer för anläggning av
konstgräsplaner som innebär att:
- Föreningen ska samråda med berörd kommun vid projektering, inköp,
underhåll och deponi av konstgräs som innehåller gummigranulat.
- Föreningen rekommenderas att ta kontakt med Svenska Fotbollförbundet
eller Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för mer detaljerad information
och expertis på området.
- För att förhindra spridning av gummigranulat till natur och miljö ska
föreningen följa Naturvårdsverkets och Svenska Fotbollförbundets råd och
rekommendationer.

Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att skapa en ny idrottsyta för barn, ungdomar och personer
med funktionsnedsättning som gör det möjligt att spela fotboll året runt. I projektet
ingår att bygga en belyst 11-manna konstgräsplan. Verksamheten kommer att vara
både organiserad och spontan. Uppskattningsvis kommer anläggningen att
användas alla dagar i veckan av föreningen.

Bedömning
Nyskapande och utvecklande
Verksamheten som planeras är nyskapande på orten för Allmänna arvsfondens
målgrupper. Projektet bedöms därför vara tillräckligt nyskapande.
Målgruppens delaktighet
Någon eller några av Allmänna arvsfondens målgrupper är delaktiga i projektet i
tillräckligt hög utsträckning, utifrån sina egna förutsättningar.
Överlevnad efter projektets slut
Bedömningen är att verksamheten kommer att kunna bedrivas i
lokalen/anläggningen under minst 10 år.

-248

Budget och kapacitet
Kostnaden för projektet bedöms vara rimlig. Stödmottagaren bedöms ha kapacitet
att genomföra projektet.

Rekvisition och utbetalning av medel
Rekvirering ska ske senast 18 månader efter beslut (se sidan 1).
Lokalstödet betalas ut på det sätt som framgår av bilagan Rekvisition av lokalstöd.
Behörig firmatecknare ska skriva på rekvisitionen. Till rekvisitionen ska
stödmottagaren bifoga handlingar som styrker vem/vilka som är behörig/a
firmatecknare för stödmottagaren. På Allmänna arvsfondens webbsida finns
information om handlingar som kan styrka behörighet.
Lokalstöd utbetalas till bankgiro eller plusgiro, ej bankkonto.

Redovisning och revisors granskningsrapport
Redovisningsdatum står på beslutets första sida.
Slutrapporten ska utformas enligt Arvsfondsdelegationens anvisningar.
Mallar för slutrapport samt revisors granskningsrapport finns att ladda ner från
Allmänna arvsfondens webbsida www.arvsfonden.se.
Revisors granskningsrapport ska skickas in tillsammans med slutrapporten.

Överklagande
Arvsfondsdelegationens beslut kan inte överklagas. Detta följer av bestämmelsen i
28 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden.

ARVSFONDSDELEGATIONEN
Bilagor
Sammanställning
Rekvisition av lokalstöd
10-årsförbindelse
Generella villkor för projektstöd ur Allmänna arvsfonden, utgåva 2021-03-11

-349

Sändlista
Kammarkollegiet, Avdelningen för kapitalförvaltning
Lessebo kommun, info@lessebo.se
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Sida 1 av 1
CHECKLISTA
Kommunstyrelsen
2022-02-03

Checklista för barnrättsperspektiv i beslut
1. Innebär beslutet att barn påverkas nu eller i framtiden?
Ja ☒
Nej ☐
Barn i Lessebo tätort har en mycket större chans att utföra spontanidrott under
tiden som inte används till träning av Lessebo Goif. Lessebo Goif får en mer
attraktiv förening då den kan utöka sitt utbud. Barn påverkas både individuellt
och i grupp.
Om ja på fråga 1, fortsätt med resten av checklistan. Ersätt
hjälptexterna nedan med svar.
2. Vilka barn påverkas av beslutet och kan det finnas barn som diskrimineras
(artikel 2)?
Alla barn som vill eller redan tränar fotboll kan komma att påverkas inklusive
de som har en funktionsnedsättning eftersom kring-ytorna anpassas (asfalteras
och breddas) för exempelvis rullstolar eller bilar med ramp.
3. Har hänsyn tagits till barnets bästa i beslutet (artikel 3)? Ja ☒ Nej ☐
Hänsyn till Barnens bästa har gjorts, då det innefattar en aktiv fritid.
4. Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet (artikel 6)? Ja ☒ Nej ☐
Barnens rätt till utveckling tillgodoses genom att vi skapar ett större utbud av
aktiva speltimmar och tid för spontanfotboll.
5. Har barn fått möjlighet att uttrycka sin åsikt (artikel 12)? Ja ☒ Nej ☐
Unga på Bikupan har fått lämna sin åsikt kring detta

Checklistan ifylld av: Jenny Ramnér
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-08
§ 23

Dnr 2021/420-

Policy och taxa för uthyrning och utlåning
av kulturhuset i Lessebo
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Anta policy för uthyrning/utlåning av lokaler i Kulturhuset 51:an
enligt förslag, med förändringar i enlighet med lagda yrkanden
nedan.
2. Revidering av policyn ska göras senast 2022-12-31.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om taxor för
uthyrning i enlighet med förslag. Kostnader ska vara inklusive moms.
Ärendebeskrivning
Efter renoveringen av gamla Folkets hus, numera Kulturhuset 51:an,
skulle några av lokalerna i huset kunna nyttjas av fler verksamheter
än de som verkar i huset. För att skapa rutiner och tydlighet kring
utlåning och uthyrning av lokalerna behövs en policy med tillhörande
taxor.
Ärendet har beretts av Kultur-och fritidsutskottet som skickat ärendet
vidare till kommunstyrelsen 2022-01-25.
Ärendet föredras av kultur- och fritidschef Jenny Ramnér.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsutskottets protokoll 2022-01-25 § 3
Tjänsteskrivelse 2022-01-17
Förslag till policy för uthyrning
Förslag till taxor
Checklista för barnrättsperspektiv
Yrkanden
Margareta Löfström (M) yrkar på att policyn ska revideras senast
2022-12-31, samt att moms ska vara inkluderat i kostnaderna.
Angelica Karlsson (C) yrkar på att det ska skrivas in att ”Andra former
av icke-vinstdrivande organisationer verksamma i kommunen ska
likställas med bidragsberättigade föreningar”.
Angelica Karlsson (C) yrkar, med instämmande av Göran Borg (S) att
följande ska skrivas in ”Alkoholförbud gäller i alla kommunens
lokaler, om inte särskild överenskommelse görs för specifika
arrangemang, slutna sällskap, av betydande karaktär för föreningen
och dess verksamhet. Sådan överenskommelse ska vara tydligt
motiverad och godkänd av berörd förvaltning samt ha godkända
tillstånd från tillsynsmyndigheter, såsom alkoholhandläggare och
brandmyndighet.”
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-08
Angelica Karlsson (C) yrkar också på följande tillägg
”Kommunstyrelsen kan, om särskilda skäl, föreligger i ett enskilt fall
medge undantag från denna policy.”

Beslutsexpediering
Kultur – och fritidschef

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsutskottet
Sammanträdesdatum
2022-01-25
§3

Dnr 2021/420-

Policy för uthyrning och utlåning av
kulturhuset i Lessebo.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta policy för
uthyrning/utlåning av lokaler i Kulturhuset 51:an enligt bifogat
dokument samt att bilagan med föreslagna taxor går vidare för beslut
i kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Efter renoveringen av gamla Folkets hus, numera Kulturhuset 51:an,
skulle några av lokalerna i huset kunna nyttjas av fler verksamheter
än de som verkar i huset. För att skapa rutiner och tydlighet kring
utlåning och uthyrning av lokalerna behövs en policy med tillhörande
taxor.

Beslutsexpediering
kommunfullmäktige

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kultur- och fritidsutskottet
2022-01-17

Policy för uthyrning/utlåning av lokaler i
Kulturhuset 51:an
Förslag till beslut
Kultur och fritidsutskottet överlämnar utredning och förslag till
taxor och uthyrning till Kommunstyrelsen för beslut att anta policy
för uthyrning/utlåning av lokaler i Kulturhuset 51:an enligt bifogat
dokument samt att bilagan med föreslagna taxor och uthyrning går
vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Efter renoveringen av gamla Folkets hus, numera Kulturhuset
51:an, skulle några av lokalerna i huset kunna nyttjas av fler
verksamheter än de som verkar i huset. För att skapa rutiner och
tydlighet kring utlåning och uthyrning av lokalerna behövs en
policy med tillhörande taxor.
Bakgrund
Gamla Folket hus i Lessebo, numera Kulturhuset 51:an, ägs nu av
kommunen. I huset finns bibliotek, kulturskola och
fritidsgårdsverksamhet.
Tidigare ägdes huset privat och vissa lokaler i huset var då
tillgängliga för privatpersoner och föreningar att hyra.
Eventuell teknik som hyresgästen ville använda fick denne ordna
på egen hand.
Nu efter omfattande renoveringar och investeringar i teknik är
lokalerna bättre utrustade. Även städrutiner finns då lokalerna
städas vardagar av kommunal lokalvård, obs dock inte anpassat
efter särskilda event som kan kräva ytterligare städning.
För att möjliggöra ett större nyttjande av lokalerna skulle viss
utlåning/uthyrning vara möjlig men för att det ska bli tydligt och
likvärdigt är det då viktigt att det finns en policy som personal kan
följa.
Det är också av vikt att det finns en policy för vilka typer av
verksamhet som lokalerna hyrs ut till i och med att de ordinarie
verksamheterna i huset riktar sig till barn och unga. Vilket medför
att till exempel alkohol och rökning inte får förkomma i eller
utanför lokalerna.
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kultur- och fritidsutskottet
2022-01-17

Taxorna som är föreslagna i avsedd bilaga är baserade på
nuvarande personalkostnader och har jämförts med likande
verksamhet i annan kommun.

Beslutet skickas till
Jenny Ramnér
Martin Scharin
Cecilia Ungerbäck Smith
Jimmy Täck

Jenny Ramnér
Kultur- och fritidschef kommunledningsförvaltningen
Bilagor
Policy för uthyrning och utlåning av kulturhuset i Lessebo
Taxa för uthyrning och utlåning av kulturhuset i Lessebo
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Policy för uthyrning
och utlåning av lokaler
i Kulturhuset 51:an i
Lessebo

Dokumentets typ: Policy
Datum för antagande:
Beslut av:
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Syfte för uthyrning och utlåning av lokaler
Kultur- och fritid hyr och lånar ut lokaler i Kulturhuset för att skapa mötesplatser som i sin
tur kan bidra till en aktiv och meningsfull fritid för invånare och besökare i Lessebo kommun.

Följande lokaler i Kulturhuset ingår i denna policy:
•
•
•

Stora salen
Pelarsalen
Vardagsrummet

Dessa benämns gemensamt för ”Lokaler” nedan.

Vilka får hyra eller låna lokaler och för vilket ändamål?
Lokalerna hyrs eller lånas endast ut till föreningar som är godkända inom
bidragshanteringen av Lessebo kommun samt företag, organisationer och privata hyresgäster
vars syfte och verksamhet är förenliga med värderingar i ett demokratiskt och öppet
samhälle. I detta ligger även att ingen form av diskriminering eller hets mot folkgrupp får
förekomma.

Lokalerna hyrs ut till följande ändamål:
•
•
•
•

Föreläsningar
Möten
Scenkonstverksamhet
Mässor

Prioritetsordning för lokalanvändning
1. Egna verksamheter i Kulturhuset dvs kulturskolan/fritidsgården/biblioteket.
2. Intern verksamhet inom Lessebo kommun, eller där kommunen är sammankallande,
exempelvis kulturverksamheter inom skolan.
3. Föreningsverksamhet – Alla föreningar som är godkända inom bidragshanteringen i
Lessebo kommun. Här ingår även bidragsberättigade studieförbund.
4. Extern verksamhet, exempelvis till företag, organisationer och mässor inom
näringslivet samt även privatpersoner.
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Regler för uthyrning och utlåning
•
•
•
•
•
•
•
•

Alkohol- och drogförbud gäller i lokalerna.
Rökförbud gäller i lokalerna och i dess omgivning.
Hyresgästen ska ha fyllt 18 år.
Hyresgästen ska kunna redovisa för vilket ändamål lokalen hyrs.
Hyresgästen får inte låna eller hyra ut lokalen till någon annan.
Hyresgästen bekostar eventuella skador som har uppstått på lokalen eller på
utrustning i lokalen.
Kostnad för lokalerna tas ut enligt separat prislista.
Hyresgästen ansvarar för egen möblering på plats samt återställning till
grundmöblering och lokalvård.

Beslutsansvar för uthyrning och utlåning
Beslut tas på tjänstepersonsnivå av den eller de personer som är
uthyrning/utlåningsansvariga för respektive lokal.
I bedömning av uthyrning/utlåning kan beslut lyftas till förvaltningschef.
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Taxa - hyra av lokal i
Kulturhuset 51:an i
Lessebo

Dokumentets typ: Taxor och avgifter
Datum för antagande:
Beslut av:
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Taxa - hyra av lokal i Kulturhuset 51:an i
Lessebo
Personal
För extra personal utöver ordinarie personal samt vid tider då uthyrd lokal ej är bemannad
enligt arbetsschema, tillkommer kostnad.
Uthyrningsansvarig tjänsteperson beslutar om lämplig bemanning.
Personal ingår utan kostnad för kortare introduktion och visning av lokalerna enligt
överenskommelse.

Avbokning
Eventuell avbokning av förhyrda lokaler ska ske i god tid. Vid större arrangemang ska
avbeställning ske senast 14 dagar före angivet uthyrningsdatum och vid övriga förhyrningar
senast 4 dagar före angivet uthyrningsdatum.
Bokade tider som ej nyttjas debiteras dubbel hyra. Lokalkostnadsbidrag utgår ej.
Kommunen äger rätt att på lika villkor avboka förhyrda lokaler i samband med
genomförande av större arrangemang och mässor m.m.
Hyresgäster som vid flera tillfällen ej nyttjar bokad tid kan fråntas möjligheter till framtida
förhyrningar.

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

Internt
Lokal
Pelarsal
Stora salen
Vardagsrum

Halvdag max 4 h
0 kr
0 kr
0 kr

Heldag max 8 h
0 kr
0 kr
0 kr

Helg min 3 h
*460kr/h
*460kr/h
*460kr/h

(*personalkostnader 460kr/h min. 3h)

Föreningar, endast bidragsberättigade i Lessebo kommun
Lokal
Pelarsalen
Stora salen
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Halvdag max 4 h
500 kr
1000 kr

Heldag max 8 h
750 kr
1500 kr
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Helg min 3 h
1000 kr + *460 kr/h
2000 kr + *460 kr/h

Vardagsrum

250 kr

500 kr

750 kr + *460 kr/h

Heldag max 8 h
3000 kr
6000 kr
2000 kr

Helg min 3 h
5000 kr + *460kr/h
8000 kr + *460kr/h
3000 kr + *460kr/h

(*personalkostnader 460kr/h min. 3h)

Externt
Lokal
Pelarsalen
Stora salen
Vardagsrum

Halvdag max 4 h
1500 kr
3000 kr
1000 kr

(*personalkostnader 460kr/h min. 3h)

Personalkostnader
Ljudtekniker
Kulturhuspersonal
Fastighetsskötsel
Lokalvård

Exkl. moms mån-fre 817
725 kr/h
ingår under bemannande
timmar*
310 kr/h
290 kr/h

Exkl. moms övrig tid
950 kr/h
460 kr/h
730 kr/h
625 kr/h

(*under förutsättning att personal finns tillgänglig efter överenskommelse)

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

Stora salen
Möjliga möbleringsalternativ:
Grundmöblering av stora salen är biosittning max 120 personer
Sittning vid bord max 64 personer
Ljudanläggning för tal, headset och en handmikrofon
Projektor
Hörslinga
Stor duk för projicering

Pelarsalen
Möjliga möbleringsalternativ:
Biosittning max 50 personer
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Sittning vid bord max 20 personer
Ljudanläggning för tal, headset och en handmikrofon
Projektor
Hörslinga
Stor duk för projicering

Vardagsrummet
Grupprum max 10 personer
Tv-skärm
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Sida 1 av 1
CHECKLISTA
Förvaltning/nämnd
2022-02-03

Checklista för barnrättsperspektiv i beslut
1. Innebär beslutet att barn påverkas nu eller i framtiden?
Ja ☒
Nej ☐
Vi vill i vår policy och taxor säkerhetsställa att barn och ungas verksamhet inte
krockar med festligheter som innehåller alkohol, och att ett kulturhus som
riktar sig till ung verksamhet också tas om hand och förvaltas på respektfullt
sätt av både vuxna och barn. Vuxna är förebilder för barn och unga vuxna, och
alla barn har rätt att känna sig trygga på Kulturhuset 51:an som innefattar både
Kulturskola, bibliotek och fritidsgård.
Om ja på fråga 1, fortsätt med resten av checklistan. Ersätt
hjälptexterna nedan med svar.
2. Vilka barn påverkas av beslutet och kan det finnas barn som diskrimineras
(artikel 2)?
Alla barn och unga som besöker Kulturhuset 51:an är välkomna och ingen
diskrimineras.
3. Har hänsyn tagits till barnets bästa i beslutet (artikel 3)? Ja ☒ Nej ☐
Alla barn har rätt till en trygg uppväxt.
4. Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet (artikel 6)? Ja ☒ Nej ☐
Ja på det sättet att Kulturhuset 51:an verkligen kan vara en fristad och plats
för utveckling både inom kulturskolan, fritidsgården och biblioteket.
5. Har barn fått möjlighet att uttrycka sin åsikt (artikel 12)? Ja ☒ Nej ☐
Genom att ge namnförslag har man pratat mycket också om vad kulturhuset
51:an kan komma att betyda som mötesplats. Elever på Bikupan och tillfrågade
barn på invigningen samt i verksamheterna har fått göra sina röster hörda.

Checklistan ifylld av: Jenny Ramnér

66

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-08
§ 27

Dnr 2021/324-1.3.1

Revidering av taxa för Lessebo kommuns
prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
den reviderade taxan för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område.
Ärendebeskrivning
Förslag till taxa för prövning enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för
undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för
rättegångskostnader har tagits fram utav tjänstepersoner på
samhällsbyggnadsförvaltningen. Taxan är framtagen enligt SKR:s
mall för miljötaxa och syftar till att underlätta för både den sökande
och handläggaren i de ärenden som berörs.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-22 att anta en ny taxa för
Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Bilaga 1 och avgiftsnivåer saknades i beslutet och behöver nu tas.
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör kort för ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-01-25 § 9
Tjänsteskrivelse 2022-01-07
Förslag till revidering av taxa för Lessebo kommuns prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område 2022-01-07

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-01-25
§9

Dnr 2021/324-1.3.1

Revidering av taxa för Lessebo kommuns
prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
den reviderade taxan för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område.
Ärendebeskrivning
Förslag till taxa för prövning enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för
undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för
rättegångskostnader har tagits fram utav tjänstepersoner på
samhällsbyggnadsförvaltningen. Taxan är framtagen enligt SKR:s
mall för miljötaxa och syftar till att underlätta för både den sökande
och handläggaren i de ärenden som berörs.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-22 att anta en ny taxa för
Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Bilaga 1 och avgiftsnivåer saknades i beslutet och behöver nu tas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-07
Förslag till revidering av taxa för Lessebo kommuns prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område 2022-01-07

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-01-07

Revidering av taxa för Lessebo kommuns
prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
den reviderade taxan för Lessebo kommuns prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område.
Ärendebeskrivning
Förslag till taxa för prövning enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för
undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för
rättegångskostnader har tagits fram utav tjänstepersoner på
samhällsbyggnadsförvaltningen. Taxan är framtagen enligt SKR:s
mall för miljötaxa och syftar till att underlätta för både den
sökande och handläggaren i de ärenden som berörs.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-22 att anta en ny taxa för
Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Bilaga 1 och avgiftsnivåer saknades i beslutet och behöver nu tas.
Beslutsunderlag
Förslag till revidering av taxa för Lessebo kommuns prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område 2022-01-07
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Neira Dedic
Nämndsekreterare, Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Taxa för Lessebo kommuns
prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område

Dokumentets typ: Taxa
Datum för antagande: 2022-xx-xx
Beslut av: Kommunfullmäktige

70

Taxebestämmelser
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Lessebo kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar inom
miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av
områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador,
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och
varor, avfall och producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bland annat enligt 26
kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för
rättegångskostnader.

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd,
dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller
åtgärd, och
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver utredning
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken,
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom
miljöbalkens område överklagas,
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av
myndighetsnämnden.
5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt denna
taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att
avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.
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Timavgift
6 § Avgiftsuttag sker:
1) I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga
1 (fast avgift eller timavgift),
2) i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten
tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift),
3) i förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (timavgift),
och
4) enligt de andra grunder som anges i taxan.
7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme
handläggningstid 1 180 kr.
8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för
handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med
parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och
kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av beslut.
Avgift tas ut för varje nedlagd halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner,
mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och 07:00 lördagar,
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar
tas avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift.
9 § Vid ändring av taxa måste beslut tas av kommunfullmäktige. Ingen indexuppräkning sker
automatiskt. En översyn utav taxan ska göras vartannat år.

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag
10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas som
antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 eller i form
av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med
timavgiften.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.
11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den
har besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta
avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen och ny besiktning måste ske
vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den ytterligare handläggningstiden.
12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av
sökanden.
13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en
ansökan som återkallas innan handläggning påbörjas.
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14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen
är sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19
kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för
kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för
kungörelser i ärendet om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller
förordningen (1998:1252) om områdesskydd.
15 § Utöver avgift för prövning tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn komma
att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna
taxa.

Avgifter för anmälningsärenden
16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast
avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i bilaga 1,
eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med
timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende
som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt
taxebilaga 1 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg
av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter.
Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats.
17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.
I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i
miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens
kostnader för kungörelse i ärendet.
18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn komma
att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i denna
taxa.

Avgift för återkommande tillsyn
19 § För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd
anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som
ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en fast
årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.
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Industriutsläppsverksamhet
20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i
miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 20
timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de
industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga 2.

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov
21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild
ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den
faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och
denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer
förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större omfattning.
Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i efterskott av den
som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.

Avgift för regelbunden tillsyn
22 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller
flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift motsvara
timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i bilaga 2 med ett
tillägg om 25 procent.
23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda
krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan enligt vad som framgår
av bilaga 3.
24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt
ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande.
25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas
från och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om tillstånd till verksamhet
meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts,
verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.
Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som
verksamheten bedrivs.
26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller
vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska
betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Avgift för tillsyn i övrigt
27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt
anges i taxebilaga 1.
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28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten,
vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder
tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den
som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Nedsättning av avgift
29 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning,
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna
taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas av Myndighetsnämnden.

Avgiftens erläggning
30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Lessebo kommun. Betalning ska ske
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Verkställighetsfrågor med mera
31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt
utsökningsbalken.
32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska
gälla omedelbart, även om det överklagas.
33 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas nämndens beslut om avgift till länsstyrelsen.
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Avgiftsnivåer
Handläggningskostnad per år:
1 180 kr
Avgiftsnivå
Avgiftsnivå 1
Avgiftsnivå 2
Avgiftsnivå 3
Avgiftsnivå 4

Timmar
1 tim
3 tim
6 tim
timavgift
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Taxebilaga 1
Beskrivning

Lagrum

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH
HÄLSOSKYDD
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till inrättande av en
avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska
anslutas till, och som inte omfattas av fast avgift enligt
taxebilaga 2.
Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett
till en befintlig avloppsanordning, och som inte
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd
13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd
Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av
13 § förordningen
toalett än vattentoalett enligt vad kommunen har
(1998:899) om miljöfarlig
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors verksamhet och
hälsa, och som inte omfattas av fast avgift enligt
hälsoskydd
taxebilaga 2.
17 § förordningen
Ansökan om tillstånd till inrättande av
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
ytvatten, eller grundvatten enligt vad kommunen har
föreskrivit för att skydda människors hälsa eller miljön hälsoskydd
och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

Ansökan om tillstånd till inrättande av luftvärmepump
enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra
olägenheter för människors hälsa.

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom
område med detaljplan eller områdesbestämmelser
enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra
olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd, 9 kap 12 §
miljöbalken
39 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Ansökan om tillstånd till spridning av naturlig gödsel,
slam och annan orenlighet inom område med detaljplan
eller intill sådant område enligt vad kommunen har
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors
hälsa, per spridningstillfälle.

40 och 42 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd, 9 kap 12 §
miljöbalken

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt
vad kommunen har föreskrivit för att förhindra
olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd, 9 kap 12 §
miljöbalken

77

Avgift

Avgiftsnivå 3

Avgiftsnivå 1

Timavgift

Avgiftsnivå 2

Timavgift

Avgiftsnivå 2

Avgiftsnivå 2

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om miljöfarlig verksamhet.

9 kap 6 §, 1 kap 10 §
miljöprövnings‐
förordningen (2013:251)

Belopp som
motsvarar den
årliga
tillsynsavgiften som
utgår för
verksamhet enligt
taxebestämmelser
och taxebilaga 2.

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

1 kap 11 § miljöprövnings‐
förordningen (2013:251)

Timavgift

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan
vattentoalett, och som inte omfattas av fast avgift
enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd
14 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd
17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd
40 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd, 9 kap 12 §
miljöbalken
37 och 42 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten
och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.
Anmälan om inrättande av luftvärmepump enligt vad
kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter
för människors hälsa.

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan
upplagsplats för djurspillning inom ett område med
detaljplan.

Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och
annan orenlighet inom område med detaljplan eller
intill sådant område enligt vad kommunen har
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors
hälsa.

40 och 42 § § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd, 9 kap 12 §
miljöbalken

40 § förordningen
Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors (1998:899) om miljöfarlig
hälsa.
verksamhet och
hälsoskydd, 9 kap 12 §
miljöbalken
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Avgiftsnivå 2

Avgiftsnivå 2

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt
erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för
blodsmitta eller annan smitta.

38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för
allmänheten, eller som annars används av många
människor.
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen
förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola,
sameskola eller internationell skola.

38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd
38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 26 § miljötillsyns‐
förordningen (2011:13)

Timavgift

Tillsyn
Olägenheter från joniserande och icke‐joniserande
strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är
kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med
strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) om
Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen till
kommunen.

Avgiftsnivå 3

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast 26 kap 3 § 3 st miljöbalken,
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift enligt 2 kap 31 § p 1 miljö‐
taxebilaga 3.
tillsynsförordningen

Timavgift

26 kap 3 § 3 st miljöbalken,
45 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Timavgift

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild
uppmärksamhet och som som inte omfattas av avgift
för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3;
1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och
tillhörande utrymmen,
2. lokaler för undervisning, vård eller annat
omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar,
badanläggningar, strandbad och andra liknande
anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som
annars utnyttjas av många människor,
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds
hygienisk behandling,
7. lokaler för förvaring av djur.
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Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken

Timavgift
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AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET
Prövning av ansökan
Ansökan enligt vad kommunen har föreskrivit för att
9 kap 10 § 2 st miljö‐
förhindra olägenheter för människors hälsa om tillstånd balken
till inrättande av ny anläggning för grundvattentäkt och
denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.
Handläggning av anmälan
Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen har
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

Timavgift

11 kap 9b § miljöbalken,
19 § förordningen
(1998:1388) om
vattenverksamhet,
1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 29 § p 2 miljötillsyns‐
förordningen (2011:13)

Timavgift

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors hälsa om
inrättande av ny anläggning för vattentäkt och denna
inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken

Timavgift

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors hälsa om
användande av befintlig anläggning för vattentäkt.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken

Timavgift

9 kap 10 § 2 st miljö‐
balken, 2 kap 31 § p 2
miljötillsyns‐förordningen
(2011:13)

Timavgift

1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 29 § p 2 miljötillsyns‐
förordningen (2011:13), 26
kap 10 § miljöbalken

Timavgift

3 kap 1 § 1 st
Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd mot
mark‐ och vatten‐
förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5), 2
kap 31 § p 5
miljötillsynsför‐ordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå 1

Tillsyn
Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd eller
anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors hälsa och som
inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.
Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit
uppgiften att utöva tillsyn.

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA
ORGANISMER
LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Tillsyn
Information innan installation påbörjas eller hantering
inleds av brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern
ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska
(inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250
liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande
rörledningar.
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Information om cistern som tagits ur bruk.

6 kap 1 § Naturvårds‐
verkets föreskrifter om
skydd mot mark‐ och
vattenförorening vid
hantering av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5), 2
kap 31 § p 5 miljötillsyns‐
förordningen (2011:13)

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska 3 kap 1 § 2 st
kontroller, av cisterner och rörledningar.
Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd mot
mark‐ och vatten‐
förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5), 2
kap 31 och 32 §§
miljötillsyns‐förordningen
(2011:13)
Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och
spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.

Avgiftsnivå 1

Avgiftsnivå 1

Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd mot
mark‐ och vatten‐
förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5), 26
kap 3 § miljöbalken, 2 kap
31 § p5 miljö‐
tillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

14 § förordning
(2016:1128) om fluorerade
växthus‐gaser, 2 kap 31
och 32 §§ miljötillsyns‐
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 1

Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns
minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär
anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av
läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra
stycket och 4.1‐4.3 i EU‐förordningen om f‐gaser.

15 § förordning
(2016:1128) om fluorerade
växthusgaser, 2 kap 31 och
32 §§ miljötillsyns‐
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 1

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 och 32 §§
miljötillsynsför‐ordningen
(2011:13)

FLUORERADE VÄXTHUSGASER
Tillsyn
Underrättelse och samråd innan installation eller
konvertering sker av sådan utrustning som innehåller
14 ton koldioxidekvivalenter f‐gas eller mer.
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Timavgift

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN
Tillsyn
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller
kontrollerade ämnen.

Förordning (EU) nr
517/2014, förordning (EG)
nr 1005/2009,
2 kap 31 § p 6 miljötillsyns‐
förordningen (2011:13)

Timavgift

Förordning (EG)
1005/2009, förordning
(EG) nr 291/2011,
2 kap 31 § p 5 miljötillsyns‐
förordningen (2011:13)

Timavgift

2 kap 40 § förordningen
(2014:425) om
bekämpningsmedel
6 kap 1 och 2 §§
Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda
växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde som
Naturvårdsverkets
har inrättats före den 1 januari 2018 eller där
föreskrifter om spridning
föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018. och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS
2015:2)

Timavgift

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för
laboratorie‐ och analysarbeten som betraktas som
viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU)
nr 291/2011 , som inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.
VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig
användning av växtskyddsmedel.

Ansökan om dispens från förbudet att använda
växtskyddsmedel på ängs‐ eller betesmark som inte är
lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller
bete.
Handläggning av anmälan
Anmälan om yrkesmässig användning av
växtskyddsmedel.
Tillsyn
Underrättelse vid olyckor då en större mängd
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras
läcka ut.
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Timavgift

2 kap 37 och 39 §§
förordningen (2014:425)
om bekämpningsmedel

Timavgift

2 kap 41 § Förordningen
(2014:425) om
bekämpningsmedel

Timavgift

9 kap 1 §
Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning
och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS
2015:2),
2 kap 31 § p 5 och
2 kap 32 § 1 st p 2b
miljötillsyns‐förordningen
(2011:13) i lydelsen som
gäller fr o m 1 juli 2018.

Timavgift

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö
eller ett vattendrag befaras bli förorenat av
växtskyddsmedel.

9 kap 3 §
Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning
och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS
2015:2),
2 kap 31 § p 5 och
2 kap 32 § 1 st p 2b
miljötillsyns‐förordningen
(2011:13) i lydelsen som
gäller fr o m 1 juli 2018.

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av 2 kap 31 § p 5 miljö‐
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.
tillsynsförordningen
(2011:13)
BIOCIDPRODUKTER
Prövning av ansökan
Ansökan om undantag från bestämmelserna om
4 kap 4 §
information och underrättelse i
Naturvårdsverkets
4 kap 1‐3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter
föreskrifter
om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3).
om spridning av vissa
biocidprodukter
(NFS2015:3)
Tillsyn
Underrättelse i samband med spridning av
4 kap 2 §
biocidprodukt på en plats som allmänheten har
Naturvårdsverkets
tillträde till som inte omfattas av fast avgift för tillsyn
föreskrifter
enligt taxebilaga 2.
om spridning av vissa
biocidprodukter
(NFS2015:3),
2 kap 31 § p 5 miljö‐
tillsynsförordningen
(2011:13)
Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av
Naturvårdsverkets
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.
föreskrifter
om spridning av vissa
biocidprodukter
(NFS2015:3),
2 kap 31 § p 5 miljö‐
tillsynsförordningen
(2011:13)
PCB
Prövning av ansökan
Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB‐ 17 b § förordningen
produkt i byggnader och anläggningar och som inte
(2007:19) om PCB m.m.
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.
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Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Avgiftsnivå 2

Handläggning av anmälan
Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b §
förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

18 § förordningen
(2007:19) om PCB m.m.

Tillsyn
Övrig tillsyn av PCB‐varor och PCB‐produkter som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

KOSMETISKA PRODUKTER
Tillsyn
Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5
i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig
myndighet, samt rådgöra med Läkemedelsverket innan
åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen.
ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER
Tillsyn
Primärleverantörers hantering av kemiska produkter,
biotekniska organismer och varor som inte innebär
utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.
Hantering av kemiska produkter, biotekniska
organismer och varor i andra verksamheter än
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken,
utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar
över primärleverantörers utsläppande på marknaden

Förordningen (2007:19)
om PCB m.m., 26 kap 3 § 3
st miljöbalken,
2 kap 31 § p 5 miljö‐
tillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Förordning (EG) nr
1223/2009, 2 kap 34 §
miljötillsyns‐förordningen
(2011:13)

Timavgift

2 kap 32 § miljö‐
tillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

2 kap 31 § p 5 miljö‐
tillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av 1 kap 19 och 20 §§,
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.
2 kap 32 § samt 2 kap 19 §
p 7‐9, p 11‐14,
p 16, p 17, p 19 miljö‐
tillsynsförordningen
(2011:13), 26 kap 3 §
3 st miljöbalken
AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2
KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Hushållning med energi samt användning av
2 kap 5 § samt 26 kap
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid
3 § 3 st miljöbalken
vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift
för tillsyn enligt taxebilaga 2.
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Avgiftsnivå 2

Timavgift

Timavgift

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte
omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja
möjligheterna att
1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och
produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.
Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler
efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.
ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter
Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för
natur‐ eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

2 kap 5 § samt 26 kap
3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

2 kap 2‐4 §§ miljöbalken
26 kap 3§ 3 st miljöbalken

Timavgift

7 kap 18 b § miljöbalken

Avgiftsnivå 3

Gällande föreskrifter

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att 7 kap 24 § miljöbalken
den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet av ett
område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt
beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §.

Timavgift

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för Gällande föreskrifter, 7
natur‐ eller kulturreservat, naturminne, djur‐ och
kap 7 § miljöbalken, 9 §
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.
förordning (1998:1252) om
områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.
Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om
Gällande föreskrifter, 7
tillstånd eller dispens avseende natur‐ eller
kap 7 § miljöbalken, 9 §
kulturreservat, naturminne, djur‐ och
förordning (1998:1252) om
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.
områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.
7 kap 11 § 2 st miljöbalken,
Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada
1 kap 19 och 20 §§ samt 2
naturmiljön i ett biotopskyddsområde.
kap
8 § miljötillsyns‐
förordningen (2011:13)
Handläggning av anmälan
Gällande föreskrifter
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur‐
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som
kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natur‐
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Avgiftsnivå 2

Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av 12 kap 6 § miljbalken
tillstånds‐ eller anmälningsplikt enligt andra
bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att
väsentligt ändra naturmiljön.

Avgiftsnivå 2
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Timavgift

Avgiftsnivå 2

Avgiftsnivå 2

Tillsyn
2 kap 9 § miljö‐
Naturreservat, kulturreservat, naturminnen,
tillsynsförordningen
biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som
kommunen har beslutat om, djur‐ och
växtskyddsområden som kommunen har meddelat
föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av
ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7
kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som
länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg‐ och
järnvägsanläggningar.

Timavgift

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.
Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken
som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

12 kap 10 § miljö‐balken,
2 kap 32 § miljötillsyns‐
förordningen (2011:13)

Timavgift

1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 8 § miljötillsynsförord‐
ningen (2011:13)

Timavgift

Skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning
vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken, om
länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn,
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.
Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att
utöva tillsyn.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 8 § miljö‐
tillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

12 kap 11 § miljöbalken, 1
kap 19 och 20 §§ samt
2 kap 8 § miljötillsyns‐
förordningen (2011:13)
Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och annan
2 kap 8 § p 7 samt
markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av 1 kap 19 och 20 §§
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.
miljötillsyns‐förordningen
(2011:13) eller 26 kap 3 § 3
st miljöbalken
ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Artskydd om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att
utöva tillsyn.

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN
Handläggning av anmälan
Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador.
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Timavgift

Timavgift

8 kap 1‐4 §§ miljöbalken, 1
kap 19 och 20 §§ samt
2 kap 8 § miljötillsyns
förordningen (2011:13)

Timavgift

28 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Timavgift

Tillsyn
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en
fastighet och föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för
att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig
miljöskada.
Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada
har uppstått.
Föroreningsskador som inte omfattas av länsstyrelsens
ansvar enligt 2 kap. 29 § första stycket 3

Andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken, om
skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd
som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för

10 kap 11 § miljöbalken

Timavgift

10 kap 12 och 14 §§
miljöbalken

Timavgift

10 kap 13 och 14 §§
miljöbalken
2 kap 31 § p 3 miljö‐
tillsynsförordningen
(2011:13), 26 kap 3 §
3 st miljöbalken
2 kap 31 § p 4 miljö‐
tillsynsförordningen
(2011:13), 26 kap 3 §
3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när 15 kap 25 § p 1
kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall. miljöbalken
Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att
på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall
även om ett sådant tillstånd inte krävs.

15 kap 25 § p 2
miljöbalken

Ansökan om uppehåll i hämtning, gemensam behållare, 9 kap. 2 §
befrielse från skyldighet att lämna avfall till kommunen avfallsförordningen
enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering
(2020:614)
Ansökan om dispens avseende bygg‐ och rivningsavfall
från kraven på utsortering i 3 kap. 10 §
avfallsförordningen och från att brännbart avfall ska
sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall i 3 kap. 12
§ avfallsförordningen
Övriga ansökningar

Handläggning av anmälan
Anmälan från fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare att på fastigheten själv
kompostera eller på annat sätt behandla annat avfall än
trädgårdsavfall som kommunen ansvarar för enligt 15
kap. 20 §MB
Anmälan från fastighetsinnehavare att enligt
kommunens föreskrifter om avfallshantering på
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.
Anmälan enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering om uppehåll i hämtning, gemensam
behållare, befrielse från hämtning av avfall.
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Timavgift

Timavgift

Timavgift

Avgiftsnivå 1

3 kap 15 §
avfallsförordning
(2020:614)

9 kap. 1‐2 §§
avfallsförordningen
(2020:614)

Timavgift

5 kap. 15 §
avfallsförordningen
(2020:614)

Avgiftsnivå 1

9 kap. 2 §
avfallsförordningen
(2020:614)
9 kap. 2 §
avfallsförordningen
(2020:614)

Timavgift

Avgiftsnivå 1

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering.
Tillsyn
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för
tillsyn enligt taxebilaga 2.
ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit
uppgiften att utöva tillsyn.
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9 kap. 1 och 2 §§
avfallsförordningen
(2020:614)

Timavgift

26 kap 3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

26 kap 11 § miljö‐balken, 1
kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 8 § miljötillsynsförord‐
ningen (2011:13)

Timavgift

Taxebilaga 2

Fast årlig avgift (förskottsbetalning)

Verksamhetskod

Timmar

Prövn.nivå

1.20

C

6

1.30

C

6

5.20

C

6

10.30

C

9

10.40

C

6

10.50

C

6

10.60

C

6

11.30

C

9

13.70

C

6

15.30

C

6

15.50

C

9

15.80

C

6

15.101

C

18

15.125

C

9

15.151

C

18

Beskrivning
VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK
Verksamhetsgrupp Djurhållning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än
jordbruksmark för jordbruksproduktion
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV
FISK
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH
BEARBETNING AV TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH
ANNAT
Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Malm och mineral
Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER
Verksamhetsgrupp Slakterier
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Rökeri
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
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15.180

C

9

15.200

C

9

15.220

C

6

15.240

C

9

15.260

C

18

15.280

C

9

15.310

C

6

15.340

C

9

15.360

C

9

17.30

C

9

18.30

C

9

20.10

C

18

20.30

C

9

20.40

C

9

20.60

C

9

20.80

C

9

20.90

C

6

20.91

C

9

22.10

C

18

22.20

C

9

22.40

C

9

Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska
råvaror
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH
PAPPERSVAROR
VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
PRODUKTION
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER,
RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH
KÄRNBRÄNSLE
VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER

91

24.40

C

9

24.41

C

18

24.44

C

18

24.46

C

9

24.47

C

18

25.11

C

18

25.30

C

9

25.50

C

9

Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier
Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier
Verksamhetsgrupp Gödselmedel
Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider
Verksamhetsgrupp Läkemedel
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Sprängämnen
Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER
Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.30

C

9

26.40

C

18

26.60

C

18

26.100

C

18

26.110

C

9

26.120

C

18

26.150

C

9

26.160

C

9

26.180

C

9

27.60

C

6

27.140

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING
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28.25

C

6

28.40

C

6

28.71

C

6

28.90

C

9

28.95

C

9

31.30

C

9

31.60

C

9

34.10

C

9

34.20

C

6

34.40

C

18

34.50

C

18

34.80

C

9

39.30

C

9

39.35

C

9

39.50

C

9

39.70

C

9

39.90

C

6

40.02

C

9

40.20

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING
Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Motorfordon
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar
Verksamhetsgrupp Skeppsvarv
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA
LÖSNINGSMEDEL
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH
ANDRA KEMISKA PRODUKTER
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga
bränslen
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Kärnkraft
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40.60

C

6

40.70

C

18

40.100

C

6

40.110

C

9

40.120

C

6

Verksamhetsgrupp Förbränning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Vindkraft
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER

50.10

C

9

50.20

C

9

63.50

C

6

73.10

C

9

74.20

C

9

85.10

C

18

85.20

C

9

90.16

C

9

90.430

C

6

90.251

C

18

90.375

C

9

90.171

C

9

VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH
DRIVMEDELSHANTERING
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER
Verksamhetsgrupp Hamnar
Verksamhetsgrupp Flygplatser
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP AVFALL
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller
bortskaffande
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Avvattning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Biologisk behandling
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Deponering
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90.281

C

6

90.341

C

6

90.90

C

18

90.29

C

6

90.230

C

6

90.520

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Elavfall
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning
Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Förbränning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall
Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller
bortskaffande
Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

90.40

C

9

90.60

C

6

90.110

C

9

90.80

C

9

90.120

C

9

90.391

C

6

93.10

C

9

38 § FMH, punkt
H
1
38 § FMH, punkt
H
1

6
3

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och
underjordsförvar
Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall
Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor
Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall
som uppkommit i egen verksamhet
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET
VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, tatuerare, är
tillsynstiden 6 timmar.
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, fotvård, är
tillsynstiden 3 timmar.
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38 § FMH, punkt
1
38 § FMH, punkt
2
38 § FMH, punkt
3
38 § FMH, punkt
3
38 § FMH, punkt
3

H

3

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, övriga, är
tillsynstiden 3 timmar.

H

6

För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar.

H

6

För skolor är tillsynstiden 6 timmar.

H

6

För förskolor är tillsynstiden 6 timmar.

H

3

För fritidsverksamheter är tillsynstiden 3 timmar.
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Taxebilaga 3

Timavgift (efterskottsbetalning)

Bransch

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövn.nivå

Avgift

Djurhållning

U

Timavgift

Uppodling av annan mark än
jordbruksmark för
jordbruksproduktion

U

Timavgift

U

Timavgift

Berg, naturgrus och andra
jordarter

U

Timavgift

Råpetroleum, naturgas och
kol

U

Timavgift

Annan utvinningsindustri

U

Timavgift

Slakterier
Livsmedel av animaliska
råvaror
Rökeri
Livsmedel av vegetabiliska
råvaror
Kvarnprodukter
Livsmedel av kombinerade
råvaror
Mjölkprodukter
Annan livsmedelstillverkning

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U
U

Timavgift
Timavgift

JORDBRUK

FISKODLING OCH
ÖVERVINTRING AV FISK

UTVINNING, BRYTNING
OCH BEARBETNING AV
TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM,
MINERAL, BERG,
NATURGRUS OCH ANNAT

LIVSMEDEL OCH FODER
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Foder av animaliska och
vegetabiliska råvaror

U

Timavgift

U
U
U

Timavgift
Timavgift
Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U
U

Timavgift
Timavgift

U

Timavgift

Motorer, turbiner och reaktorer

U

Timavgift

Motorfordon

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

FÖRBRUKNING AV
ORGANISKA
LÖSNINGSMEDEL

U

Timavgift

HANTERING AV BRÄNSLEN
OCH ANDRA KEMISKA
PRODUKTER

U

Timavgift

Förbränning

U

Timavgift

Vindkraft

U

Timavgift

Värme- och kylanläggningar

U

Timavgift

U

Timavgift

TEXTILVAROR
PÄLS, SKINN OCH LÄDER
TRÄVAROR
MASSA, PAPPER OCH
PAPPERSVAROR
FOTOGRAFISK OCH
GRAFISK PRODUKTION
KEMISKA PRODUKTER

Annan kemisk tillverkning

GUMMI- OCH PLASTVAROR
Glas, glasvaror och keramiska
produkter
MINERALISKA PRODUKTER Cement, betong, kalk, krita
och gips
Andra mineraliska produkter
STÅL OCH METALL
METALL- OCH
PLASTYTBEHANDLING,
AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING

METALLBEARBETNING

Maskinell bearbetning

Gas- och oljeplattformar

GAS- OCH
VÄTSKEFORMIGA
BRÄNSLEN, EL, VÄRME
OCH KYLA

VATTENFÖRSÖRJNING
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FORDONSSERVICE OCH
DRIVMEDELSHANTERING

U

Timavgift

Annan trafikinfrastruktur

U

Timavgift

Hamnar

U

Timavgift

Flygplatser

U

Timavgift

U
U

Timavgift
Timavgift

U

Timavgift

U
U
U

Timavgift
Timavgift
Timavgift

C

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

90.370

C

Timavgift

90.141

C

Timavgift

Skjutfält, Skjutbanor

92.20

C

Timavgift

Sportanläggningar

92.30

C

Timavgift

U

Timavgift

TEXTILTVÄTTERIER

U

Timavgift

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA
VERKSAMHETER

U

Timavgift

45 § FMH,
punkt 1

UH

Timavgift

45 § FMH,
punkt 2

UH

Timavgift

45 § FMH,
punkt 3

UH

Timavgift

45 § FMH,
punkt 4

UH

Timavgift

HAMNAR OCH
FLYGPLATSER

LABORATORIER
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
RENING AV
AVLOPPSVATTEN

AVFALL

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR
OCH
SPORTANLÄGGNINGAR

Biologisk behandling
Deponering
Förbränning
Konvertering av smittförande
avfall
Lagring som en del av att
samla in avfall
Mekanisk bearbetning och
sortering
Uppgrävda massor
Återvinning för
anläggningsändamål

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH Bostäder m.m.
ETER
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH Undervisning, vård m.m.
ETER
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH Samlingslokaler m.m.
ETER
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH Hotell m.m.
ETER
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90.382

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Idrottsanläggningar, camping, 45 § FMH,
bad m.m.
punkt 5

UH

Timavgift

Lokaler för hygienisk
behandling

UH

Timavgift

45 § FMH,
punkt 6
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Sporadiskt tillsynsbehov
Bransch

Verksamhet

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH Lokaler för förvaring av djur
ETER
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Tillsynsbehov

Prövn.nivå

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

UH

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-08
§ 28

Dnr 2020/163-4.2.1

Aktualisering av översiktsplanen, LIS-plan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen (2018),
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att aktualisera översiktsplanen för Lessebo kommun genom att ta
fram förslag på s.k. LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära
lägen). Detta har gjorts genom ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen.
Syftet med detta tematiska tillägg är att identifiera och peka ut ett
antal strategiska områden i kommunen som är lämpade för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. För Lessebo kommun är det
viktigt att tillskapa möjligheter till nya bostäder i attraktiva lägen som
stärker service- och kollektivtrafikunderlaget, samt ge plats för
näringar som kan bidra till såväl ökad turism som fler arbetstillfällen
på vår landsbygd.
Sammanlagt föreslås 8 LIS-områden, vilka är spridda över hela
kommunen och berör 7 olika sjöar. LIS-planen visar kommunens
önskan om en framtida användning av strandområden. Samtidigt ger
den ett långsiktigt skydd av strand och vattenområden där friluftsoch naturområden inte äventyras.

LIS-planen kommer inte att vara juridiskt bindande och kan
således inte överklagas i sitt innehåll. Planen ska vara vägledande
vid prövning av dispenser från strandskyddet och underlag för
kommunen i berörda frågor (i samband med
förhandsbesked/bygglov eller detaljplan).
Planarkitekt Sayf Noel redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-01-25 § 10
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande 2022-01-18
Utställningsredogörelse
Styrdokument LIS-plan

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-01-25
§ 10

Dnr 2020/163-4.2.1

Aktualisering av översiktsplanen, LIS-plan
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta
förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen (2018),
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att aktualisera översiktsplanen för Lessebo kommun genom att ta
fram förslag på s.k. LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära
lägen). Detta har gjorts genom ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen.
Syftet med detta tematiska tillägg är att identifiera och peka ut ett
antal strategiska områden i kommunen som är lämpade för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. För Lessebo kommun är det
viktigt att tillskapa möjligheter till nya bostäder i attraktiva lägen som
stärker service- och kollektivtrafikunderlaget, samt ge plats för
näringar som kan bidra till såväl ökad turism som fler arbetstillfällen
på vår landsbygd.
Sammanlagt föreslås 8 LIS-områden, vilka är spridda över hela
kommunen och berör 7 olika sjöar. LIS-planen visar kommunens
önskan om en framtida användning av strandområden. Samtidigt ger
den ett långsiktigt skydd av strand och vattenområden där friluftsoch naturområden inte äventyras.

LIS-planen kommer inte att vara juridiskt bindande och kan
således inte överklagas i sitt innehåll. Planen ska vara vägledande
vid prövning av dispenser från strandskyddet och underlag för
kommunen i berörda frågor (i samband med
förhandsbesked/bygglov eller detaljplan).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande 2022-01-18
Utställningsredogörelse

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-01-18

Aktualisering av översiktsplan
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att
anta förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen (2018),
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att aktualisera översiktsplanen för Lessebo kommun
genom att ta fram förslag på s.k. LIS-områden
(landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Detta har gjorts genom
ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Syftet med detta tematiska tillägg är att identifiera och peka ut ett
antal strategiska områden i kommunen som är lämpade för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. För Lessebo kommun är
det viktigt att tillskapa möjligheter till nya bostäder i attraktiva
lägen som stärker service- och kollektivtrafikunderlaget, samt ge
plats för näringar som kan bidra till såväl ökad turism som fler
arbetstillfällen på vår landsbygd.
Sammanlagt föreslås 8 LIS-områden, vilka är spridda över hela
kommunen och berör 7 olika sjöar. LIS-planen visar kommunens
önskan om en framtida användning av strandområden. Samtidigt
ger den ett långsiktigt skydd av strand och vattenområden där
frilufts- och naturområden inte äventyras.

LIS-planen kommer inte att vara juridiskt bindande och kan
således inte överklagas i sitt innehåll. Planen ska vara
vägledande vid prövning av dispenser från strandskyddet och
underlag för kommunen i berörda frågor (i samband med
förhandsbesked/bygglov eller detaljplan).
Bakgrund
Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden 2021-03-19
till och med 2021-05-18. Inkomna synpunkter resulterade i ett
antal kompletteringar och revideringar av planen. Dessutom
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-01-18
gjordes ett antal justeringar och kompletteringar av mer
redaktionell art, som exempelvis några LIS-områden har
förändrats både till innehåll och storlek.
Planförslaget har varit utställt under tiden 2021-11-15 till och med
2022-01-07. Inkomna synpunkter har resulterat i ett antal mindre
kompletteringar och revideringar av antalet utpekade områden
enligt följande:
-

-

LIS-område 4 Ekebacken utgår till planens antagande med
hänsyn till Länsstyrelsens yttrande.
LIS-områdena Transjö och Tjugosjö lyftas in i tillägget med
hänsyn till Länsstyrelsens yttrande.
Två utpekade LIS-områden Vasen och Ryttarenäset som
redan finns med i gällande översiktsplan utgår helt och
kommer inte att ersättas. Detta med anledning av att dessa
två LIS-områdena är i princip helt oexploaterade och
därmed inte i linje med urvalskriterierna.
Utöver inkomna yttranden har ett antal små justeringar i
handlingarna gjorts. Förutom grafiska ändringar har text
omformulerats, tillkommit eller strukits.

Efter genomförd utställning har planförslaget bearbetats och
antagandehandlingen har färdigställts. Planförslaget har så långt
möjligt tagit hänsyn till inkomna synpunkter och förbättrats utan
att förändra själva ursprungstanken med förslaget.
Lagstöd
PBL 3 kap ”Att ta fram översiktsplaner/tillägg”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande
Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) – Antagandehandling
Utställningsredogörelse
Samrådsredogörelse
Länsstyrelsens utställningsyttrande
Översvämningsbedömning för LIS-områdena

Sayf Noel
Planarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltning
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Utställningsredogörelse

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)
Ett tematiskt tillägg till översiktsplan för Lessebo
kommun 2018

Antagandehandling: 2022-01-18
Diarienummer: KS 2020/163
Författare: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Beställare: Kommunstyrelsen
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2. Vad är en utställningsredogörelse
Syftet med en utställningsredogörelse är att beskriva hur utställningen har bedrivits och
visa vilka förändringar som föranletts av utställningen. Utställningsredogörelse
innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under utställningen samt
kommunens kommentarer och ställningstaganden till dessa.

3. Utställningens genomförande
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, tillägg till översiktsplanen för Lessebo
kommun har varit utställt under tiden 15 november 2021 till och med 7 januari 2022,
enligt 4 kap. 6 § Plan- och bygglagen (PBL). Till planen har en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats och denna har varit utställt under samma
tid enligt 6 kap. 14 § Miljöbalken (MB).
Information om utställningen för LIS-planen har skett genom annonser i tryckt media,
brev till utställningskretsen samt anslag på kommunens anslagstavla och kommunens
hemsida; www.lessebo.se/oversiktsplanering.
Förslaget skickades till myndigheter, organisation, föreningar, grannkommuner,
kommunala nämnder och enskilda i övrigt som bedömts ha väsentligt intresse av
förslaget. Avsikten med utställningen är att synpunkter under utställningstiden ska
kunna bidra med ytterligare kunskap samt ge möjlighet till insyn och påverkan.

4. Vad händer efter utställningen?
När utställningen är genomförd kompletteras handlingarna ännu en gång och därefter
antas LIS-planen av Kommunfullmäktige i Lessebo kommun.

5. Redovisning av synpunkter, erinran och förslag
Under utställningstiden har Kommunstyrelsen tagit emot 10 yttranden, vilka redovisas
och kommenteras nedan.
1. Länsstyrelsen
Inledning
Lessebo kommun har till Länsstyrelsen i Kronobergs län översänt förslag till
Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), tematiskt tillägg till översiktsplan för
Lessebo kommun antagen 2018.
Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap. 16 § PBL. Yttrandet utgör statens
samlade uppfattning om planen vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11
kap. 10 § PBL i ett senare planeringsskede. Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av yttrandet
framgå om:
•
•

Föreslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. Miljöbalken (MB),
förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap. MB inte
följs,

108

4(11)
2022-01-18
Dnr: KS 2020/163

•
•
•

redovisning av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) inte är
förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB,
sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår
två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt och
en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors
hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Yttrandet är en del av översiktsplanen och ska därför läggas till planen då den antagits.
Där Länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss del ska det anmärkas i översiktsplanen
(3 kap. 20 § PBL).
I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen inhämtat
synpunkter på förslaget till översiktsplan från berörda myndigheter. Yttranden över
planförslaget har inkommit från Statens geotekniska institut (SGI), Skogsstyrelsen.
Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för kännedom.
Övergripande synpunkter
Länsstyrelsen är överlag mycket positiv till de förändringar som gjorts till
översiktsplanens utställning. Både detaljkartorna och beskrivningarna till de sju
utpekade LIS-områdena har nu väsentligt förtydligats. En rödskrafferad markering
synliggör var gränsen för strandskyddet går. I LIS-områdenas avgränsning ingår även
”utredningsområden utanför strandskydd”. Kommunen motiverar detta med att det ger
en bättre helhetsbild av tänkbar utveckling.
Länsstyrelsen vill här vara tydlig med att avgränsningen av de egentliga LIS-områdena
bara kan finnas inom ett strandskyddat område, det vill säga endast inom detta område
kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling prövas.
Det är också angeläget att det i den antagna LIS-planen klargörs vad som kommer att
gälla för de LIS-områden som nu finns redovisade i den antagna kommunomfattande
översiktsplan från 2018.
Överprövningsgrundande frågor
Riksintressen enligt 3 och 4 kap Miljöbalken (MB)
I översiktsplanen ska det framgå hur kommunen avser att tillgodose de redovisade
riksintressena.
Kulturmiljö av riksintresse enligt 3 kap. 6 § MB
Länsstyrelsen uppmärksammar att tre av de sju utpekade LIS-områdena ligger i
anslutning till kulturmiljöer av riksintresse. Områdenas utbredning har ändrats sedan
samrådshandlingen och LIS-områden har markerats på kartan.
-

LIS-område 4 Ekebacken har flyttats söderut, närmare uddens spets. Detta
innebär att delområdet av riksintresset Lessebo (G31) ligger inom
utredningsområdet och den södra delen av LIS-området. Den kända
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-

-

utbredningen av fornlämningen Läseboda bytomt ligger precis utanför
utredningsgränsen.
LIS-område 5 Djurhultsbro har fått ett mindre utredningsområde åt nordväst och
utökats längs sjön Läen. Området ligger fortfarande utan riksintresseområdet
Lessebo (G31), men har kommit närmare delen med egnahemsområdet i
Djurhult.
LIS-område 6 Blågöl har minskat utbredningsområde åt söder och utökat norrut
längs sjön Blågöls stränder. Området gränsar i väster till riksintresset Kosta (G32).

Länsstyrelsens bedömning är att förslaget för LIS-område 4 Ekebacken innebär skada på
riksintressets värden, men kan i detta skede inte bedöma om det är påtaglig skada. Det
är därför viktigt att åtgärder analyseras och att konsekvenser redovisas om det inte
utgår enligt Länsstyrelsens synpunkt under rubrik strandskyddsområde enligt 7 kap
Miljöbalken.
De geografiska gränserna för ett riksintresse ska inte ses som absoluta då även
förändringar i anslutning till riksintresset kan komma att påverka riksintresset som
helhet.
Kommunikationer av riksintresse enligt 3 kap 8 § MB
Avgränsningarna för LIS-områdena har justerats så att statliga vägar inte längre ingår i
de utpekade områdena. Länsstyrelsen påminner om vikten av att kommunen i god tid
samråder med Trafikverket före ett genomförande, för godkännande av möjliga
placeringar och detaljutformning för anslutningar. När det gäller statliga vägar ska
bebyggelse lokaliseras så att befintligt vägsystem utnyttjas i möjligaste mån.
Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap Miljöbalken (MB)
I en översiktsplan ska kommunen redovisa hur kommunen avser att följa gällande
miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap. Miljöbalken. Länsstyrelsen bedömer att det
som föreslås i planförslaget medverkar till att MKN enligt 5 kap. MB följs.
Kommunen har till granskningen utökat informationen om miljökvalitetsnormer vilket är
positivt. Dock skulle statusklassningarna för Rottnen, Läen och Linneforsån behöva
redovisas närmare. T.ex. anges i LIS-planen att orsakerna till att god kemisk status för
Rottnen ej uppnås är överskridande värden av bromerad difenyleter och kvickilver.
Detta stämmer men inte heller kadmium eller bly uppnår god status.
Strandskyddsområde enligt 7 kap Miljöbalken
Länsstyrelsen lämnar nedan synpunkter på de i översiktsplanen redovisade områdena
för landsbygdsutveckling i strandnära utifrån förenlighet med 7 kap. 18 e § första stycket
Miljöbalken. Samtliga gällande områden måste redovisas i LIS-planen. Områdena
Transjö och Tjugosjö behöver därmed lyftas in i tillägget. Nu ligger de som bortvalda
områden med motiveringar till att de inte ska vara med. LRF har i samrådsredogörelsen
fått motsatt svar att sjöarna är med i LIS. Vasen har utgått helt.
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Länsstyrelsen anser att LIS-området Ekebacken i Lessebo ska utgå till planens
antagande. Det rödskrafferade området inom strandskyddet var inte med i samrådet
utan har nu lyfts in. Både Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen var i samrådet positiva till att
Ekebacken inte skulle ingå på grund av nyckelbiotoper, se samrådsredogörelsen. Övrigt
som talar för att området bör utgå är att uddar inte bör bebyggas enligt
Naturvårdverkets handbok om strandskydd. Marken är också klassad som naturvärde
ädellöv av Skogsstyrelsen och består av jordbruksmark. Området omfattas av länets
naturvårdsprogram (området vid sjön Läen) och platsen har högra rekreativa värden
med kulturstig och används för ortens friluftsliv.
Länsstyrelsen noterar att områdena Djurhultsbro och Blågöl sedan samrådet har
utökats inom strandskyddat område. I Djurhultsbro har jordbruksmark lagts till och i
Blågöl har sumpskog lagts till. Länsstyrelsen kan inte se att någon av dessa utökade
delar lämpar sig för bebyggelse.
Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och vattenanvändning som
berör andra kommuner har samordnats på lämpligt sätt.
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion
Förorenade områden
Länsstyrelsen har inga kvarstående synpunkter då LIS-planen kompletteras med
beskrivning av förorenade områden och en text om att alla områden som är förorenade
måste, och kommer att, saneras innan någon byggnation är möjlig.
Översvämning, ras och skred
Länsstyrelsen är positiv till att LIS-planen har kompletterats med en kartering av klimatoch översvämningsrisken för skyfall. Planhandlingarna har också försetts med en
översiktlig beskrivning om risk för ras, erosion och skred. Se även bilagda synpunkter
från Statens geotekniska institut (SGI).
Under stycket ”Ta hänsyn till vid planering” finns en punkt om att särskild hänsyn ska tas
till risk för översvämning, erosions- och skredrisker. Länsstyrelsen uppmärksammar att
område 7 är komplicerat att genomföra utifrån risk för översvämningar. Det är bra att
det i utredningen tas upp att det kan bli eventuella framkomlighetsproblem vid
campingen om det blir en översvämning.
Länsstyrelsen saknar uppgifter om hänsyn till klimatrelaterade risker i områdena 1–3.
Även inom dessa områden finns lågpunkter och eventuella instängda områden att ta
hänsyn till, samt risk för översvämning från sjöarna.
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Övriga synpunkter
Fornlämningar enligt 2 kap Kulturmiljölagen (1988:950)
Länsstyrelsen anser att det utpekade LIS-området i den nordöstra delen av Ekebacken
inte bör bebyggas närmast fornlämning L1954:6537 (bytomt/gårdstomt med flera
synliga husgrunder), då detta skulle påverka upplevelsevärdet av fornlämningen
negativt. Platsen har en stor betydelse för att förstå Lessebos tidigare historia och
innehåller även en blästbrukslämning från vikingatiden (L1954:6536).
Naturvärden
Länsstyrelsen är positiv till att, de i Skogsstyrelsens yttrande från den 27 april 2021 (Dnr
2021/1459) nämnda nyckelbiotoperna och objekten med höga naturvärden, nu
omnämns och beskrivs i presenterat underlag. Kommunen betonar i översiktsplanen att
dessa områden inte får påverkas negativt av LIS-områdena.
Det är också positivt att det enligt presenterat underlag ska ske en uppdatering inför
varje planerad exploatering eftersom nyckelbiotoper och biotopskyddade områden kan
tillkomma – uppgifter som i så fall kommer att finnas tillgängliga på
www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor.se även bilagt yttrande från Skogsstyrelsen.
När det gäller LIS-området Fiskebro har detta utökats så att även området i norr med
strandjordtungan ingår. Detta innebär att kommunen får göra justeringar i pågående
detaljplan för området.
Vattenskyddsområde
Länsstyrelsen konstaterar att kommunen har lagt till att området Fiskebro ut mot
Ormeshaga också ligger inom vattenskyddsområde, vilket tidigare saknades.
Länsstyrelsen uppmärksammar att det totalt är fyra av de föreslagna LIS-områdena som
berörs av vattenskyddsområde. Detta behöver tydliggöras i planen.
Under rubrikerna Vattenskyddsområden och Vatten och klimat anges: ”I närheten av
upptagningsområdena finns det inga LIS-områden, på grund av de risker som finns för
negativ påverkan från exempelvis avloppsanläggningar". Länsstyrelsen vill här
uppmärksamma att råvattenintaget i Rottnen ligger precis vid det planerade LISområdet ”Fiskebro ut mot Ormeshaga”, och intaget i Läen ligger nära LIS-området i
Djurshultsbro.
KOMMUNENS KOMMENTAR
LIS-område 4 utgår ur LIS-planen på grund av dess svaga förankring till
landsbygdsutveckling samt att kommunen inte kan säkerställa att de nyckelbiotoper
som finns i området inte kommer att påtagligt skadas.
LIS-områdena Transjö, Tjugosjö och Ryttarenäset lyftas i sin helhet in i tillägget med
hänsyn till Länsstyrelsens yttrande. LIS-områdena kommer däremot inte att väsentligt
omarbetas och därmed inte heller få en förändrad karaktär.
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Alla tidigare utpekade LIS-områdena som nu finns utpekade i översiktsplanen har tagits
med och finnas samlade i den tilltänkta LIS-planen, förutom ett LIS-område Vasen som
utgår helt och kommer inte att ersättas. Detta med anledning av området är i princip
helt oexploaterad och därmed inte i linje med urvalskriterierna.
Länsstyrelsens övriga synpunkter noteras och kommer att arbetas in i tillägget i
möjligaste mån.
2. Trafikverket
Trafikverket har inget ytterligare att anföra i ärendet utöver de som lades fram i
samrådet och som kommunen har arbetat in i förslaget.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
3. Lantmäteriet
Lantmäteriet har ingen fristående roll i samråd- och utställningsförfarandet när
översiktsplaner tas fram. Lantmäteriet ska enligt 3 kap. 9–10 §§ PBL vid förfrågan lämna
sina synpunkter till länsstyrelsen i samråddskedet. I granskningsskedet ska Lantmäteriet
inte yttra sig. Lantmäteriet har därför inte några synpunkter att lämna till kommunen.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
4. Skogsstyrelsen
Det är mycket positivt att de av Skogsstyrelsen i yttrandet från den 27 april 2021 (Dnr
2021/1459) nämnda nyckelbiotoperna och objekten med höga naturvärden nu
omnämns och beskrivs i presenterat underlag och att det betonas och planeras för att
dessa områden inte får påverkas negativt av LIS-områdena. Det är också positivt att det
enligt presenterat underlag ska ske en uppdatering inför varje planerad exploatering
eftersom nyckelbiotoper och biotopskyddade områden kan tillkomma – uppgifter som i
så fall kommer att finnas tillgängliga på www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor.
Vi har inga ytterligare synpunkter eller information att tillföra som har bäring på detta.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
5. Region Kronoberg
Region Kronoberg har inget ytterligare att erinra.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
6. Växjö kommun
Växjö kommun är positiv till utställningshandling för tillägg till översiktsplanen för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen för Lessebo kommun.

113

9(11)
2022-01-18
Dnr: KS 2020/163

KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
7. Statens Geotekniska Institut (SGI)
Statens geotekniska institut (SGI) har från Lessebo kommun erhållit rubricerad
tematiska tillägg till översiktsplan med önskemål om yttrande. SGI:s yttrande avser
geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar
kopplade till översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom sättningar
och hantering av radon, ingår således inte. Syftet med det tematiska tillägget till
översiktsplanen är att peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen.
SGI lämnade ett yttrande 2021-05-05 till länsstyrelsen i Kronobergs län rörande
samrådshandling i aktuell plan. I detta efterfrågade vi bland annat att de geologiska och
geotekniska förhållanden samt eventuella risker, exempelvis ras, erosion och
översvämning inklusive effekter av klimatförändringar, bör redovisas för områden
utpekade i aktuellt tematiskt tillägg till översiktsplanen. Vi konstaterar nu att planen [1]
har kompletterats med ett avsnitt kallat klimatanpassning och med en utredning [2] av
översvämningsrisker längs sjöar och vattendrag och vid skyfall vid de sju LIS-områden
som pekats ut av kommunen. Vi är därmed nöjda.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
8. Energimyndigheten
Energimyndigheten avstår från att yttra sig i detta samråd.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
9. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
SGU har inga ytterligare synpunkter.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
10. E.ON
E.ON Energidistribution AB (E.ON) avger yttrande avseende Lessebo kommuns förslag
till LIS-plan. E.ON vill såsom ägare av regionnäts- och lokalnätsinfrastruktur för
elförsörjning inom kommunen avge följande synpunkter.
Befintlig elförsörjning
Elförsörjningen är en grundläggande förutsättning för utvecklingen av kommunens
näringsverksamhet och bostadsbyggande. Inte minst är utbyggnad och ombyggnad av
elnätet viktig för att garantera fullgod leveranssäkerhet och en bidragande faktor i
omställningen till det förnybara samhället.
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E.ON har nätkoncession för område gällande ledningar inom Lessebo kommun. Genom
detta är bolaget, enligt ellagen, ensamt skyldigt att ansluta nya elanläggningar.
E.ON har inom kommunen ett regionalt ledningsnät för elförsörjning, både inom
kommunen men även vidare till angränsande kommuner och regioner. Detta
ledningsnät består av 50 och 130 kV ledningar samt fördelningsstationer i Hovmantorp,
Lessebo, Lessebo västra samt i Kosta. E.ON:s utgångspunkt är att bibehålla
fördelningsstationen och ledningarna i befintligt utförande och läge. Efter att ha
granskat landsbygdsutvecklings-planen översiktligt har ingen konflikt mellan regionnätet
och de föreslagna utvecklingsområdena påträffats.
Matning till abonnenterna i det lokala distributionsnätet som ingår i E.ON:s
områdeskoncession sker via mellanspänningsledningar med systemspänning 10- och
20kV för överföring av el till nätstationer. Detta är till viss del ledningar i luften men
under senare tid har största delen av nätet bytts ut till kablar i marken. Det är ett arbete
som fortgår kontinuerligt i syfte att vädersäkra elleveransen. I nätstationerna
transformeras spänningen ner till 400V. Från nätstationerna förgrenar sig ett
lågspänningsnät via kabelskåp och servisledningar ut till E.ON:s kunder.
För det lokaldistributionsnätet noteras både att det finns ledningar som kan behöva
flyttas för att ge plats för ny bebyggelse och att nytt nät behöver byggas för att ansluta
nya bostäder och abonnenter. E.ON efterlyser därför en fortsatt utredning i
detaljplaneskedet både avseende påverkan på elanläggningarna och avseende hur
elförsörjningen av de nya områdena ska etableras.
Byggnation nära elanläggningar
Vid byggnation och bygglov eller annan exploatering nära en elanläggning medför att
vissa restriktioner kan komma att införas i markanvändningen i det aktuella området.
Dessutom skall arbete i närheten av starkströmsanläggningar utföras i enlighet med
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elsäkerhet vid yrkesmässig verksamhet samt de av
elbranschen framtagna Elsäkerhetsanvisningarna. Det är därför viktigt att E.ON
kontaktas för samråd vid exploateringar och i samband med bygglov.
Ytterligare aspekt att beakta är magnetiska fält och att kommunen tar hänsyn till
myndigheternas försiktighetsprincip inom den fysiska planeringen, för mer information
se informationsblad.
Fortsatt planarbete
För en fortsatt planering av utbyggnad och exploatering av nämnda utvecklingsområden
i strandnära läge önskar E.ON att få vara delaktiga i vid fortsatt planering. Bolaget är
angeläget om ett gott samarbete med kommunen vid dessa och andra infrastrukturella
projekt. Det är önskvärt att kommunen tidigt i planprocesserna och i nära samråd med
elnätsägare arbetar för att hitta bästa möjliga framdragning av nytt elnät med minsta
möjliga intrång. Vid nya anslutningar till elnätet är det önskvärt att E.ON kontaktas i god
tid. Detta i synnerhet när det gäller vindkraftsanslutningar då det ställer stora krav på
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var i elnätet man kan ansluta den levererade effekten. Planärenden som berör E.ON tar
vi tacksamt emot via pbl@eon.se.
Ledningsvisning
För kommunens fortsatta handläggning av detta planärende och för framtagande av ett
bra planeringsunderlag vill vi hänvisa till www.ledningskollen.se, för utbyte av relevanta
kartunderlag för de av E.ON:s anläggningar och ledningar som nämns ovan där det finns
möjlighet att få dessa digitalt och i diverse filformat.
KOMMUNENS KOMMENTAR
E.ON:s synpunkter beaktas och arbetas in i tillägget. Kontakt med E.ON ska ske i god tid
före genomförandet, för godkännande av möjliga placeringar och detaljutformning för
anslutningar.
____________________
Sayf Noel
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltning
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Sammanfattning
Ett generellt strandskydd gäller i hela landet för hav, sjöar och vattendrag enligt Miljöbalkens
sjunde kapitel. Syftet med strandskyddet är att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet
samt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv. Inom strandskyddat område är det
förbjudet att genomföra byggnationer, förändringar eller åtgärder utan att söka dispens. För att
dispens ska kunna ges krävs ett särskilt skäl enligt lagen samt att strandskyddets syften inte
påverkas negativt. Kommunen ansvarar för handläggningen av dispenser och upphävande av
strandskydd. Från 1 februari, 2010 har kommunen möjlighet att införa en differentiering av
strandskyddet för att öka möjligheterna för utveckling på landsbygden. Det innebär att
kommunen i sin översiktsplan, eller i ett tematiskt tillägg till översiktsplanen pekar ut
områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen så kallade LISområden. I dessa områden ska det vara lättare att få dispens för byggnader, verksamheter,
anläggningar eller åtgärder som bidrar till utveckling av landsbygden.
Detta dokument är ett tematiskt tillägg till översiktsplan för Lessebo kommun 2018 och ska
fungera som ett planeringsunderlag där några områden redovisas som lämpliga LIS-områden.
Det ska också sammanfatta strandskyddslagarna och dess syfte. Urvalet av lämpliga LISområden har skett med hjälp av tidigare ställningstaganden, identifiering av bebyggelse,
orörda områden, strövområden, sankmarker, vegetation, värdefull natur, infrastruktur med
mera. Strandområden som ligger avskilda från befintlig bebyggelse och infrastruktur, har
särskilt höga naturvärden eller ligger intill små sjöar och vattendrag har inte ansetts som
lämpliga LIS-områden. Observera att gränserna för LIS-områdena är ungefärliga och en
vidare utredning och bedömning kommer behöva göras inför eventuell bebyggelse. Att ett
område anses lämpligt innebär inte att det nödvändigtvis kommer att bebyggas eller att det
kommer ställas några särskilda krav på fastighetsägare. Utpekandet av områdena ska ses som
ett kommunalt ställningstagande att vara positiv till utveckling inom dem men innebär inte att
kommunen kommer att vara huvudinitiativtagare till att utveckla områdena. LIS-områden ska
också ses som en möjlighet att utveckla landsbygden med exempelvis bostäder och fritidshus i
naturnära lägen men också en möjlighet för föreningslivet och turistnäringen att utvecklas.
Givetvis kan landsbygdsutveckling vara lämplig i andra områden som inte är inom
strandskyddat områden men i denna plan är fokus på områden som är strandnära.
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Inledning
Bakgrund och syfte
Lessebo kommun brottas med de problem och utmaningar som många pendlingskommuner
står inför idag med utflyttning av invånare och verksamheter samt nedskärningar i service och
infrastruktur till följd av minskade skatteintäkter. Detta dokument är ett tematiskt tillägg till
översiktsplan för Lessebo kommun 2018, vars syfte är att underlätta för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen. Ett tematiskt tillägg ska hanteras och planläggas som en översiktsplan,
vilket bland annat innebär en planprocess med samråd och utställning samt att den antaga
planen ska aktualitets prövas varje mandatperiod. Ett tematiskt tillägg är inte juridiskt
bindande utan ska fungera som en vägledning för kommunal planering exempelvis för
detaljplanering och bygglov, precis som översiktsplanen. Planen ska redovisa lämpliga
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen där en viss byggnation kan ske utan att
strandskyddets syften åsidosätts.
Kommunen har som målsättning att kunna möjliggöra för nya miljöer för boende och
verksamheter i attraktiva strandlägen. Målet är att detta ska kunna göras i samklang med att
allmänheten får tillgång till stränderna och att viktiga naturmiljöer bevaras. Åtgärder som
främjar landsbygden kan till exempel vara sådana som långsiktigt antas ge positiva
sysselsättningseffekter och som kan bidra till att bevara eller öka underlaget för
samhällsservice på landsbygden. Planen är kommuntäckande och alla sjöar har studerats,
vattendragen och de minsta sjöarna är undantagna. Utredningen består av studier av olika
kartmaterial med statistik, vissa litteraturstudier, inventeringar på plats samt dialoger med
tjänstemän. Utredningarna och de tidigare ställningstaganden som redovisas i översiktsplanen
har använts för att göra ett urval för lämpliga områden intill sjöar. Generella gränser och
områden presenteras i detta dokument, men de ska tolkas som ungefärliga och vidare
utredningar görs vid intresse för byggnation.
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Om kommunen
Lessebo kommun ligger i södra Sverige och gränsar till Emmaboda kommun, Tingsryd
kommun, Växjö kommun, Uppvidinge kommun och Nybro kommun. I Lessebo kommun bor
cirka 8700 invånare med drygt 875 registrerade företag, såväl aktiebolag som enskilda firmor
och mer än 1 miljon besökare årligen. Lessebo kommun betraktar hela kommunens yta som
landsbygd och har allt som allt en lantlig karaktär med flera gamla bruksorter. De fyra största
tätorterna är Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv därutöver finns det sammanhållen
bebyggelse i mindre orter och byar. Kronobergs län är en av Sveriges mest sjörika områden
och i Lessebo kommun finns många sjöar och vattendrag. Rottnen och Läen är de största
sjöarna.

Figur 1 – Lessebo kommuns placering i södra Sverige.
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Figur 2 – Lessebo kommun i sin helhet.
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Så här går arbetet till
Planprocessen
Planprocessen regleras i Plan- och bygglagen, PBL (2010:900). LIS-planen är ett tematiskt
tillägg till kommunens översiktsplan vilket innebär att den följer samma planprocess som en
översiktsplan (3 kap. PBL).
Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet
till insyn och påverkan. Länsstyrelsen, berörda kommuner, andra myndigheter, kommunens
invånare och sammanslutningar samt enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av
planförslaget ges möjlighet att lämna synpunkter. Efter att samråd har genomförts
sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Kommunen ska i
samrådsredogörelsen bemöta de yttranden som inkommit under samrådet. Planhandlingarna
revideras utifrån de inkomna yttrandena om så bedöms lämpligt.
Efter att planförslaget har varit föremål för samråd och har reviderats ska det ställas ut för
utsättning under minst två månader. Utställningen utgör ytterligare tillfälle för myndigheter,
kommunens invånare m.fl. att lämna synpunkter på planförslaget och eventuella förändringar
som har gjorts sedan samrådet. Efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter och
redovisas eventuella förändringar av planförslaget som synpunkterna har föranlett i ett särskilt
utlåtande. Planförslaget kan med hjälp av de inkomna synpunkterna komma att revideras igen
och en antagandehandling arbetas fram. Om planförslaget ändras väsentligt efter utsättningen
ska dock kommunen ställa ut planförslaget på nytt.
Kommunstyrelsen godkänner LIS-planen innan Kommunfullmäktige fattar beslut om
antagande. Tre veckor efter att det justerade protokollet har anslagits på kommunens
anslagstavla vinner tillägget till översiktsplanen laga kraft. Ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen ska handläggas som en översiktsplan enligt PBL och det är precis som en
översiktsplan inte juridiskt bindande och kan således inte överklagas i sitt innehåll.

Uppdrag

Framtaga
nde av
samrådsfö
rslag

Samråd

Bearbetning

Utställning

Bearbetning

Antagande
i
Kommunfu
llmäktige

Figur 3 – Planprocessen för det tematiska tillägget.

Lagstiftning
Plan- och bygglagen (PBL)
Plan- och bygglagen, förkortat PBL, innehåller lagar för mark- och vattenområden och
byggande. Enligt andra kapitlet ska mark- och vattenområden användas för det eller de
ändamål de är mest lämpade för och en långsiktigt god hushållning med mark och vatten samt
med energi och råvaror ska främjas. Plan- och bygglagen styr även planprocessen och flera
plandokument. Enligt PBL ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunens yta. En översiktsplan är inte bindande utan ska fungera som en vägledning och
ett underlag för beslut gällande användning av mark- och vattenområden. Den ska också
redovisa kommunens ställningstagande till den byggda miljöns utveckling och bevarande
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Planen
vinner laga
kraft

samt redovisa hur riksintressen ska tillgodoses och miljökvalitetsnormer ska följas. Inom ett
begränsat område kan kommunen upprätta en detaljplan eller områdesbestämmelse, vilka är
juridiskt bindande. Dessa kan till exempel ange hur mark- och vattenområden ska användas
och hur den byggda miljön ska utformas.
I samband med reglerna för översiktsplanering och detaljplanering även strandskydd upp i
PBL, till exempel står det att en detaljplan får reglera att strandskyddet ska upphävas om det
finns ett särskilt skäl för det. Där anges också att en översiktsplan ska innehålla utpekade
områden för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden). Då de lagar som
medger LIS-områden är så pass nya och Lessebo kommun har en aktuell översiktsplan
kommer LIS-områden istället att hanteras i ett tematiskt till översiktsplanen (detta dokument).
Strandskyddslagarna i sin helhet står i Miljöbalkens sjunde kapitel.

Miljöbalken (MB)
Miljöbalken är Sveriges miljölagstiftning. Bestämmelserna i MB syftar till att främja en
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en
hälsosam och god miljö. Miljöbalkens tredje och fjärde kapitel innehåller bestämmelser för
hushållning med mark- och vattenområden. Enligt bestämmelserna ska mark- och
vattenområden användas till det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för.
Hushållningsbestämmelserna hanterar både bevarande- och nyttjandeintressen. Vid konflikt
mellan olika intressen ska det ändamål prioriteras som på lämpligaste sätt främjar god
hushållning. I Miljöbalkens sjunde kapitel regleras olika skydd av områden, bland annat
strandskydd. Där tas det upp vad strandskyddet innebär och vad som är tillåtet och vad som
inte är det inom strandskyddat område samt när strandskyddet kan upphävas och när dispens
från strandskyddet kan ges. Läs mer om strandskyddet på nästa sida.

Allemansrätten
Allemansrätten är ingen lag, utan en rätt för alla människor att färdas över privat mark i
naturen och att tillfälligt uppehålla sig där. Den är dock inskriven i grundlagen sedan 1994.
Allmänheten får ta sig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfällig vistas i naturen så
länge ingen gröda, plantering eller känslig mark riskerar att skadas. Nyttjandet av
allemansrätten innebär skyldigheter, som att inte skada något och att visa hänsyn och
varsamhet mot naturen. Hemfriden måste också respekteras och allmänheten får inte passera
eller uppehålla sig inom hemfridszonen, dvs. området närmast bostadshuset. Strandmiljöerna
är en källa till stora upplevelsevärden, fysisk aktivitet och avkoppling. För båtlivet ger
stränderna förutsättningar att lägga till på olika platser. Det finns idag vanligen flera intressen
som står i konflikt med allemansrätten, till exempel den efterfrågan som finns på bebyggelse i
strandnära lägen. Det är inte heller ovanligt att strandnära områden otillåtet ianspråktas av
närliggande tomter genom att exempelvis utemöbler, flaggstänger och staket placeras utanför
tomtmark. Detta är ett vanligt problem som inkräktar på allemansrätten, då allmänheten inte
längre får tillgänglighet till stränderna. I de nya strandskyddslagarna från 2009/2010 så måste
en tydlig fri passade lämnas längs strandlinjen när nya dispenser och upphävande av
strandskydd tillåts för att värna om såväl växt- och djurliv som allmänhetens tillgänglighet.

Strandskyddsregler
Allemansrätten tillsammans med strandskyddslagarna har haft stor betydelse för att stränderna
ska vara tillgängliga för friluftsliv och rekreation. Stränderna i Sverige är en viktig källa till
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naturupplevelse men också en värdefull naturtillgång. Ursprungligen infördes bestämmelserna
om strandskydd för att trygga allmänhetens tillgång till stränderna, men därefter har det
utvidgats till att också bevara goda livsvillkor för djur och växtlivet. Strandskyddet gäller
såväl havskust som sjöar och vattendrag. Zonen där vatten möter land är i många fall mycket
viktig för växt- och djurlivet, då där finns förutsättningar för en mångfald av olika livsmiljöer
och en stor artrikedom.
Det generella strandskyddet infördes 1974, innan dess hade endast särskilt utpekade
strandområden strandskydd. Det generella strandskyddet sträcker sig 100 meter från
strandkanten, vilket gäller både båda på landområdet och i vattenområdet (undervattensmiljön
inkluderat). Strandskyddet kan utvidgas upp till 300 meter på båda sidor om strandlinjen om
det behövs för att tillgodose något av strandskyddslagarnas syfte. I Lessebo kommun gäller
100 meter i alla sjöar och vattendrag, förutom Rottnen som har 200 meters strandskydd på
landområdet och i vattenområdet.

Figur 4 – Figuren visar generellt strandskydd om 100 meter och utökat strandskydd upp till 300 meter. (Bilden är från
”Strandskydd – en vägledning för planering och prövning” av Naturvårdsverket och Boverket 2009).

Inom strandskyddat område är det förbjudet att uppföra byggnad, väsentligt ändra byggnad
eller anläggning, förbereda för byggnad eller anläggning eller genomföra åtgärder som
väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, enligt 7 kap. 15 § MB. För att få
dispens från förbuden krävs det att byggnaden eller åtgärden kan hänvisas till något av de
särskilda skäl som anges i Miljöbalken. Nya regler trädde i kraft i juli 2009 och i sin helhet
februari 2010, som bland annat innebär att en dispens från strandskyddet ska återprövas om en
detaljplan förnyas eller förändras.
Nytt är också att en fri passage längs stranden måste finnas även i områden som får dispens
från strandskyddet och strandskyddet upphävs. Syftet med fri passage är att trygga
allmänhetens tillgång till fria stränder och bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Den
fria passagens bredd och grad av iordningställande beror på platsen, men den ska upplevas
som tillräckligt bred för att människor inte ska avhålla sig från att vistas på platsen och
passera. Inom ett område för fri passage är inga staket, utemöbler, flaggstänger eller liknande
är tillåtna.
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De nya reglerna innebär också att kommunen får utse områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Kommunen kan då ha en utredning som följs av ett
ställningstagande där de pekar ut områden i sin översiktsplan som anses lämpliga för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Byggnader och åtgärder inom ett sådant område kan
då lättare få dispens från strandskyddet. Enligt den nya lagstiftningen tar kommunen beslut
om dispens och upphävning från strandskyddet, och Länsstyrelsen granskar kommunens
beslut. Naturvårdsverkets uppgift är att ge kommunen och länsstyrelserna vägledning i arbetet
med strandskyddet enligt Miljöbalken.

Figur 5 – Ett exempel på hur en fri passage kan utformas. (Bilden är från ”Strandskydd – en vägledning för planering och
prövning” av Naturvårdsverket och Boverket 2009).

Särskilda skäl
Inom strandskyddat område är inte tillåtet att bygga hus, friggebod, bastu, brygga utan
strandskyddsdispens. Det är inte heller tillåtet att göra större tillbyggnader eller ändra en
byggnads användning, t.ex. inreda en sjöbod för boende. Dispens krävs också för markarbeten
som schaktning, trädfällning, muddring med mera. Det är inte heller tillåtet att utöka tomtens
storlek genom att sätta upp staket, ställa ut möbler eller anlägga gräsmattor på mark som
annars är tillgänglig för allmänheten. För att dispens ska ges från strandskyddet eller för att
strandskyddet ska upphävas i ett specifikt område krävs det att det finns ett av Miljöbalkens
särskilda skäl som är lämpligt för situationen. Vid ansökan om dispens eller upphävning krävs
det dels en redogörelse för vilket ett särskilt skäl som berättigar dispens och dels en
motivering varför strandskyddets syften inte kommer att motverkas av den planerade
byggnaden eller åtgärden. För att kunna ge dispens eller upphävning av strandskyddet krävs
det att området är ett av följande (7 kap 18§ MB):
•

•

Taget i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddens syften.
Ianspråktagen mark kan innebära en etablerad tomtplats eller hemfridszon kring
enskild alternativt mark används för särskilt ändamål till exempel camping- eller
industriområde. Dispens kan ges till en ny byggnad vars syfte är att ersätta en äldre
likvärdig byggnad med samma användningsområde.
Väl avskilt från området närmast strandlinjen på grund av väg, järnväg, bebyggelse,
verksamhet eller annan exploatering. Området är då avskilt av till exempel järnväg,
större väg, eller bebyggelse så att allmänheten inte har tillgång till strandområdet.
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•

•
•
•
•

Nödvändigt för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet. En
anläggning som måste ligga vid vattnet kan till exempel vara en båthamn, brygga, pir,
båthus eller liknande. Samlokalisering av bryggor och båthus ska göras om det är
möjligt och en fri passage måste lämnas.
Behövs för att en befintlig verksamhet ska kunna utvidgas. En befintlig verksamhet
kan få dispens från strandskyddet för att kunna utvidgas, till exempel en industri eller
ett hamnområde som inte kan expandera utanför strandskyddat område.
Ett angeläget allmänt intresse måste den planerade åtgärden ge fördelar för samhället
och det måste vara en åtgärd som inte kan tillgodoses på annan plats.
Nödvändigt för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Detta är ett särskilt
skäl som godtas för dispens vid mycket speciella omständigheter som är unika till sin
funktion.
Om byggnaden eller åtgärden ligger inom ett i översiktsplanen utpekat område för
landsbygdsutveckling i strandnära läge kan det anges som ett särskilt skäl. Läs om
dessa så kallade LIS-områden på nästa sida.

Exempel på första punkten; dispens kan ges på redan ianspråktagen mark:

Figur 6 – Dispens kan ges! Den nya byggnaden ersätter en befintlig byggnad med samma ändamål och oförändrad
hemfridszonen. Området är redan taget i anspråk. (Bilden är från ”Strandskydd – en vägledning för planering och
prövning” av Naturvårdsverket och Boverket 2009).

Figur 7 – Ingen dispens kan ges! Båthus får inte omvandlas inom strandskyddat område, då det skapas en hemfridszon som
hindrar allmänhetens tillgänglighet i området. (Bilden är från ”Strandskydd – en vägledning för planering och prövning” av
Naturvårdsverket och Boverket 2009).

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)
Enligt den nya strandskyddslagstiftningen som trädde i kraft 2009/2010 kan något som kallas
LIS-område anges som ett särskilt skäl för att få dispens från strandskyddet (7 kap. 18 § MB).
LIS står för landsbygdsutveckling i strandnära läge och syftet är att gynna näringslivet och
utvecklingen på landsbygden. Det generella strandskyddet fortsätter att gälla i hela landet, och
upphävs inte för att ett område utpekas som LIS-område. För att LIS-områdena ska vara
giltiga som särskilt skäl krävs det att de anges i kommunens översiktsplan och har en grund i
en utredning och urvalsprocess efter lämpliga kriterier. Då Lessebo kommun har en aktuell
översiktsplan, görs i det här fallet istället ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som kommer
att hanteras efter samma principer. Det finns tre olika nivåer för kommunernas möjlighet att
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använda sig av LIS-områden. Vissa kommuner kan tillämpa reglerna om LIS-områden fullt
ut, Lessebo innefattas av dessa. En del kommuner får tillämpa användningen av LIS-områden
med en viss begränsning, medan reglerna om LIS-områden inte får tillämpas alls längs med
kuststränderna i södra Sverige.
Syftet med LIS-områden är att inom utpekade områden underlätta dispens från strandskyddet
för en byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd som bidrar till utvecklingen av
landsbygden. I ansökan ska det anges hur byggnaden eller åtgärden som dispens söks för
anses kunna bidra till utvecklingen av landsbygden samtidigt som den på lång sikt bidrar till
att tillgodose strandskyddets syften. Byggnader eller åtgärder som kan uppföras inom LISområden är till exempel en mindre turistanläggning med campingstugor och servicebyggnader
eller mindre anläggningar för näringsverksamhet som ett strandcafé eller fiskförsäljning.
Byggnader för ideell verksamhet kan också vara lämpliga, som lokaler för kanotklubb eller
scoutverksamhet. Dispens kan även ges för större verksamheter, till exempel golfbanor, men
då ställs särskilda krav på placering och utformning. Även enstaka en- eller tvåbostadshus
med kompletterande byggnader kan också få dispens i dessa områden om de uppförs i
anslutning till befintlig bebyggelse. För komplementbyggnader, ändringar och tillbyggnader
gäller de vanliga dispensreglerna.
Ett område kan pekas ut som lämpligt LIS-område oberoende av vem som äger fastigheten
eller om intresse finns i nuläget. Det är tänkt som en långsiktig planering, och planen ska
aktualitetsprövas varje mandatperiod precis som översiktsplanen. Att en byggnad, verksamhet
eller åtgärd ligger inom ett LIS-område dock ingen garanti att dispens kommer att ges så en
lämplighetsprövning måste göras i varje individuellt fall. Att ett område utpekas som lämpligt
LIS-område betyder inte nödvändigtvis att det kommer bebyggas med ny bebyggelse. För
fastighetsägare kan det istället ses som att nya möjligheter för markanvändningen skapas och
det är upp till fastighetsägarna om de vill utnyttja möjligheterna eller inte. Gränserna för de
utpekade LIS-områdena är ungefärliga och noggrannare utredningar om miljöns
förutsättningar görs vid önskad etablering.

Urvalskriterier
Allmänna urvalskriterier
I Miljöbalkens strandskyddslagstiftning finns vissa krav av LIS-områden måste uppfylla (7
kap. 13 § - 18 § MB). De innebär följande:
LIS-områden måste vara:
•
•
•
•
•
•

lämpliga för en utveckling av landsbygden
långsiktiga
ekonomiskt kopplade till en positiv ekonomisk utveckling lokalt eller regionalt
av allmänt ekonomiskt intresse (inte enbart enskild persons ekonomiska intresse)
av så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses på lång
sikt
angivna i kommunens översiktsplan (eller som här i ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen)
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LIS-områden får inte:
•
•
•

tillhöra en av landets kuststräckor
vara nödvändigt för att säkerställa fri passage för allmänheten eller
behövs för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

För strandskyddade områden som inte är med i denna plan som LIS-områden, där dispens
sökes med landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) som särskilt skäl, gäller samma
urvalskriterier och förutsättningar för att avgöra dess lämplighet.

Kommunens urvalskriterier (sammanfattade)
Lessebo kommun har goda förutsättningar för att använda sig av LIS-områden, då ett stort
antal sjöar finns. Verksamheter och boende med närhet till vatten och natur har ofta en
konkurrensfördel, vilket kan bidra till en förbättrad lokal och regional utveckling, men en
hållbar landsbygd handlar inte bara om att utveckla utan också bevara strandområden för att
på långsikt säkerställa allmänhetens tillgänglighet och säkerställa goda livsvillkor för växtoch djurliv. LIS-områden ska vara möjligt att på sikt anslutas till kommunalt vatten och
avlopp. Därför är det viktigt att begränsa antalet LIS-områden för att göra detta krävs kriterier
att utgå ifrån.
Kriterierna har grundats på gällande strandskyddsregler, tidigare ställningstaganden,
geografisk information, litteraturstudier och lokala kunskaper. Kriterierna belyser vad som är
viktigt att prioritera men också vilka områden som bör undvikas. Underlag har hämtats från
Lessebo kommun, Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket
och information från Artdatabanken (fynd av rödlistade/hotade arter). Analys och redovisning
har gjorts i ett geografiskt informationssystem (GIS) där ovan nämnda information hämtats in
och bearbetats. Materialet har analyserats på en relativt generell nivå, och vad som är lämpligt
bör sedan avgöras från fall till fall genom vidare utredningar. Även ställningstaganden till hur
föreslagna LIS-områden bör ordnas och utformas avseende till exempel placering av
bebyggelse och bredd på fri passage hänskjuts till detaljplaneskedet. Sådana
ställningstaganden kräver noggrannare studier av respektive områdesspecifika förutsättningar
än vad som kan anses rimligt inom ramen för ett översiktsplanearbete. Kommunens tidigare
ställningstaganden samt motiven till kriterierna som ligger till grundprioriteringarna redovisas
senare i detta kapitel. Nedan ges en sammanfattning av kommunens urvalskriterier och
prioriteringar.
Områden som prioriteras:
•
•
•
•

Redan ianspråktagna sjöar och stränder
Områden med närhet till befintlig bebyggelse
Områden med närhet till noder och befintlig infrastruktur
Områden med goda naturförutsättningar

Områden som undantas:
•
•

Mindre sjöar och vattendrag
Naturreservat, Natura 2000, riksintresse för naturvård
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Viktiga förutsättningar att ta hänsyn till:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attraktivitet
Tillgänglighet
Växt- och djurliv
Vattenskyddsområden
Teknisk service
Fritidsbebyggelse och permanentbostäder
Besöksnäring och turism
Friluftsliv och rekreation
Fiskevårdsområden
Förorenade områden
Kulturmiljö och fornlämningar
Barnperspektiv (Barnkonventionen)
Jordbruksmark
Klimatanpassning
Naturvärden och nyckelbiotoper
Statliga vägar
Luftfart
Mellankommunala frågeställningar

Kriterier i översiktsplan för Lessebo kommun 2018
Översiktsplan för Lessebo kommun 2018 innehåller allmänna intressen och kommunens
ställningstagande till dem. Den innehåller också grunddragen för mark- och
vattenanvändning, kommunens syn på hur den byggda miljön ska bevaras och utvecklas,
kommunikationernas betydelse och så vidare. Det tematiska tillägget för den nya LIS-planen
ska ses som ett komplement till den gällande översiktsplanen från 2018. Detta för att kunna ge
en fullständig redogörelse för kommunens tänkta utveckling som helhet. Nedan redovisas en
mycket kort sammanfattning av de ställningstaganden som är relevanta för urvalskriterierna
gällande LIS-områden.
Framtid, utveckling och bebyggelse
I dagens samhälle sätts ett stort värde på boendemiljön, och alltfler väljer att pendla.
Kommunen har som målsättning att arbeta mot ett långsiktigt hållbart samhälle med goda
boendemiljöer. Kommunen har också en tydlig vision att öka invånarantalet i kommunen. För
att utveckla bebyggelsen och öka invånarantalet i kommunen krävs bland annat vissa
grundläggande förutsättningar, arbetsmöjligheter, lämpliga boenden, goda kommunikationer
och bra kommunal service.
Ny bebyggelse ska i första hand utvecklas i kommunens fyra största tätorter med
kompletterande bebyggelse i närheten av redan bebyggda områden. Intentionen är också att
satsa på attraktiva boendelägen framförallt med närhet till natur och sjöar samt att ny
bebyggelse ska anpassas efter ortens förutsättningar, kvaliteter och värden. Det är också
viktigt med närhet till service, kommunikationer och arbetsplatser. Tillgängligheten till
centrum ska förbättras för cyklister, gående och kollektivtrafik. Vid samhällsplanering bör det
finnas en helhetssyn på boende och miljö. Särskild hänsyn bör tas till att bevara gröna stråk i
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samhället och försöka samplanera gång- och cykelvägar, vatten och avlopp, vägar,
kollektivtrafik och annan infrastruktur med nya satsningar på turism och boende.
Kommunikationer
De viktigaste vägarna i kommunen är riksväg 25 och riksväg 28, för såväl godstransporter
som för privatbilism. Det finns en växande besöksnäring i Kosta och Glasriket som medför
ökade transporter och ökad turisttrafik, speciellt sommartid. Antalet pendlande med såväl
privat bil som med kollektivtrafik förväntas öka. Kommunen har som mål att infrastrukturen
ska stödja näringslivets möjligheter till utveckling. På lång sikt kan riksväg 25 komma att dras
förbi Lessebo tätort. En eventuell förbifart har varit under utredning en längre tid och olika
alternativ analyseras. Ett eventuellt beslut ligger långt fram i tiden och vad resultatet kan
komma bli är svårt att säga idag, men man bör ha det i åtanke i samhällsplaneringen.
Lessebo kommun strävar efter att knyta samman kommunen med goda kommunikationer och
bra infrastruktur mellan tätorterna. Busstrafiken utgör kollektivtrafikens bas och antalet
resande och turtätheten förväntas öka. Kommunikationer med järnväg är betydelsefulla för
pendling. Kollektivt resande är idag vanligt till bland annat Kalmar, Älmhult, Växjö, Malmö
och Lund. Ett mål är att tåg ska väljas i första hand för person- och godstrafik och därför bör
satsningar göras på kollektivtrafiken för att till exempel utöka möjligheterna för lokal
tågtrafik och utöka till dubbelspår.
Gång- och cykelvägar med anslutning till grönområde blir allt viktigare i för turism och för
pendling till jobb eller kollektivtrafiksnoder. Cykel är också betydelsefullt för allmänhetens
tillgänglighet till naturen. Skolor, boende, fritidsverksamhet och arbetsplatser bör knytas
samman med säkra gång- och cykelvägar. Till exempel får fritidsverksamheter och skolor
möjlighet att utnyttja flera områden om det finns möjlighet att ta sig dit säkert via cykel.
Motionsspår bör kunna nås genom säkra leder för fotgängare, löpare och cyklister.
Kommunen har som mål att förbättra cykelmöjligheterna genom att till exempel utveckla ett
övergripande cykelnät, öka antalet cykelparkeringar och markera cykelövergångar vid
övergångställen.
Idrott, kultur och föreningsliv
Lessebo kommun arbetar för att uppfylla de kultur- och fritidspolitiska målen genom att
stödja föreningslivet. I kommunen finns cirka 100 olika verksamma föreningar och
organisationer som står för en stor del av kultur- och fritidsbehovet, ofta i samarbete med
kommunen. Vikten av tätortsnära rekreation för hälsa och aktiviteter lyfts också fram i
kommunens översiktsplan.
Turism och besöksnäring
En viktig del av besöksnäringen i Lessebo kommun är Kosta handelsområde samt Glasriket
som är ett samverkansområde som ligger i Kronobergs och Kalmar län och med cirka 300 000
människor runt om inom pendlingsavstånd. Lessebo strävar efter att vara en drivande part i
Glasriket genom att bland annat utveckla samarbetet med näringsidkare, sträva efter ett
differentierat gästboende och öka antalet turistattraktioner. Potential ses också inom intressen
för fiske, jakt och naturupplevelser. Turismen skapar underlag för att utveckla infrastrukturen,
vilket i sin tur kan bidra till att bibehålla och stärka servicen på landsbygden. I Lessebo
kommun finns det bland annat campingplatser och mindre rastplatser som erbjuder ett antal
aktiviteter samt ett visst serviceutbud under sommarmånaderna. Besöksnäringen skall ges
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förutsättningar för att utvecklas, en utveckling som bidrar både till en ökad sysselsättning och
tillväxt som gynnar hela kommunen. Besöksnäringen och turismen stärker båden den lokala
och externa profilen av kommunen, vilket bidrar till att marknadsföra kommunen. Detta är ett
effektivt sätt att nå framtida invånare till kommunen då det visar upp vad kommunen har att
erbjuda. Kommunen vill också arbeta för en centrumutveckling i kommunens fyra tätorter.
Miljömässig hållbarhet
Lessebo kommuns strategier för ett hållbart samhälle innehåller flera delmål. Målen handlar
bland annat om att främja den biologiska mångfalden, utveckla ett engagemang för miljön hos
medborgarna och om att sträva efter en samverkan i olika samhällsfrågor. Det handlar också
om att ta miljöhänsyn vid planering och samhällsbyggande, verka för biologisk mångfald,
minskning onödig biltrafik och ökning av gång- och cykeltrafik. De kommunala miljömålen
lyfter bland annat möjligheterna med att öka kommunens boendekvaliteter, till exempel
igenom närhet till vatten och natur. Länets regionala miljömål betonar vikten av att förstärka
småortens karaktär och ta tillvara på deras natur- och kulturvärden. I översiktsplanen lyfts
också fram att flera av kommunens sjöar och dess närmiljöer är värdefulla för rekreation och
friluftsliv. Kommunen har som ambition att kunna utnyttja naturvärdena vid sjöar och
vattendrag för boende, friluftsliv och annan verksamhet på ett sätt så att miljöerna förvaltas
som en tillgång för samhället och invånarna.
Strandskydd
Enligt lagen gäller ett generellt strandskydd på 100 meter från medelvattenlinjen om inga
andra beslut finns. I Lessebo kommun gäller det generella strandskyddet vid alla sjöar och
vattendrag, utom vid Rottnen som har ett utökat strandskydd på 200 meters. För Lessebo
kommun är det viktigt att närheten till vattnet utnyttjas på ett ansvarsfullt sätt.
Översiktsplanen visar att kommunen vill att de nya strandskyddslagarna bör användas för att,
under ansvar och tillsyn, lokalt planera och bestämma användningen av strandområden på ett
mer flexibelt sätt. Strandskyddets utformning och avgränsning bör avgöras utifrån ett
helhetsperspektiv på platsen och omgivningen. Det är också viktigt med god tillgänglighet för
allmänheten i sjöars omgivning.

Områden som prioriteras
Lessebo kommun har många sjöar och stränder, men långt ifrån alla lämpar sig för
landsbygdsutveckling i strandnära läge. För att utreda vilka områden som är mest lämpliga
har ett antal kriterier valts. Nedan redovisas motiven för de kriterierna som använts vid
prioritering av områdena.
Redan ianspråktagna sjöar och stränder
Genom att komplettera redan befintlig bebyggelse och befintliga åtgärder i strandnära läge
kan landsbygdsutveckling ske med relativt liten påverkan på landskapsbilden. Strandområden
kan också vara ianspråktagna genom att en väg skärmar av strandområdet från sjön. Även om
ett strandområde kan anses vara ianspråktaget ska strandskyddets syften tillgodoses, till
exempel behövs ytor för allemansrättslig passage vid sjöarnas stränder.
Områden med närhet till befintlig bebyggelse
Områden med närhet till befintlig bebyggelse har oftast närhet till eller bättre underlag för att
skapa teknisk och kommersiell service och därför även förutsättningar för ekonomisk
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lönsamhet för såväl kommunen, företag som privatpersoner. Till exempel kan vatten- och
avloppslösningar, elförsörjning och fjärrvärme samordnas och befintliga verksamheter kan få
större kundunderlag. Genom att sträva efter samverkande faktorer förbättras också
förutsättningarna att skapa en lokal eller regional hållbar utveckling. Kommunen har som
målsättning att försöka bevara de mindre samhällena i kommunen och dess karaktär och
genom att tillåta viss ny bebyggelse kan riskerna för utflyttning av bosatta och nerläggning av
verksamheter minskas. Såväl bostadsbebyggelse som turism- och fritidsbebyggelse kan gynna
befintlig bebyggelse och det lokala serviceutbudet. Även mindre satsningar kan vara
väsentliga till exempel kan en nedläggningshotad verksamhet räddas med bättre möjligheter
för enskilda näringsidkare att komplettera sin huvudverksamhet. Ett annat argument för att
prioritera områden med närhet till befintlig bebyggelse är att spara stora sammanhängande
naturområden samt gröna stråk i samhället. Möjlighet att ordna hållbara VA-lösningar för
befintliga och nya bebyggda områden innebär bättre förutsättningar för helårsboende samt en
minskad risk för negativ miljöpåverkan på vattenmiljöer.
Områden med närhet till noder och befintlig infrastruktur
Områden med närhet till noder och befintlig infrastruktur kräver inte lika stora ekonomiska
satsningar, vilket förbättrar förutsättningarna för de som vill satsa på bebyggelse eller åtgärder
i strandnära lägen. Med infrastruktur menas här inte bara väg och järnväg utan även vatten
och avlopp samt elförsörjning etc. Istället för att behöva anlägga nya vägar kan ekonomi
istället satsas på att underhålla och förbättra befintliga. Närheten till noder och befintlig
infrastruktur är även viktig för kollektivtrafiken, då områdena kan utnyttja den befintliga
kollektivtrafiken och förbättra dess kundunderlag. Pendlingsmöjligheterna med både bil, buss
och tåg förbättras också om befintlig infrastruktur tas tillvara. God tillgänglighet är också
viktigt för turism och besöksnäring. Områden som inte ligger för långt ifrån befintliga stråk
och noder för kollektivtrafik minskar dessutom bilberoendet i samhället.
Områden med goda naturförutsättningar
För att skapa förutsättningar för olika sorters bebyggelse och åtgärder har fokus legat på att
välja områden med goda naturförutsättningar. Exempel på goda naturförutsättningar är
lättillgänglig och inte för känslig natur, tåliga markförhållanden och tåliga ekosystem.
Områden med alltför brant topografi och mycket tät skog bör inte prioriteras. Dock är LISområdena är generellt utpekade och endast en översiktlig bedömning om naturens
förutsättningar har gjorts. Därför bör mer detaljerade undersökningar göras och satsningar
anpassas till resultaten av dessa.

Områden som undantas
Områden som uppfyller Miljöbalkens krav kan trots det vara mindre lämpliga som LISområden av olika anledningar. Nedan redovisas motiven för de viktigaste kriterierna som
använts för att undanta områden.
Mindre sjöar (under 1 km2) och vattendrag
Små sjöar och vattendrag och deras närmiljöer har generellt känsligare växt- och djurliv samt
markförhållanden. Större sjöar anses också oftare vara mer attraktiva ur ett
landsbygdsperspektiv. Om det visar sig finnas en önskan att utveckla områden vid mindre
sjöar och vattendrag så får dess lämplighet avgöras i varje enskilt fall.
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Naturreservat, Natura 2000-områden, riksintresse för naturvård
Områden som är skyddade av naturreservat, ingår i riksintressen för Natura 2000 eller ingår i
riksintresse för naturvård innehåller ofta speciella arter och naturtyper som bör bevaras, därför
har kommunen valt att undanta dessa områden från LIS. I dessa områden krävs även andra
tillstånd för att genomföra åtgärder. Följande områden i Lessebo kommun är skyddande av
naturreservat och/eller Natura 2000:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lövsjö ängar, naturreservat
Tiafly, naturreservat, Natura 2000-område
Visjön, naturreservat
Storafly, Björksjön, Vittgöl, naturreservat
Stocksmyr, Natura 2000-område
Muggehult, Natura 2000-område
Kulla-skärgöl, Natura 2000-område
Videsjön, Natura 2000-område

Viktiga förutsättningar att ta hänsyn till
Även om ett område är utpekat som LIS-område finns flera faktorer och förutsättningar att ta
hänsyn till vid bedömning vad som är lämpligt i de olika områdena. Mer om vad som är
viktigt att ta hänsyn till i varje LIS-område står under deras respektive rubrik. Nedan
redovisas några generella förutsättningar att ta hänsyn till vid planering av LIS-områden.
Attraktivitet
Många människor anser att det är attraktivt att bo nära natur och vatten, därför är det viktigt
att de utpekade LIS-områdena faktiskt kan bidra till att fler får möjlighet att bo, verka och
vistas i attraktiva lägen. Områdena kan vara attraktiva för till exempel bostäder,
fritidsbostäder, verksamheter, turism- och besöksnäringen eller för det rörliga friluftslivet. En
del av det attraktiva i flera dessa områden är att bebyggelsen inte ligger tätt, därför viktigt att
det i varje enskilt fall göras en avvägning hur mycket området tål att exploateras och att
bedömningen görs efter platsens unika förutsättningar. En bedömning bör också göras för hur
bebyggelsestrukturen ska se ut (tät eller gles, enstaka eller gruppvis, småskalig eller
storskalig) för att platsens karaktär ska kunna bevaras.
Tillgänglighet
Allmänhetens tillgänglighet i områdena är mycket viktig och därför får inga sjöar får
kringbyggas helt och möjligheterna för allmänheten att röra sig i områdena får inte väsentligt
försämras när nya satsningar görs. I vissa fall kan en utveckling av LIS-områden istället
innebära utökade möjlighet för allmänheten att använda rekreationsområden, till exempel i de
fall besöksnäring, turistnäring eller föreningslivet får möjlighet att utveckla sin verksamhet.
Växt- och djurliv
Hänsyn bör tas till växt- och djurlivet vid all planering även i utpekade LIS-områden.
Förutom naturområden som är skyddade (med till exempel naturreservat, Natura 2000,
biotopskydd) så har endast en översiktlig inventering gjorts. Därför är det viktigt att
undersöka växt- och djurlivets förutsättningar i varje LIS-områden innan eventuella projekt
startas. Till exempel bör hänsyn tas till känsliga miljöer, biotoper, sumpskog, våtmarker, och
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annan natur med höga värden. Samma lagstiftning och prövning gentemot djur- och växtliv
gäller i LIS-områden som för alla bygglov och strandskyddsdispenser.
Vattenskyddsområden
Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattentäkter och säkra tillgången på bra
grundvatten och inom dessa gäller särskilda bestämmelser. I Lessebo kommun finns
vattenskyddsområden och fyra av de föreslagna utvecklingsområdena för strandnära
exploatering berörs. Viss restriktivitet bör gälla i dessa områden med ny bebyggelse, till
exempel är det viktigt att dricksvatten, avlopps- och dagvattenhanteringen sker på ett säkert
sätt. Råvattenintaget i sjön Rottnen ligger precis vid det planerad LIS-området Fiskesbro ut
mot Ormeshaga, och intaget i sjön Läen ligger nära LIS-området i Djurhultsbro.
Teknisk service
I vissa fall kan LIS-områden innebära att nya investeringar i teknisk försörjning behövs, till
exempel i vatten- och avloppsnät, kollektivtrafik, vägar, bredband och elnät. Flera av LISområdena kan dock bidra till underlag för att förbättra teknisk service i befintliga områden.
Det är en fördel om ny bebyggelse planeras så att även befintlig bebyggelse får möjlighet till
förbättrad teknisk service.
Fritidsbebyggelse och permanentbostäder
Fritids- och permanentbostadsbebyggelse kan i vissa områden vara lämpligt och i andra
lämpar sig istället åtgärder som gynnar rekreation och olika fritidsaktiviteter bättre.
Permanentbostäder är lämpliga främst i de områden som har goda förutsättningar för att
utveckla pålitlig teknisk service eller i områden som redan har det. Vid planering av ny
fritidsbebyggelse och nya permanentbostäder är det viktigt att tänka på att de måste uppfylla
strandskyddslagens syfte trots att de inom ett LIS-område, vilket innebär att de måste bevara
allmänhetens tillgänglighet längs stranden och till området som helhet samt att de inte får ha
en negativ effekt på växt- och djurlivet. Observera att en fri passage ska lämnas närmast
vattnet även i LIS-områden, enligt 7 kap. 18f § MB.
Besöksnäring och turism
Naturupplevelser, friluftsliv och rekreation utgör tillsammans med glasriket ett underlag för
turism och besöksnäring. Åtgärder som gynnar dessa bör prioriteras. Till exempel kan
satsningar göras på camping, stuguthyrning och ekoturism samt olika aktiviteter såsom jakt,
fiske och ridning.
Friluftsliv och rekreation
Många områden med närhet till natur och vatten är viktiga för rekreation och det rörliga
friluftslivet. När nya åtgärder eller bebyggelse planeras är det viktigt att ta hänsyn till hur
områdena används idag, till exempel ta hänsyn till stråk, fiskeplatser och grillplatser. Ny
bebyggelse i LIS-områden kan medföra inskränkningar i det rörliga friluftslivet, men också
möjligheter. Även genomförandet av mindre åtgärder som gynnar friluftslivet underlättas i
LIS-områden. Vindskydd, bryggor, utedass, mindre klubbstugor är åtgärder som gynnar det
rörliga friluftslivet och allmänhetens tillgång till naturen. En av Lessebo kommuns strategier
för att arbete mot ett hållbart samhälle är att involvera, engagera och informera kommunens
invånare i miljön. Att satsa på friluftsliv och rekreation i kommunen kan användas som ett sätt
att uppnå detta mål.
LIS-plan

21

2022-01-18
Dnr: KS 2020/163

137

Fiskevårdsområden
Fisket i kommunen fungerar som fritidssysselsättning för många medborgare i kommunen
samtidigt som det har positiva ekonomiska effekter på landsbygden då det lockar besökare
och turister. Fisketurism skulle kunna utvecklas genom till exempel stuguthyrning, uthyrning
av utrustning samt möjligheter till andra aktiviteter. Flera av LIS-områdena som pekats ut i
denna plan har goda möjligheter för fisketurism. Vattenvård och fiskevårdsåtgärder är även
viktigt för fortsatta fiskemöjligheter därför bör hänsyn tas till vid planering av ny bebyggelse
bör hänsyn tas så att dessa inte försvåras.
Förorenade områden
Föroreningar kan vara ett hinder för utveckling, men utveckling kan samtidigt innebära en
möjlighet att ta hand om och hantera föroreningarna på platsen. Ur miljöhänseende är det
senare att föredra. Ekonomiskt kan det finnas svårigheter att klara av att rena områden för att
möjliggöra utveckling av boende eller liknande. Samtidigt kan utvecklingen av ett förorenat
område bidra till att knyta samman orten eftersom dessa markområden ofta tenderar att ligga i
eller i nära anslutning till samhällena. Att ta vara på dessa områden, rena och utveckla dem
kan i förlängningen bidra till en samhällsekonomisk vinst som är svår att beräkna värdet av.
Inom Lessebo kommun finns flera nerlagda verksamheter som har orsakat områden med
förorenad mark. I anslutning till vissa utpekade LIS-områden kan det ha bedrivits eller
bedrivs miljöfarlig verksamhet vilket kan innebära att marken är förorenad. Där det finns
indikationer på potentiellt förorenade områden måste vidare utredningar göras innan
exploatering. Det behöver hänsyn tas till vid ny bebyggelse även om LIS-områdena inte ligger
inom kända områden med föroreningar.
Kulturmiljö och fornlämningar
Det finns flera skäl att värna om kulturmiljön, historiska, sociala, estetiska och ekonomiska
bland annat. Kulturmiljön kan bestå av föremål, byggnader, fasta fornminnen och
kulturlandskapet i sig. Kulturmiljöer vårdas ofta bäst genom att de får brukas och leva. Tre
områden i kommunen är av riksintresse för kulturmiljövården; Lessebo bruksmiljö (G 31),
Läseboda bytomt (G 31) och Kosta brukssamhälle (G 32). Läseboda bytomt ligger i
anslutning till ett av LIS-områdena och vilka möjligheter det finns att utveckla området
samtidigt som kulturmiljön bevaras behöver utredas närmre. Djurhultsbro är beläget cirka 200
meter från samma riksintresse (G 31) och utgörs här av disponentvillan för bruket samt av
egnahemsområdet i Djurhult. Blågöl gränsar till riksintresset Kosta (G 32) och utgörs i denna
del av glasbruksområdet och bostäder från perioderna 1888–1930 samt 1930–1960.
Fornminnen och fornlämningsområden finns på flera ställen i kommunen. Dessa har olika
förutsättningar, vissa bör inte röras medan andra kan grävas ut genom en arkeologisk
utgrävning. Kulturmiljöer av riksintresse enligt 3 kap. 6 § MB ska så långt som möjligt
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. När ny bebyggelse planeras kan
arkeologiska utredningar behöva göras, vilket är bra att ha i åtanke vid planering av nya
projekt.
Barnperspektiv (Barnkonventionen)
Barnkonventionen (Förenta nationerna konvention om barnets rättigheter 2018:1197) tillkom
1990 och blev svensk lag år 2020. Artiklarna 3 och 12 är de artiklar som har mest bäring på
samhällsplaneringen. Artikel 3 handlar om att barnets bästa alltid ska komma i främsta
rummet och artikel 12 om att varje barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör
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det. Dessa grundläggande bestämmelser gäller för alla frågor som direkt eller indirekt
påverkar barns livsmiljö. Därför är det viktigt att frågeställningar och problem blir belysta
från många olika håll och med olika synsätt. Barn och ungdomars användning av den fysiska
miljön är i vissa fall annorlunda än vuxnas. Tillgänglighet, rörelsefrihet och säkerhet är viktigt
för barns möjlighet till utveckling och frihet att leka. Det är viktigt att planera och anpassa
kommunens fysiska miljöer till barnens behov. I Lessebo kommun har politikerna bestämt att
varje gång en tjänsteman bestämmer någonting som berör barn eller unga i Lessebo så ska en
barnchecklista användas. Barn ska få utrymme att tycka till och utrycka sin åsikt i frågor som
rör dem i förhållande till deras ålder och mognad.
Jordbruksmark
Jordbruksmark har ett särskilt skydd enligt kapitel 3 Miljöbalken. Bebyggelse på
jordbruksmark kräver att det finns ett särskilt angeläget allmänt intresse. Bostadsbebyggelse
bör accepteras om jordbrukets behov tillgodoses. Ny exploatering bör ske vid befintlig
bebyggelse, i anslutning till vägar eller vid skogsbryn och andra gränszoner. På
jordbruksområden med höga natur- respektive kulturvärden kan bostäder accepteras om
områdets naturvärden och den kulturhistoriska miljön kan bevaras. Om brukningsvärd
jordbruksmark föreslås tas i anspråk för ny bebyggelse behöver det finnas en tydlig
motivering till varför alternativa lokaliseringar inte är möjliga utifrån Miljöbalkens 3 kap. 4 §
MB.
Klimatanpassning
En översiktlig klimat- och översvämningsutredning har genomförts i samband med LISplanen, se PM-Klimat och översvämningsrisker. Temperaturhöjningar, stigande havsnivåer,
ökade mängder nederbörd och fler intensiva korttidsnederbörd förväntas som följd av
pågående klimatförändringar. Det kan på sikt innebära ökade risker för översvämningar, ras
och skred. Där det idag finns en risk för ras och skred, är det sannolikt att denna risk ökar då
ett förändrat klimat kan förändra markens lämplighet att bebyggas. Ras och skred inträffar
ofta i närheten av vattendrag, kust eller sjöar. Lermark som sluttar eller gränsar till vatten är
speciellt känslig för skred. Lessebo kommun har ett mycket storkuperat landskap med stora
höjdskillnader och den dominerande jordarten är morän. Dock finns det även områden med
berg, torv och isälvssediment i kommunen. Eftersom morän dominerar i Lessebo kommun
bedöms skred- och rasriskerna generellt som relativt små, men på vissa platser finns mer
finkorniga jordar (torv, lera och sand).
I samband med exploatering av respektive LIS-område är det viktigt att undersöka de
geotekniska förutsättningarna för att kunna bedöma eventuella riskfaktorer såsom ras, skred
och erosion. När de geotekniska förutsättningarna undersöks så är det även viktigt att ta
effekterna av ett förändrat klimat i beaktande. Vid snösmältning, tjällossning och perioder
med mycket regn är risken för ras och skred större. När respektive område utvecklas kan
åtgärder krävas, exempelvis reglering av marknivåer beroende av översvämning.
Naturvärden och nyckelbiotoper
Nyckelbiotoper och biotopskyddade områden ska generellt undantas från exploatering. Detta
gäller även en skyddszon eller ett närområde runt dessa nyckelbiotoper och biotopskyddade
områden som är så stort att de biologiska värdena inte äventyras. Undantag kan göras för
åtgärder som främjar friluftslivet, naturvården eller kulturmiljövården. Nyckelbiotoper och
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biotopskyddade områden kan tillkomma så en uppdatering måste ske inför varje planerad
exploatering.
Flera av de föreslagna LIS-områdena berör eller ligger nära nyckelbiotoper; N 5476 – 1996
(LIS-område 2), N 2651 – 1995 (LIS-område 3), N 3534 – 2014 och N 6550 – 1996 (LISområde 4), N 6552 – 1996 (LIS-område 5), N 59 – 2000 och N 6917 – 1998 (LIS-område 7)
samt N 4435 – 1996 och N 4372 – 1996 (LIS-område 9). I det fortsatta planeringsarbetet ska
särskild vikt läggas vid att nyckelbiotoper vid de föreslagna LIS-områdena inte påverkas
negativt av åtgärder inom LIS-områden.
Statliga vägar
I Lessebo kommun går två riksvägar, väg 25 och väg 28 samt en järnväg, Kust till kustbanan
som har i dagens lägestopp både i Hovmantorp och Lessebo. Särskild hänsyn ska tas vid
planering utmed vägar och järnvägar av riksintresse. Riksväg 25, Riksväg 28 och järnvägen
har alla tre ett bebyggelseritt avstånd av 30 meter från respektive led, vilket gäller vid
nybyggnation. För att få bygga närmare än detta krävs det särskilt tillstånd från väghållaren, i
regel Trafikverket. Vid exploatering inom ett LIS-område bör befintliga anslutningar till det
statliga vägnätet användas. Trafikverket tillämpar en restriktiv hållning till nya anslutningar
till vägar på funktionellt utpekade stråk och regionalt viktiga vägar för person- och godstrafik.
Utfarter ska så långt det är möjligt samlas till en anslutning. För nya eller ändrade
anslutningar krävs väghållarens tillstånd. Vid en större exploatering inom ett område som inte
ligger i direkt anslutning till kollektivtrafik bör möjligheterna till GC-vägar ses över.
Ökad trafik kan medföra behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar, i
synnerhet i närliggande anslutningar till de statliga vägarna. Trafikmängd och flöden påverkar
bland annat val av korsningstyp, behov av anslutningar med vilplan eller mötesplatser som
kan komma att bli aktuellt om trafikrörelser ökar i betydande grad i och med en exploatering
av fler områden. Det är en fråga som är möjlig att lösa i samband med framtida exploatering.
Exploateringar som föranleder att åtgärder krävs på statliga vägar ska bekostas av kommunen
och/eller exploatören.
Statliga vägar som kan komma att beröras är:
•
•
•
•
•
•

Fiskesbro ut mot Ormeshaga – Väg 834
Strömbergshyttan – Väg 25
Djurhultsbro – Väg 25
Sydöstra Skruv – Väg 823
Tjugosjö vid Östersjön – Väg 819
Ryttarenäset – Väg 834

I Lessebo kommun finns det förutom de statliga vägarna även ett flertal länsvägar som knyter
samman landsbygden med de olika samhällena. Genom att fortsätta utveckla dessa länsvägar
ökar trafiksäkerheten och det blir möjligt för fler människor att resa inom kommunen.
Länsvägarna kommer inte bara att utvecklas med fokus på bilar utan även trafiksäkra
lösningar för cyklar kommer utvecklas mellan orterna.
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Luftfart
Luftfartsverket (LFV) ska kontaktas i ett tidigt skede vid planläggning, lovgivning och
tillståndsprövning som avser höga objekt. Till LFV ska alla objekt oavsett om det gäller
byggnader, vindkraftverk, master, torn, reklamskyltar, konstverk etc. som är högre än 20
meter över mark- eller vattenytan remitteras.
E.ON Energidistribution AB
E.ON har inom kommunen ett regionalt ledningsnät för elförsörjning, både inom kommunen
men även vidare till angränsande kommuner och regioner. Denna ledningsrätt består av 50
och 130 kV ledningar samt fördelningsstationer i Hovmantorp, Lessebo, Lessebo västra samt i
Kosta. E.ON:s utgångspunkt är att bibehålla fördelningsstationen och ledningarna i befintligt
utförande och läge.
Vid byggnation och bygglov eller annan exploatering nära en elanläggning medför att vissa
restriktioner kan komma att införas i markanvändningen i det aktuella området. Dessutom
skall arbete i närheten av starkströmsanläggningar utföras i enlighet med elsäkerhetsverkets
föreskrifter om elsäkerhet vid yrkesmässig verksamhet samt de elbranschen framtagna
elsäkerhetsanvisningarna. Det är därför viktigt att E.ON kontaktas för samråd vid
exploateringar och i samband med bygglov.
Mellankommunala frågeställningar
För de områden som angränsar eller är belägna nära kommunens gränser ska Lessebo
kommun samverka med berörda grannkommuner. Synpunkter från dessa inhämtas under
samrådsskedet där samrådsförslaget samt utställningsförslaget remissas till
grannkommunerna. Lessebo kommun gör bedömningen att inga mellankommunala intressen
riskerar att påverkas inom ramen för vad som behandlas av denna LIS-plan.
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LIS-områden
Översikt
Utifrån urvalskriterierna i föregående kapitel inkluderande Lessebo kommuns översiktsplan
och olika skydd, intressen och geografisk information samt de gjorda inventeringar som har
förts så har lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen utförts.
Efter samråd och utställning har förslaget bearbetats i enlighet med samråds- och
utställningsredogörelsen, vilket bland annat innebär att LIS-område nr. 4, Ekebacken har
utgått helt ur planförslaget med avseende på konflikt med nyckelbiotoper och höga
naturvärden i området. Vidare har tre befintliga LIS-områden nr. 7, Tjugosjö vid Östersjön
och nr. 8, Transjö samt nr. 9, Ryttarenäset som nu finns redovisade i den antaga
kommunomfattande översiktsplanen från 2018, tagits med. LIS-områdena kommer däremot
inte att väsentligt omarbetas och därmed inte heller få en förändrad karaktär.
Alla tidigare utpekade LIS-områdena som nu finns utpekade i översiktsplanen har tagits med
och finnas samlade i den tilltänkta LIS-planen, förutom ett LIS-område Vasen som utgår helt
och kommer inte att ersättas. Detta med anledning av att området är i princip helt
oexploaterad och därmed inte i linje med urvalskriterierna.
Inom LIS-utredningsområdenas avgränsning har även ”utredningsområden utanför
strandskydd” markerats för att ge en bättre helhetsbild av tänkbar utveckling. De områden
som i detta dokument föreslås för LIS är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LIS-område Fiskesbro ut mot Ormeshaga
LIS-område Sydvästra Hovmantorp
LIS-område Strömbergshyttan
LIS-område Djurhultsbro
LIS-område Blågöl
LIS-område Sydöstra Skruv
LIS-område Tjugosjö vid Östersjön
LIS-område Transjö
LIS-område Ryttarenäset
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Figur 8 – LIS-områdenas läge i Lessebo kommun. Observera att de utmärkta LIS-områdena är endast ungefärliga och att en
särskild bedömning om bebyggelse är lämplig måste göras i varje enskilt fall.
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1. LIS-område Fiskesbro ut mot Ormeshaga

Beskrivning av området:
Området ligger öster om sjön Rottnen och sydost om tätorten Hovmantorp. Igenom området
går väg 834 som går från Hovmantorp till bland annat Linnehult och Ugnanäs. Området
innehåller idag flera fritidshus och några permanentbostäder. Där finns några mindre
verksamheter och företag i närheten av Ormeshaga. Med hänsyn till bebyggelsen finns det
redan infrastruktur i form av vägar och el, medan vatten och avlopp blir en fråga i samband
med fortsatt bebyggelse samt detaljplanering. Närmsta service med mataffär, skola och
tågstation finns i Hovmantorp cirka 1,5 km norrut. Igenom området går cykellederna ”På tur i
glasriket” och ”Rottnen runt”. Hovmantorps idrottsplats och anslutande motionsspår ligger
också nära området. I området trafikeras väg 834 av 500 fordon (ÅDT) varav 38 utgörs av
tung trafik. Skyltad hastighet på sträckan är 70 km/tim.
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Rottnen är Lessebo kommuns största sjö på cirka 32 kvadratmeter. Den ligger i västra delen
av kommunen och delar av sjön går in i Växjö kommun. Längs sjöns norra strand ligger
tätorten Hovmantorp på cirka 3000 invånare. Längs Rottnens östra sida finns
fritidsbebyggelse och området Ormeshaga som också har vissa permanentbostäder. Sydväst
om Hovmantorp finns en campingplats och längre söderut enstaka permanentbostäder och
några mindre enklare stugor för uthyrningsverksamhet. Södra stranden är obebyggd. Rottnen
och dess omgivning är ett mycket populärt område för olika rekreations- och fritidsaktiviteter,
till exempel fiske, kräftfiske, segling, kanotpaddling, bad, jakt och som strövområde. Rottnen
är en dricksvattentäkt och har sitt intag i nordöstra delen av sjön. Hela LIS-området ligger
inom gränsen för inre vattenskyddsområde för Hovmantorps yt- och grundvattentäkt i sjön
Rottnen. Rottnen har ett utökat strandskydd på 200 meter i vatten och på land.

Figur 9 – Bilden är tagen från Oxnabben, Hovmantorp, väster om fritidsbebyggelsen vid Fiskesbro.

Skred, ras, erosion och översvämning:
Marken inom LIS-området består av morän med inslag av berg i dagen. Berg i dagen
förekommer framförallt i de södra delarna av området. Enstaka större block förekommer på
sydvästra och sydöstra delen av området. Närmast sjön Rottnen förekommer organiska
jordarter såsom torv, dy och gyttja. Jorddjupet inom området bedöms till cirka 5–10 m i norra
delen med ett avtagande djup åt söder där djupet är cirka 3–5 m.
Instängda områden som riskeras att översvämmas i samband med skyfall återfinns generellt i
låglänta områden utmed rinnvägarna, se PM-Klimat och översvämningsrisker. Vid eventuell
framtida exploatering av LIS-området måste rinnvägarna som korsar området beaktas så att
inte nya instängda områden skapas. Hänsyn måste även tas till befintliga lågpunkter, vilka i de
flesta fall även utgör riskområden vid vanligare regn. Generellt är låglänta områden nära sjön
relativt sett mer riskutsatta än övriga. Innan dessa bebyggs bör skyfallssituationen utredas
noggrant. Inom LIS-området finns tydliga tröskelnivåer som medför att vissa lågpunkter
riskerar att översvämmas först när tröskelnivån överskridits. Vid eventuell exploatering i
strandnära lägen i området bör det utredas närmare vilka vattennivåer som kan inträffa i sjön.
LIS-plan

29

2022-01-18
Dnr: KS 2020/163

145

Det är också viktigt att inte placera hus för nära branta strandkanter där det finns risk för ras
eller skred.
Miljökvalitetsnormer för vatten:
Aktuellt LIS-området berörs av en vattenförekomst/recipient:
•

Rottnen (sjö), SE629022–146127

Vattenkategori
Kemisk status
Risk att kemisk status ej uppnås
Orsaker till att kemisk status ej uppnås
Ekologisk status
Risk att ekologisk status ej uppnås
Orsaker till att ekologisk status ej uppnås
Miljögifter

Rottnen
Sjö
Uppnår ej god
Risk att ej uppnås till 2027
Överskridande av bromerad difenyleter,
kadmium, bly och kvicksilverföreningar
Måttlig
Risk att ej uppnås till 2027
Påverkan av morfologiska förändringar
och kontinuitetsförändringar
Ja

Figur 10 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.

Natur- och kulturvärden:
Vegetationen består i huvudsak av granskog med inslag av triviala lövträd samt tallskog med
inslag av gran. Granskogen är i huvudsak ung och av plantagetyp. I de inre delarna är marken
delvis kuperad med ett mindre inslag av berg i dagen. Även stora block finns. Nära sjökanten
finns sumpaktiga områden med inslag av exempelvis odon och skvattram. Öster om väg 834
har en del utspridda enstaka fornminnen hittats, vilket man bör ha i åtanke vid fortsatt
planering av området. Vid Byaviken och Näsgården finns särskilda naturvärden som hänsyn
bör tas till. I närheten av LIS-området finns växtplatser för den utrotningshotade
Strandjordtungan. Arten är en svampart och är synlig från mitten av september till mitten av
november på blottlagda grusiga stränder. Enligt rödlistan är arten klassificerad som sårbar art
(VU). Strandjordtunga är synnerligen ovanlig svamp och såvitt man hittills vet finns det
endast på sju lokaler i världen, sex av dessa ligger i Sverige, i Kronobergs län och Jönköpings
län. Enligt Naturvårdsverket är Rottnen den enda kända sjön i Ronnebyåns vattensystem där
strandjordtunga växer, till exempel genom ändrad vattenreglering, igenväxning av
strandzonen samt exploatering av dess växtplatser eller mekaniskt slitage på dessa. Det är
därför inte lämpligt att anordna badplatser där strandjordtungan växer.
Relevanta ställningstagande i översiktsplan för Lessebo kommun 2018:
•
•

Hovmantorp med omnejd är inom pendlingsavstånd och kan erbjuda ekonomiskt
fördelaktigt boende i naturnära miljö med god service. Genom att dessutom utöka
mängden bostäder kan området stärka sin roll i Hovmantorps utveckling.
Delar av det aktuella området finns med i översiktsplanen med bostäder som tänkt
framtida markanvändning.
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Figur 11 – LIS-område Fiskesbro ut mot Ormeshaga.
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Motiv:
•
•
•
•
•
•

Närhet till infrastruktur och goda kommunikationsmöjligheter.
Nära befintlig bebyggelse.
Goda förutsättningar för strandnära bebyggelse i attraktivt läge.
Goda förutsättningar för att utveckla turism, rekreation och samhällsservice.
En viss utökning av bebyggelsen i området ger ett förbättrat underlag gör
samhällsservice.
Intresse av att uppföra bostadsbebyggelse i området finns.

Tänkt utveckling:
•

Bostadsbebyggelse, fritidshus, turist- eller friluftsverksamheter

Ta hänsyn till vid planering:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Detaljplan bör göras för området vid utökad bebyggelse.
Bevara ett område närmast stranden till förmån för allmänhetens tillgänglighet och
växt- och djurlivet.
Rottnens fiskevårdsområde.
Prioritera bebyggelse främst nära länsväg 834. Kontakt med Trafikverket ska ske i god
tid före genomförandet, för godkännande av möjliga placeringar och detaljutformning
för anslutningar.
Gång- och cykelväg genom området till Hovmantorp skulle eventuellt behövas.
Vid exploateringen för bebyggelsen bör ingen mark i sådana strandnära lägen som kan
vara presumtiva växtplatser för strandjordtunga att överhuvudtaget beröras.
Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet och vattentäkten skall följas.
Vid planläggning skall hänsyn tas till miljökvalitetsnormer (MKN) för närliggande
vattenförekomster.
Vid en ev. framtida exploatering krävs en mer detaljerad naturvärdesinventering.

Kommunens bedömning:
Inom LIS-området bedöms utrymme för kompletteringar finnas i lägen i anslutning till
befintlig bebyggelse och för nya tomter i skogspartier. Om LIS-området exploateras med
permanent- eller fritidsboende finns goda förutsättningar för utveckling av orten Hovmantorp.
Området bedöms ha en utvecklingspotential att på sikt utvecklas till en attraktiv boendemiljö
med boendemiljö med fördelaktigt läge och fina utblickar över sjön Rottnen. Attraktiva
bostäder i strandnära läge kan locka till kvarboende och inflytning, vilket kan innebära ett
inflöde av kompetens och skattemedel till kommunen. Marken bedöms lättbebyggd och det
krävs små kompletteringar med vägar för att nå attraktiva ytor. En etablering av ytterligare
permanent- eller fritidsbostäder skulle också bidra till ett stärkt underlag för serviceutbudet i
området samt den kollektivtrafikförbindelse som finns och på så vis bidra till
landsbygdsutvecklingen. Då det redan finns bebyggelse i området är det viktigt att områdets
karaktär bibehålls. Genom att bygga på ett sätt som överensstämmer med den befintliga
byggnationen kan området fortsätta smälta in i landskapet. Ett villkor för bebyggelse i
området bör vara att det ansluts till kommunalt vatten och avlopp.
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2. LIS-område Sydvästra Hovmantorp

Beskrivning av området:
Detta område ligger i utkanten av Hovmantorp tätort, sydväst om Hovmantorps centrum.
Närmast i norr ligger villaområde, camping och badplats och i öster möter området sjön
Rottnen. Söderut ligger gamla Hovmantorp med kyrka och i närheten en herrgård med några
intilliggande hus. Utöver det finns det endast några få utspridda enstaka hus som används som
fritidshus eller för uthyrningsverksamhet. Längre söderut finns ett stort område som är
populärt för jakt, fiske, rekreation och friluftsliv. Väster om området ligger strövområden som
är tätortsnära och frekvent använda. Kommunikationerna i det tänkta området är goda tack
vara närheten till Hovmantorp där också närmsta samhällsservice finns. LIS-området ligger
inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde, vilket medför att gällande föreskrifter ska
följas vid exempelvis markarbeten. Rottnen har ett utökat strandskydd på 200 meter i vatten
och på land.
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Figur 12 – Bilden är tagen från strandpromenaden som går längs järnvägen i Hovmantorp.

Skred, ras, erosion och översvämning:
Marken inom LIS-området består av fast morän. Jorddjupet i området bedöms vara 1–3 m.
Närmast sjön Rottnen förekommer organiska jordarter såsom torv, dy och gyttja.Inom
området finns en större lågpunkt (A) och söder om området finns ännu en stor lågpunkt som
delvis går in i det utpekade LIS-området (B), se PM-Klimat och översvämningsrisker. I båda
lågpunkterna är medelvattendjupet omkring 0,2 m, och det maximala vattendjupet omkring
0,6 m. Vid eventuell framtida exploatering av området bör hänsyn framförallt tas till
befintliga lågpunkter och de instängda områden som finns utmed vägen. Rinnvägarna som
korsar området bör också beaktas så att inte nya instängda områden tillskapas. Nära sjön
Rottnen finns vissa sanka partier som inte bör bebyggas på grund av risken för översvämning,
vilket studeras mer detaljerat vid senare prövning. Inom LIS-området finns tydliga
tröskelnivåer som medför att vissa lågpunkter riskerar att översvämmas först när tröskelnivån
överskridits. När tröskelnivån väl överskridits medför högre vattennivåer att området som
riskerar att översvämmas gradvis ökar.
Miljökvalitetsnormer för vatten:
Aktuellt LIS-området berörs av en vattenförekomst/recipient:
•

Rottnen (sjö), SE629022–146127

Vattenkategori
Kemisk status
Risk att kemisk status ej uppnås
Orsaker till att kemisk status ej uppnås
Ekologisk status
Risk att ekologisk status ej uppnås

Rottnen
Sjö
Uppnår ej god
Risk att ej uppnås till 2027
Överskridande av bromerad difenyleter,
kadmium, bly och kvicksilverföreningar
Måttlig
Risk att ej uppnås till 2027
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Orsaker till att ekologisk status ej uppnås
Miljögifter

Påverkan av morfologiska förändringar
och kontinuitetsförändringar
Ja

Figur 13 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.

Natur- och kulturvärden:
Vegetationen inom området består huvudsakligen av triviallövskog och ädellövskog med
inslag av björk och tätare partier av gran. Väster om området finns en yta med mycket
fornminnen i form av en fossil åker av typen röjningsröseområde med blästbrukslämning och
längs stranden finns ett smalt nyckelbiotopsområde (N 5476 – 1996). Nyckelbiotopen består
av en rad mycket grova och gamla tallar (en del torrträd och högstubbar). De torra träden har
insektshål och bohål för fåglar, en del har s.k. mulm. De är också rikligt bevuxna med
knappnålslavar. Både de torra träden och de äldsta tallarna är spiralvridna i veden, har
grovgreniga platta kronor samt s.k. pansarbark. Detta nyckelbiotopsområde omfattas inte av
utredningsområdet. Utanför LIS-området i väster och sydväst finns även små partier med
jordbruksmark som i dagsläget arrenderas ut.
Relevanta ställningstagande i översiktsplan för Lessebo kommun 2018:
•
•
•

I Hovmantorps sydvästra del bör strandskyddet varieras och anpassas till den väg som
går längs sjön och naturligt skiljer av området längs strandskyddet.
Lessebo kommun vill kunna erbjuda boendemiljöer tomter nära natur och vatten.
Delar av det aktuella området finns med i översiktsplanen med bostäder som tänkt
framtida markanvändning.

Motiv:
•
•
•
•
•
•
•
•

Närhet till infrastruktur och goda kommunikationsmöjligheter
Nära befintlig bebyggelse
Förutsättningar för nya attraktiva boendemöjligheter
Promenadstigarna i närområdet har förbindelse med stora uppskattade strövområden
Småvägar finns redan i området
Förutsättningar för att utveckla turism, rekreation och friluftsliv
En viss utökning av bebyggelsen i området skulle kunna bidra till att öka allmänhetens
tillgänglighet i området samt allmänhetens intresse.
Kommunal vatten- och avloppsanslutning finns nära och är möjlig.

Tänkt utveckling:
•

Bostadsbebyggelse, fritidshus, turist- eller friluftsverksamheter
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Figur 14 – LIS-område Sydvästra Hovmantorp.
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Ta hänsyn till vid planering:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Detaljplan bör göras för området vid ny bebyggelse.
Bevara ett område närmast stranden till förmån för allmänhetens tillgänglighet och
växt- och djurlivet.
Bevara och förbättra tillgängligheten för allmänheten i området.
Befintliga vandringsleder och stigar, ny bebyggelse får inte hindra att området
används för rekreation och som strövområde.
Arkeologiska utredningar kan bli aktuella.
Rottnens fiskevårdsområde.
Nyckelbiotop ligger i gräns mot LIS-område och skyddas. Området kräver noggrann
planering för att inte påverka närliggande nyckelbiotopsområde.
Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas.
Vid planläggning skall hänsyn tas till miljökvalitetsnormer (MKN) för närliggande
vattenförekomster.

Kommunens bedömning:
Området är lämpligt för främst permanentbostäder. Eventuellt kan fritidshus och turist eller
friluftsverksamheter vara lämpligt. LIS-området ligger inom cykel och promenadavstånd från
Hovmantorp och betraktas som tätortsnära. Det tätortsnära läget beräknar stärka underlaget
för service i orten. Området bedöms ha en utvecklingspotential att på sikt utvecklas till en
attraktiv boendemiljö med boendemiljö med fördelaktigt läge och fina utblickar över sjön
Rottnen. Attraktiva bostäder i strandnära läge kan locka till kvarboende och inflytning, vilket
kan innebära ett inflöde av kompetens och skattemedel till kommunen. Ett tillskott på
bostäder kan även bidra till ett ökat resandeunderlag för kollektivtrafiken. LIS-området kan
långsiktigt antas ge positiva sysselsättningseffekter och/eller kan bidra till att upprätthålla
serviceunderlaget på landsbygden. Vissa ställen längs strandlinjen kan vara lämpliga för
anläggningar som gynnar en utveckling av turism och friluftsliv. Potentiell byggelse ska
utformas på ett sätt som tar hänsyn till natur- och kulturvärden.
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3. LIS-område Strömbergshyttan

Beskrivning av området:
Strömbergshyttan är en gammal glasbruksort och ligger längs med väg 25 mellan Lessebo och
Hovmantorp, strax sydväst om Hyllsjön. Där har funnits flera mindre verksamheter såsom
restaurang/café, butiker och utomhusteater. I området finns idag en mindre bebyggelsegrupp
med permanentbostäder, en skidbacke, friluftsområde med mountainbike och en
orienteringsstuga. Strax öster om Strömbergshyttan ligger en fin rastplats med en offentlig
badplats i Hyllsjön. Rastplatsen ligger nära Strömbergshyttan men saknar förbindelse för
gående och cyklister. Strax söder om Hyllsjön ligger Kvarnsjön med väg 25 som en barriär
emellan. Området har goda möjligheter till kommunikationer med buss och bil är väg 25
precis intill. Närmsta samhällen med skola, mataffär och tågstation är Lessebo och
Hovmantorp. I Strömbergshyttan trafikeras väg 25 av 5753 fordon (ÅDT) varav 751 utgörs av
tung trafik. Skyltad hastighet på sträckan är 70 km/tim. Väg 25 är rekommenderad väg för
farligt gods.
Strömbergshyttan berörs av två förorenade områden enligt Länsstyrelsens databas för
misstänkt förorenade områden (EBH-stödet); Studioglas Strömbergshyttan samt
Strömbergshyttan Lindefors. Strömbergshyttan (Lindefors) har riskklass 1 vilket betyder
mycket stor risk för människors hälsa och/eller miljön. Området finns med på Länsstyrelsens
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prioriteringslista över de mest förorenade områdena i länet. Studioglas Strömbergshyttan
(fastigheten Linneskruv 1:53) saknar riskklassning, men har identifierats som ett misstänkt
objekt. Området misstänks vara förorenat då det bland annat funnits en verksamhet som
använt bly i sin produktion.
Hyllsjön ligger i centrala delarna av Lessebo kommun med väg 25 som passerar precis vid
dess södra strand. I södra delen av sjön ligger Ströbergshyttan och en rastplats, annars finns
det i nuläget ingen bebyggelse i Hyllsjöns närområde. I området kring sjön finns flera mindre
stigar, blåbärsskogar och små uppskattade badplatser. Sjön är mycket badvänlig med god
vattenkvalitet. En motionsslinga runt sjön kan vara en lämplig satsning som skulle kunna
nyttjas av såväl boende, orienterare och gäster. Området har goda förutsättningar att utvecklas
som ett rekreationsområde. Även en satsning på bostadsbebyggelse, handel och turism i södra
och sydvästra delen skulle kunna gynna området i sin helhet. Sjön ingår i Öjen med flera
sjöarnas fiskevårdsområde. Hyllsjön har ett strandskydd på 100 meter i vatten och på land.

Figur 15 – Bilderna är båda tagna från en av uddarna vid Strömbergshyttan.

Skred, ras, erosion och översvämning:
LIS-områdets mark består huvudsakligen av morän och berg med inslag av torv. Berg i dagen
finns i områdets östra del. Jorddjupet inom området bedöms till cirka 5–10 m i centrala delen
med ett avtagande djup åt öster där djupet är cirka 3–5 m.
Strömbergshyttan är utpekat som ett översvämningskänsligt område utifrån den
sammanställning av översvämningar som gjorts av Länsstyrelsen i Kronobergs län (2010). De
områden som översvämmas i denna del är generellt flacka, och kan därmed förväntas få
begränsade vattendjup. I norra delen finns endast ett instängt område där större vattendjup,
som mest omkring 1,1 m, kan förväntas. De flesta lågpunkter ligger i anslutning till
vattendragen, men ett lite större instängt område finns nordost om samhället (i område C), se
PM-Klimat och översvämningsrisker. Vattendjupet i denna lågpunkt blir som mest omkring
0,4 m. Invid vägen som utgör LIS-områdets södra gräns finns några mindre instängda
områden, och vattendjupen i dessa kan bli uppemot 0,6 m som mest. Vid eventuell framtida
exploatering inom LIS-området bör hänsyn tas till att vatten kan ansamlas i de flacka
områdena väster om sjön samt i de lite större lågpunkterna. Hänsyn bör även tas till befintliga
lågpunkter och rinnvägarna genom området. Innan dessa bebyggs bör skyfallssituationen
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utredas noggrant. Nära sjön finns vissa sanka partier som inte bör bebyggas på grund av
risken för översvämning.
Miljökvalitetsnormer för vatten:
Aktuellt LIS-området berörs av en vattenförekomst/recipient:
•

Fagerekeån (vattendrag), SE630054–146540

Vattenkategori
Kemisk status
Risk att kemisk status ej uppnås
Orsaker till att kemisk status ej uppnås
Ekologisk status
Risk att ekologisk status ej uppnås
Orsaker till att ekologisk status ej uppnås
Miljögifter

Rottnen
Vattendrag
Uppnår ej god
Risk att ej uppnås till 2027
Överskridande av bromerad difenyleter
och kvicksilverföreningar
Måttlig
Risk att ej uppnås till 2027
Påverkan av morfologiska förändringar
och kontinuitetsförändringar
Ja

Figur 16 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.

Natur- och kulturvärden:
Hyllsjön är en skogssjö med blockiga stränder, blockgrund och vass- och sävfält i västra
delen. I Hyllsjön förekommer bland annat fiskmås, skrattmås och storlom. Hela området har
stora landskapsmässiga och biologiska värden som kan bestå om ån inte förstörs genom
rensningar och omgivande marker inte dikas. I LIS-områdets norra del finns en nyckelbiotop
(N 2651 – 1995) och en yta med höga naturvärden, därför bör områden inte utökas norrut.
Nyckelbiotopen består av ett sumpområde med odikade bäckar, öppna kärr och under senare
tid orörda sumpskogar med stort inslag av gamla senvuxna träd. En hel del socklar finns
också. Dominerande trädslag är tall och gran med inslag klibbal och glasbjörk. I området
finns enstaka utsprida fornminnen.
Strömbergshyttan har ett stort kulturhistoriskt värde och utgör en komplex miljö där varje
byggnad har ett värde för helheten. Kombinationen sliperi, kvarn och såg har troligen funnits
vid flera glasbruk i länet men finns nu endast kvar i Strömbergshyttan.
Relevanta ställningstagande i översiktsplan för Lessebo kommun 2018:
•
•

Det aktuella området finns med i översiktsplanen utpekat som LIS-område.
Lessebo kommun vill kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer nära natur och vatten.

Motiv:
•
•
•
•

Närhet till infrastruktur och goda kommunikationsmöjligheter.
Småvägar finns redan i området.
Nära befintlig bebyggelse.
Förutsättningar för att utveckla turism, rekreation och friluftsliv.
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•
•
•
•
•

Förutsättningar för naturnära boende.
En viss utökning av bebyggelsen i området ger ett förbättrat underlag för
samhällsservice.
Befintlig bystruktur som kan förtätas och utvecklas.
Möjlighet att skapa ett aktivitetsområde med bland annat stigar och leder.
En viss utökning av bebyggelsen i området skulle kunna bidra till att öka
allmänhetetens tillgänglighet i området samt allmänhetens intresse.

Tänkt utveckling:
•

Bostadsbebyggelse, fritidshus, handel, hantverk, turist- eller friluftsverksamheter

Ta hänsyn till vid planering:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planprogram finns och bör följas upp med detaljplan.
Bevara ett område närmast stranden till förmån för allmänhetens tillgänglighet och
växt- och djurlivet.
Bevara och förbättra tillgängligheten för allmänheten i området.
Befintliga promenadstråk och rekreationsområden.
Bevara uddarna med små stigar, små badplatser och barrskog som grönområden.
Knyt ihop rastplatsen med Strömbergshyttan, bättre för vandring, cykling och
försäljning.
Vid en eventuell exploatering krävs fördjupade inventeringar och utredningar av
eventuellt förekommande fornlämning.
Cykelvägar till Hovmantorp och Lessebo behövs.
Säkert sätt för fotgängare och cyklister att säkert ta sig över riksväg 25 för att nå fina
områden.
Eventuella markundersökningar samt åtgärder/saneringar kan behöva utföras innan
marken blir lämplig för byggnation.
Vid utformning av området ska stor hänsyn tas till nyckelbiotopsområdet och skyddas
från negativ påverkan av åtgärder inom LIS-området.
Vid planläggning skall hänsyn tas till miljökvalitetsnormer (MKN) för närliggande
vattenförekomster.
Kontakt med Trafikverket ska ske i god tid före genomförandet, för godkännande av
möjliga placeringar och detaljutformning för anslutningar.
Särskild hänsyn ska tas till översvämnings-, erosions- och skredrisker.
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Figur 17 – LIS-område Strömbergshyttan.
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Kommunens bedömning:
Området är lämpligt för permanentbostäder, fritidshus och turist- eller friluftsverksamheter
samt handelsverksamheter. Verksamheter av skilda slag kan även vara lämplig
markanvändning. Befintliga verksamheter kan byggas ut och nya verksamheter får ett
strategiskt läge i och med de goda kommunikationsmöjligheterna. Här finns goda
rekreationsmöjligheter och närhet till service, utbildning och arbete i till exempel
Hovmantorp, Lessebo och Växjö. I området finns stora förutsättningar att stärka
turistverksamheter och olika turistattraktioner såsom camping, fiske, utställningar,
kanotuthyrning med mera kan också vara lämpligt. Strömbergshyttan är redan idag en stor
resurs för såväl närboende som turister. Området utgör en attraktiv boendemiljö där man bor
naturnära med skogen in på knuten. Det är viktigt att karaktären på framtida bebyggelse följer
det befintliga. Den ökade attraktivitet för området som skapas av saneringen kan utspela sig
på flera sätt, till exempel genom att flera bosatta, företagsetableringar och en ökad turism.
LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för området, bidrar till fler alternativa
bostadslägen i kommunen som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera och
behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen. Den främsta besöksanledningen är att se
glas, glasblåsning och kända glastillverkare som huserar i området. Ett tillskott på bostäder
kan bidra till ett ökat resandeunderlag för kollektivtrafiken.
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4. LIS-område Djurhultsbro

Beskrivning av området:
Djurhult är ett villaområde i Lessebo tätort som ligger sydost om centrum. Det ligger vid sjön
Läens västra i ett idylliskt läge. Längs strandlinjen finns båtplats, camping och badplats.
Området skulle kunna utvidgas söderut där det söderut begränsas av en vik och riksväg 25. I
Djurhultsbro trafikeras väg 25 av 4028 fordon (ÅDT) varav 623 utgörs av tung trafik. Skyltad
hastighet på sträckan är 90 km/tim. Väg 25 är rekommenderad väg för farligt gods.
Sjön ingår i ett vattenskyddsområde och i Läens fiskevårdsområde. Den 26 maj 1989 utkom
det föreskrifter för vad som är tillåtet inom vattenskyddsområdet för Läen. I dessa föreskrifter
står det inom sjöområdet söder om syftlinjen mellan Lillö och Tångudden får motorer inte
onödigtvis brukas. Vid all exploatering och verksamhet nära sjön Läen måste därmed stor
hänsyn tas till hur åtgärden påverkar vattenkvalitén. Verksamhetsområdet för Lessebo
pappersbruk är beläget cirka 1 km från LIS-området. Pappersbruket är en tillståndspliktigt så
kallad A-anläggning, vilket medför att det krävs ett skyddsavstånd till pappersbruket.
Skyddsavstånd avseende buller och andra störningar måste följas och beaktas vid
planläggning och exploatering.
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Skred, ras, erosion och översvämning:
Marken inom LIS-området består av morän med inslag av berg i dagen. Närmast sjön Rottnen
förekommer organiska jordarter såsom torv, dy och gyttja. Jorddjupet i området bedöms vara
1–3 m.
Översvämningsrisken längs sjön är relativt sett störst längs med strandkanten, framförallt i
viken in mot sjöns utlopp under väg 25. Vid högre vattennivåer i sjön riskerar gradvis större
områden att översvämmas, men det förekommer inga kritiska trösklar som gör att lågpunkter
översvämmas. Vid eventuell exploatering i strandnära lägen i området bör det utredas närmare
vilka vattennivåer som kan inträffa i sjön. Djurhultsbro är utpekat som ett
översvämningskänsligt område utifrån den sammanställning av översvämningar som gjorts av
Länsstyrelsen i Kronobergs län (2010). En befarad risk som noterades var att höga
vattennivåer i Läen skulle få dämmen vid Djurhultsbro att brista, vilket skulle medföra att väg
25/Kalmarvägen och järnvägen skulle översvämmas. Detta är dock inget som hittills har
inträffat, och denna typ av händelse skulle framförallt påverka områden väster/nedströms om
LIS-området men även områdena närmast sjöns strand.
Miljökvalitetsnormer för vatten:
Aktuellt LIS-området berörs av en vattenförekomst/recipient:
•

Läen (sjö), SE629163–146824

Vattenkategori
Kemisk status
Risk att kemisk status ej uppnås
Orsaker till att kemisk status ej uppnås
Ekologisk status
Risk att ekologisk status ej uppnås
Orsaker till att ekologisk status ej uppnås
Miljögifter

Läen
Sjö
Uppnår ej god
Risk att ej uppnås till 2027
Överskridande av bromerad difenyleter,
kadmium, bly och kvicksilverföreningar
Otillfredsställande
Risk att ej uppnås till 2027
Påverkan av morfologiska förändringar
och kontinuitetsförändringar
Ja

Figur 18 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.

Natur- och kulturvärden:
Vissa delar av LIS-området berör och tangerar ett objekt med naturvärden (N 6552 – 1996)
och stor hänsyn ska tas till områdets naturvärden. Ytorna med högt naturvärde består av
gammal grov lövskog med främst asp och ek. Ganska bördig mark. Vid eventuella åtgärder
sparas åtminstone rikligt med s.k. evighetsträd av grova aspar och ekar. Denna del bör
undantas från exploatering. Djurhultsbro är beläget cirka 200 meter från Läseboda bytomt och
utgörs här av disponentvillan för bruket samt av egnahemsområdet i Djurhult. En mindre del
av området utgörs av betes- och åkermark.
Relevanta ställningstaganden i översiktsplan för Lessebo kommun 2018:
•

Lessebo kommun vill kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer nära natur och vatten.
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•

Delar av det aktuella området finns med i översiktsplanen med bostäder som tänkt
framtida markanvändning.

Motiv:
•
•
•
•

Närhet till infrastruktur och goda kommunikationsmöjligheter.
Småvägar finns redan i området.
Nära befintlig bebyggelse.
En viss utökning av bebyggelsen i området skulle kunna bidra till att öka allmänhetens
tillgänglighet i området samt allmänhetens intresse.

Tänkt utveckling:
•

Bostadsbebyggelse, fritidshus, turist- eller friluftsverksamheter

Figur 19 – Bilden är tagen mot Djurhult från västra sidan av sjön.

Ta hänsyn till vid planering:
•
•
•
•
•
•

Detaljplan bör göras för området vid ny bebyggelse.
Bevara ett område närmast stranden till förmån för allmänhetens tillgänglighet och
växt- och djurlivet.
I Området bör särskild hänsyn tas till riksintresset för kulturmiljövård; Läseboda
bytomt.
Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas.
Befintliga promenadstråk och rekreationsområden.
Läens fiskevårdsområde.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

I Djurhult bör särskild hänsyn tas till hur industriverksamheten i Lessebo påverkar ny
bebyggelse.
Sveaskog äger nästan all mark kring sjön så en dialog bör föras med dem om
eventuellt intresse för exploatering finns.
En liten del av LIS-området berör ett område som har höga naturvärden intill sjön
Läen och denna del bör undantas från exploatering. Om det finns önskemål om
exploatering inom område med höga naturvärden behöver en mer detaljerad
naturinventering genomföras innan dispens från strandskyddet kan lämnas.
Aspekter som bullerstörningar och andra störningar som ljus, lukt, damning och andra
utsläpp till luft kan behöva beaktas.
Vid planläggning skall hänsyn tas till miljökvalitetsnormer (MKN) för närliggande
vattenförekomster.
Aktiv jordbruksmark i området bör undvikas för exploatering och förändrad
användning av jordbruksmark ska undvikas om likvärdig lösning kan åstadkommas på
annan plats. En värdering av jordbruksmark görs vid en eventuell exploatering.
Kontakt med Trafikverket ska ske i god tid före genomförandet, för godkännande av
möjliga placeringar och detaljutformning för anslutningar.
Särskild hänsyn ska tas till den äldre egnahemsbebyggelsen i Djurhultsområdet.
Särskild hänsyn ska tas till översvämnings-, erosions- och skredrisker.

Kommunens bedömning:
LIS-området stimulerar till ny bostadsbebyggelse som ger utrymme för en naturlig utveckling
av Lessebo tätort. Platsen kan erbjuda boende nära naturen och vatten med god och snabb
kommunikation till Lessebo tätort med den service som finns där. LIS-området är välbeläget
och berör inga riksintressen. Det kan vara aktuellt att inom LIS-området anlägga båtbryggor
och mindre verksamheter kopplade till turism och rekreation samt anlägga vandringsleder
runtom sjön. Genom att öppna upp möjligheten till turistverksamheter vid sjön kan utveckling
medge sysselsättning för landsbygdsutvecklingen, vilket i sin tur kan förbättra möjligheterna
att upprätthålla serviceunderlaget samt bidra till att utveckla kärnområdet och därmed
kommunen som helhet. Närheten till riksväg 25 kan ge möjligheter att stärka närområdet vad
gäller sysselsättning och service. I ett kortare tidsperspektiv kan även underlaget för
kollektivtrafik komma att stärkas och utvecklas med tätare turer och nya stråk. Ett villkor för
bebyggelse i området bör vara att det ansluts till kommunalt VA.
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Figur 20 – LIS-område Djurhultsbro.
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5. LIS-område Blågöl

Beskrivning av området:
Utredningsområdet ligger mellan två små sjöar Blå- och Iglagöl, i utkanten av den nordöstra
delen av Kosta samhälle. Söder om sjön Blågöl finns två hus och den gamla järnvägsbanken
för Kosta-Målerås järnväg som fungerar som en avgränsning mot Blågöl. Området ligger i
direkt anslutning till Kosta och därmed även dess utbud av infrastruktur och service. I
närheten av Kosta glasbruk hittar man bland annat Kosta Boda Art Hotel, Kosta Café, Kosta
Outlet och Kosta bad och camping. Även i närområdet finns goda möjligheter till rekreation
och naturupplevelser. Blågöl ligger nära såväl bostadsbebyggelse som industriområde. I
närheten av sjön finns promenadstigar som skulle kunna utvecklas till ett stråk runt sjön. På
vintern brukar sjön frysa och är då utmärkt för skridskoåkning nära Kosta. Blågöl bör ses över
gällande vattenkvaliteten för att säkerställa att potentiella föroreningar åtgärdas, vilket innebär
att sjön måste saneras om badmöjligheter ska kunna vara erbjudas. Blågöl har ett strandskydd
på 100 meter i vatten och på land.
Skred, ras, erosion och översvämning:
Marken inom LIS-området består i öster av isälvssediment och i söder av sandig morän med
spår av ytligt urberg eller berg i dagen. Kärrtorv finns således i den norra delen av området.
Jorddjupet inom området bedöms till cirka 3–5 m i norra delen med ett avtagande djup åt
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söder där djupet är cirka 1–3 m. Isälvssediment och sandig morän lämpar sig i regel bra för
byggnation medan lerig morän samt kärrtorv kan medför att det behövs förstärkningar i
grundläggningen utifrån friktionsrisk. Då jordarterna varierar och planeringsunderlaget är
översiktligt bör markens geotekniska egenskaper och grundvattennivån i jordlagren utredas
vidare i samband med detaljplanens genomförandeskeden.
Störst relativ översvämningsrisk finns i norra LIS-området vid Blågöls strand (A), som
översvämmas redan vid 0,3 m över normalvattenytan, se PM-Klimat och
översvämningsrisker. Nivån +227,25 m (som visas med rosa i kartan) motsvarar den
maximala nivån i sjön innan vattnet rinner över vägen vid sjöns sydvästra hörn. Högre
vattennivåer medför alltså att lågpunkten söder om Gamla Järnvägsgatan riskerar att
översvämmas (B). Översvämningsrisk längs sjöar förekommer framförallt i LIS-områdets
norra del utmed Blågöls strand, inklusive i lågpunkten söder om Gamla Järnvägsgatan.
Översvämningsrisk förekommer också i låglänta områden kring vattendraget nedanför
Blågöls utlopp. Vid eventuell exploatering i strandnära lägen i området bör det utredas
närmare vilka vattennivåer som kan inträffa i sjön och vattendraget.
Miljökvalitetsnormer för vatten:
Aktuellt LIS-området berörs av en vattenförekomst/recipient:
•

Lyckebyån (vattendrag), SE630298–147711

Vattenkategori
Kemisk status
Risk att kemisk status ej uppnås
Orsaker till att kemisk status ej uppnås
Ekologisk status
Risk att ekologisk status ej uppnås
Orsaker till att ekologisk status ej uppnås
Miljögifter

Lyckebyån
Vattendrag
Uppnår ej god
Risk att ej uppnås till 2027
Överskridande av bromerad difenyleter
och kvicksilverföreningar
Måttlig
Risk att ej uppnås till 2027
Påverkan av morfologiska förändringar
och kontinuitetsförändringar
Ja

Figur 21 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.

Natur- och kulturvärden:
LIS-området gränsar i väster till riksintresseområdet för kulturmiljövården (Kosta G32).
Området är utpekat som riksintresse då det är länets äldsta sammanhållna bruksmiljö med
bevarad struktur, bebyggelse och funktioner. Området har ett traditionellt bebyggelsemönster
och ålderdomlig relation mellan byggnader och vägsystem. Bruket grundades 1742 och
dagens glashyttor härrör från 1902 och 1978. LIS-området ingår även i riksintresseområdet
för Försvarsmakten. Öster om området finns ett militärt övningsfält med skjutfält samt ett före
detta flygfält.
Ett mindre område del av sumpskog och dels mer öppen myrmark finns i områdets norra och
östra del. Vegetationen utgörs av tall och gran med inslag av björk, men även viden och
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senvuxna grannar förekommer i kanten och på större tuvor. Inga rödlistade arter,
nyckelbiotoper, sumpskogar eller dokumenterade bevarande värda naturområden berörs.
Relevanta ställningstagande i översiktsplan för Lessebo kommun 2018:
•

Båda sjöarna finns med i översiktsplanen med bostäder, detaljhandel och verksamheter
inkluderar industri som tänkt framtida markanvändning.

Motiv:
•
•
•
•
•
•

Närhet till infrastruktur och goda kommunikationsmöjligheter.
Småvägar finns redan i området.
Nära befintlig bebyggelse.
Öka attraktiviteten och serviceunderlaget för Kosta som tätort.
Området är en förlängning av själva Kosta.
Ta tillvara på och utöka turism och besöksnäringen.

Tänkt utveckling:
•

Bostadsbebyggelse, fritidshus, handel, hantverk, turist- eller friluftsverksamheter

Figur 22 – Blågöl vid Kosta.
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Ta hänsyn till vid planering:
•
•
•
•
•
•
•

Detaljplan bör göras för området vid ny bebyggelse.
Bevara ett område närmast stranden till förmån för allmänhetens tillgänglighet och
växt- och djurlivet.
Befintliga promenadstråk och rekreationsområden.
Potentiell sanering av Blågöl. Om prover visar på förorenade massor måste sanering
ske innan byggnation.
Vid planläggning skall hänsyn tas till miljökvalitetsnormer (MKN) för närliggande
vattenförekomster.
Ny bebyggelse ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till Kostas närmiljö och
kulturmiljö.
Särskild hänsyn ska tas till översvämnings-, erosions- och skredrisker. Geoteknisk
utredning kan bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.

Kommunens bedömning:
Området är i varierande grad ianspråktaget. Sjön Blågöl ligger inom cykel och
promenadavstånd från Kosta tätort, där lokal handel skulle gynnas vid ökad bebyggelse inom
föreslaget LIS-område. Här finns en fantastisk kulturhistoria och vacker natur. Olika
turistattraktioner såsom camping, kanotuthyrning, båtbryggor med mera kan också vara
lämpligt. Området bedöms lämpligt för en utveckling av permanentbostäder, fritidshus och
anläggningar för friluftsverksamheter. Nya bostadsområden kan bidra till ett ökat underlag för
att t.ex. stärka kollektivtrafiken samt skola, bibliotek och lokalt hantverk i närbelägna Kosta.
Genom fortsatta satsningar på utveckling av Kosta finns möjligheter att stärka kommunen
som turistmål och på så vis bidra till landsbygdsutvecklingen. Att utveckla detta område som
LIS kommer inte bara gynna en kommande befolkning utan även den befintliga befolkningen
på denna plats. Människorna får en möjlighet att dels utveckla sina boenden och samtidigt
kommer tillgängligheten att öka då tydligare koppling till olika samhällen skapas.
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Figur 23 – LIS-område Blågöl.
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6. LIS-område Sydöstra Skruv

Beskrivning av området:
Nära centrala Skruv på dess sydöstra sida ligger två små sjöar, Bad- och Laxsjön, precis intill
varandra. LIS-området ligger i anslutning till väg 823 med 419 fordon (ÅDT) varav 39 utgörs
av tung trafik. Området har tidigare varit en grustäkt som omvandlas till två sjöar med
gångvägar runtom. I området kring sjöarna finns en grillplats, bostadsbebyggelse, idrottsplats,
motionsspår och promenadstråk nära strandkanten. Där finns även Skruvs vildmarkscamping
som drivs ideellt av sportfiskeklubben. I Laxsjön finns goda fiskemöjligheter där fisk
planteras regelbundet och vid Badsjön finns en fin och välbesökt badplats. I sjön närområde
finns flera småvägar och mindre bebyggelsegrupper med tillhörande infrastruktur, vilket är en
gynnsam förutsättning för fortsatt utveckling. Området har ett bra läge nära skog och natur
med centrum, handel och skolor inom räckhåll och inte har alltför långa avstånd till tåg och
arbetsmöjligheter i exempelvis Emmaboda och Nybro. LIS-området omfattas av
grundvattenförekomsten ”Salebodaåsen, Skruv Södra”. Badsjön och Laxsjön har 100 meter
strandskydd i vatten och på land.
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Skred, ras, erosion och översvämning:
Marken inom LIS-området består till största del av isälvssediment. Angränsande områden
består till stor del av morän med spår av ytligt berg eller berg i dagen. Jorddjupet inom
området bedöms till cirka 3–5 m i centrala delen med ett avtagande djup åt öster där djupet är
cirka 1–3 m.
I området finns en del instängda områden; norr om idrottsplatsen (A), i östra delen/öster om
Laxsjön (B) samt i nordvästra hörnet (C). Delvis inom och sydväst om LIS-området finns det
dessutom ett större flackt och låglänt område (D) där vatten kan ansamlas, se PM-Klimat och
översvämningsrisker. Vid eventuell framtida exploatering måste hänsyn tas till befintliga
lågpunkter och det låglänta området väster om sjöarna. Innan dessa bebyggs bör
skyfallssituationen utredas noggrant.
Miljökvalitetsnormer för vatten:
Aktuellt LIS-området berörs av en vattenförekomst/recipient:
•

Linneforsån/Momålaån (vattendrag), SE628427–147374

Vattenkategori
Kemisk status
Risk att kemisk status ej uppnås
Orsaker till att kemisk status ej uppnås
Ekologisk status
Risk att ekologisk status ej uppnås
Orsaker till att ekologisk status ej uppnås
Miljögifter

Linneforsån/Momålaån
Vattendrag
Uppnår ej god
Risk att ej uppnås till 2027
Överskridande av bromerad difenyleter,
kadmium, bly och kvicksilverföreningar
Måttlig
Risk att ej uppnås till 2027
Påverkan av morfologiska förändringar
och kontinuitetsförändringar
Ja

Figur 24 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.

Natur- och kulturvärden:
Det finns inga kända fornlämningar eller andra kulturvärden inom det föreslagna LIS-området
eller i dess omedelbara närhet. Vegetationen består främst av ädellövskog. Även inslag av
blandskog med främst tall, björk och gran förekommer. Sumpskog finns i områdets södra och
västra del. Inga rödlistade arter, nyckelbiotoper, sumpskogar eller dokumenterade bevarande
värda naturområden berörs.
Relevanta ställningstagande i översiktsplan för Lessebo kommun 2018:
•
•

Lessebo kommun vill kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer nära natur och vatten.
Delar av det aktuella området finns med i översiktsplanen med bostäder som tänkt
framtida markanvändning.
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Figur 25 – Badsjön och camping i Skruv.

Motiv:
•
•
•
•
•
•
•

Närhet till infrastruktur och goda kommunikationsmöjligheter.
Småvägar finns redan i området.
Kommunalt vatten- och avlopp möjligt.
Förutsättningar för strandnära bebyggelse i attraktivt läge.
Öka attraktiviteten och serviceunderlaget för Skruv som tätort.
Området är en förlängning av själva Skruv.
Möjlighet att öka förutsättningarna för friluftsliv och rekreation.

Tänkt utveckling:
•

Bostadsbebyggelse, fritidshus, turistattraktioner, camping- eller friluftsverksamheter

Ta hänsyn till vid planering:
•
•
•
•
•
•

Detaljplan bör göras för området vid ny bebyggelse.
Bevara ett område närmast stranden till förmån för allmänhetens tillgänglighet och
växt- och djurlivet.
Ta hänsyn till befintliga vandringsleder och stigar, ny bebyggelse får inte hindra att
området används för rekreation och som strövområde.
Befintliga restriktioner gällande grundvattenförekomsten skall följas.
Vid planläggning skall hänsyn tas till miljökvalitetsnormer (MKN) för närliggande
vattenförekomster.
Särskild hänsyn ska tas till översvämnings-, erosions- och skredrisker. Geoteknisk
utredning kan bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.
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Figur 26 – LIS-område Sydöstra Skruv.
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Kommunens bedömning:
Området är attraktivt, tillgängligt och i viss utsträckning redan ianspråktaget för boende.
Vacker plats, udde med fin vy över sjön. Levande by sommartid, fungerande turism, camping,
och fotbollsplan. Detta område har goda möjligheter att hjälpa till att lyfta fram Skruvs tätort
som en lämplig plats för idrott, fritid, friluftsliv, bad och fiske. För såväl boende i Skruv som
besökare. Det kan stärka service lokalt samt öka besöksnäringen. En utveckling av
campingplatsen i Skruv skulle kunna förbättra förutsättningarna för friluftsliv och rekreation
och öka närområdets attraktivitet ytterligare, vilket gynnar näringslivet i hela kommunen.
Utveckling kan också öka möjligheten att anställa fler och ha längre säsongsöppet. Befintlig
bystruktur som kan förtätas och utvecklas. Området bedöms lämpligt för en utveckling av
permanentbostäder och/eller fritidsboende. Exploatering kan stärka lokal handel,
kollektivtrafik, äldreomsorg och förskola i tätorten Skruv.
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7. LIS-område Tjugosjö vid Östersjön

Beskrivning av området:
Området ligger vid Tjugosjö som ligger mellan Linnerydsvägen och Östersjön. Området
ligger intill Östersjöns västra strand och närmsta samhällsservice finns både i Lessebo och
Skruv. Befintlig bebyggelse finns redan i Tjugosjö, mestadels fritidshus, vilken kan
kompletteras med ny bebyggelse. Endast enstaka hus har strandtomt. Med hänsyn till
bebyggelsen finns det redan infrastruktur i form av vägar och el, medan vatten och avlopp blir
en fråga i samband med fortsatt bebyggelse samt detaljplanering. LIS-området ligger i
anslutning till väg 819 med 320 fordon (ÅDT) varav 32 utgörs av tung trafik. Skyltad
hastighet på sträckan är 70 km/tim. Området ligger också nära statlig järnväg som löper
mellan Emmaboda och Karlskrona som en del i Kust- till kustbanan och utgör en barriär för
den fria rörligheten i området. Buller från järnvägen kan eventuellt påverka delar av området.
Behov av åtgärder för att inte överskrida riktvärden för buller ska utredas inför eventuell
exploatering. På andra sidan vägen och järnvägen ligger några fåtal hus. Runt Tjugosjö finns
många fina strövområden och stigar. I närheten av området går utvandrarleden och
Linnerydsvägen är även ett populärt stråk för turister som cyklar och kör motorcykel.
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Östersjön ligger i södra delen av kommunen, söder om Lessebo tätort och nordväst om skruv.
Väster om sjön ligger Tjugosjö och en bit om sjön Skruvby. Runt Östersjö finns områden med
goda förutsättningar för rekreation och friluftsliv och i sjön finns möjligheter för fiske.
Östersjö ingår i Östersjöns fiskevårdsområde och har ett strandskydd på 100 meter i vatten
och på land.
Skred, ras, erosion och översvämning:
Marken inom LIS-området består av fast morän med spår av ytligt berg eller berg i dagen.
Jorddjupet i området bedöms vara 3–5 m. Översvämningsrisk och lågpunkter förekommer
framförallt i LIS-områdets östra del utmed strandkanten, där vatten kan bli stående vid
skyfall. Ökade nederbördsmängder och en förhöjd havsnivå kan medföra översvämningsrisker
och problem med erosion, vilket ställer krav på ny bebyggelse. Generellt är låglänta områden
nära sjön relativt sett mer riskutsatta än övriga. Innan dessa bebyggs bör skyfallsanalysen
kompletteras och skyfallssituationen utredas noggrant i samband med detaljplanens
genomförandeskeden för att ge en mer korrekt bild av översvämningsrisken. Det är också
viktigt att inte placera hus för nära branta strandkanter där det finns risk för ras eller skred.
Miljökvalitetsnormer för vatten:
Aktuellt LIS-området berörs av en vattenförekomst/recipient:
•

Bäck vid Granön (vattendrag), SE628252–517526

Vattenkategori
Kemisk status
Risk att kemisk status ej uppnås
Orsaker till att kemisk status ej uppnås
Ekologisk status
Risk att ekologisk status ej uppnås
Orsaker till att ekologisk status ej uppnås
Miljögifter

Bäck vid Granön
Vattendrag
Uppnår ej god
Risk att ej uppnås till 2027
Överskridande av bromerad difenyleter
och kvicksilverföreningar
Måttlig
Risk att ej uppnås till 2027
Påverkan av morfologiska förändringar
och kontinuitetsförändringar
Ja

Figur 27 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.

Natur- och kulturvärden:
Söder om Östersjö samt i Tjugosjö finns områden med fornminnen i form av
gårdstomter/bytomter. Tjugosjö ingår i länets kulturmiljöprogram och området är rikt på
röjningsanläggningar som vällagda stenmurar etc. men även på odlingsytor som undgått total
stenröjning. Landskapet är småskaligt men åkerstrukturen är relativt väl sammanhållen. För
tilltänkt ny bebyggelse innebär dessa fornlämningar att ett ställningstagande angående deras
värde samt avgränsning behöver göras. Sydväst och söder om LIS-området finns två
nyckelbiotopsområden (N 59 – 2000 och N 6917 – 1998). Nyckelbiotopen består av en rad
mycket grova och gamla lövträd (en del ask- och aspträd, hamling, vedsvamp och vårtbjörk).
Inga rödlistade arter eller nyckelbiotoper berörs. Vegetationen inom LIS-området består
främst av ädellövskog. Även inslag av blandskog med främst tall, björk och gran förekommer.
Mindre partier sumpskog finns i områdets östra del.
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Relevanta ställningstagande i översiktsplan för Lessebo kommun 2018:
•
•

Lessebo kommun vill kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer nära natur och vatten.
Ta tillvara på och utöka turism och besöksnäringen.

Motiv:
•
•
•
•

Förutsättningar för nya attraktiva fritidshus.
Småvägar finns redan i området.
Möjlighet att öka och utveckla förutsättningarna för friluftsliv, rekreation och
turistverksamhet inom vildmark och fiske.
Allmänhetens tillgång till området ökar.

Tänkt utveckling:
•

Fritidshusbebyggelse, turistattraktioner, camping- eller friluftsverksamheter

Ta hänsyn till vid planering:
•
•
•
•
•
•
•
•

Detaljplan bör göras för området vid utökad bebyggelse.
Bevara ett område närmast stranden till förmån för allmänhetens tillgänglighet och
växt- och djurlivet.
Hänsyn till områdets historia och karaktär.
Ny bebyggelse måste uppföras på ett sätt som tar hänsyn till natur- och kulturvärden i
området. Arkeologiska utredningar kan bli aktuella.
Vid planläggning skall hänsyn tas till miljökvalitetsnormer (MKN) för närliggande
vattenförekomster.
Särskild hänsyn ska tas till översvämnings-, erosions- och skredrisker. Geoteknisk
utredning kan bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.
Vid exploatering förutsätts en tidig dialog med Trafikverket för att säkerhetsställa att
exploateringen inte påverkar järnvägens riksintressekorridor negativt.
Nyckelbiotop ligger i gräns mot LIS-område och skyddas. Området kräver noggrann
planering för att inte påverka närliggande nyckelbiotopsområde.

Kommunens bedömning:
Området är tillgängligt och i viss utsträckning redan ianspråktaget för boende. Platsen är
attraktiv för vildmarksupplevelser och erbjuder tystnad och avskildhet samtidigt som
vägförbindelserna till platsen är goda. Området ses som lämpligt för enskild bebyggelse,
främst fritidshus. Även mindre bebyggelse med turistverksamheter skulle kunna vara
lämpliga. Potentiell bebyggelse ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till områdets karaktär.
Fritidsboende här kan göra att fler upptäcker möjligheten till naturen som finns för invånarna i
Lessebo kommun, vilket kan leda till att fler väljer att bo kvar eller bosätta sig i kommunen.
En förtätning av den befintliga bebyggelsen kan stäkra lokal handel, kollektivtrafik,
äldreomsorg och förskola i tätorterna Lessebo och Skruv.
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Figur 28 – LIS-område Tjugosjö vid Östersjön.
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8. LIS-område Transjö

Beskrivning av området:
LIS-området utgörs av en del av ett befintligt relativt tätbebyggt fritidshusområde med
trädgårdar, gemensamma ytor och ordnat gatunät. I Transjö finns 30-tal bofasta invånare och
ytterligare några sommarbostäder. Det finns ett glasbruk, Transjö hytta, som är aktivt. Själva
området i sig är beläget söder om Kosta nära riksväg 28. I området trafikeras väg 28 av 1262
fordon (ÅDT) varav 223 utgörs av tung trafik. Skyltad hastighet på sträckan är 90 km/tim.
Väg 28 är rekommenderad väg för farligt gods. Bebyggelsen ligger vid Transjödammens
sydvästra del i ett idylliskt läge och några med sjötomt. Öster om Transjödammen ligger
enstaka utspridda fritidshus. Transjödammen används lite till fiske, båt och bad. Transjön har
100 meter strandskydd i vatten och på land. Dessutom är Transjön en sjö som går över
kommungränsen till Emmaboda kommun.
Skred, ras, erosion och översvämning:
Marken inom LIS-området består av isälvssediment dominerade av stenigt grus. Jorddjupet i
området bedöms vara 3–5 m. Översvämningsrisk och lågpunkter förekommer framförallt i
LIS-områdets östra del utmed strandkanten, där vatten kan bli stående vid skyfall. Ökade
nederbördsmängder och en förhöjd havsnivå kan medföra översvämningsrisker och problem
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med erosion, vilket ställer krav på ny bebyggelse. Generellt är låglänta områden nära sjön
relativt sett mer riskutsatta än övriga. Innan dessa bebyggs bör skyfallsanalysen kompletteras
och skyfallssituationen utredas noggrant i samband med detaljplanens genomförandeskeden
för att ge en mer korrekt bild av översvämningsrisken. Det är också viktigt att inte placera hus
för nära branta strandkanter där det finns risk för ras eller skred.
Miljökvalitetsnormer för vatten:
Aktuellt LIS-området berörs av en vattenförekomst/recipient:
•

Lyckebyån (vattendrag), SE629753–147688

Vattenkategori
Kemisk status
Risk att kemisk status ej uppnås
Orsaker till att kemisk status ej uppnås
Ekologisk status
Risk att ekologisk status ej uppnås
Orsaker till att ekologisk status ej uppnås
Miljögifter

Lyckebyån
Vattendrag
Uppnår ej god
Risk att ej uppnås till 2027
Överskridande av bromerad difenyleter
och kvicksilverföreningar
Måttlig
Risk att ej uppnås till 2027
Påverkan av morfologiska förändringar
och kontinuitetsförändringar
Ja

Figur 29 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.

Natur- och kulturvärden:
Både inom och utanför det utpekade området finns det bevarandevärda områden, bland annat
där det finns enstaka identifierade fornlämningar i form av gårdstomter/bytomter. Transjö
ingår i länets kulturmiljöprogram och Transjö utgör en typisk småländsk kombination mellan
en traditionell agrar miljö och glasbruk. Odlingslandskapet innehåller gott om lämningar av
stenröjning som odlingsrösen och stenmurar etc. Ytterligare utredningar kan eventuellt
komma att behövas i kommande detaljplanerings- eller bygglovsprocesser. Vegetationen
inom LIS-området består främst av ädellövskog. Även inslag av blandskog med främst tall,
björk och gran förekommer. Våtmarker finns i omedelbar närhet till planområdet främst i
form av sumpskog/sankmark med naturvärden (klass 2), strax utanför LIS-områdets gräns
mot sydöst. Sumpskogen är känslig för ökad avvattning och körning med arbetsmaskiner.
Sumpskogsområdet utgörs av myr- och skogsmosaik. Där finns bland annat viktiga lokaler för
fågellivet. Inga rödlistade arter eller nyckelbiotoper berörs.
Relevanta ställningstagande i översiktsplan för Lessebo kommun 2018:
•
•

Lessebo kommun vill kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer nära natur och vatten.
Ta tillvara på och utöka turism och besöksnäringen.

Motiv:
•
•

Förutsättningar för nya attraktiva fritidshus.
Småvägar finns redan i området.
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•
•
•

Möjlighet att öka och utveckla förutsättningarna för friluftsliv, rekreation och
turistverksamhet inom vildmark och fiske.
Allmänhetens tillgång till området ökar.
Riksväg 28 som kopplar samman Kosta med Emmaboda ligger intill området.

Tänkt utveckling:
•

Fritidshusbebyggels, turistattraktioner, camping- eller friluftsverksamheter

Ta hänsyn till vid planering:
•
•
•
•
•
•
•

Detaljplan bör göras för området vid ny bebyggelse.
Bevara ett område närmast stranden till förmån för allmänhetens tillgänglighet och
växt- och djurlivet.
Vid planläggning skall hänsyn tas till miljökvalitetsnormer (MKN) för närliggande
vattenförekomster.
Särskild hänsyn ska tas till översvämnings-, erosions- och skredrisker. Geoteknisk
utredning kan bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.
Ny bebyggelse måste uppföras på ett sätt som tar hänsyn till natur- och kulturvärden i
området.
Säkerställa att vattenkvalitén inte försämras då den är knuten till Emmabodas
vattenförsörjning.
Vid en eventuell exploatering krävs fördjupade arkeologiska inventeringar och
utredningar av eventuellt förekommande fornlämning.

Kommunens bedömning:
Området är attraktivt, tillgängligt och i viss utsträckning redan ianspråktaget för boende.
Området är tillgängligt och i viss utsträckning redan ianspråktaget för boende. Platsen är
attraktiv för vildmarksupplevelser och erbjuder tystnad och avskildhet samtidigt som
vägförbindelserna till platsen är goda. LIS-området är lämpligt för mindre småhus av
fritidshuskaraktär. Även mindre bebyggelse med turist- eller friluftsverksamheter skulle
kunna vara lämpliga. Eventuellt kan besöksnäring vara lämpligt. Potentiell bebyggelse ska
utformas på ett sätt som tar hänsyn till områdets karaktär. Fritidsboende här kan göra att fler
upptäcker möjligheten till naturen som finns för invånarna i Lessebo kommun, vilket kan leda
till att fler väljer att bo kvar eller bosätta sig i kommunen. En förtätning av den befintliga
bebyggelsen kan stäkra lokal handel, kollektivtrafik och förskola i tätorten Kosta.
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Figur 30 – LIS-område Transjö.
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9. LIS-område Ryttarenäset

Beskrivning av området:
LIS-området är en del av Ormeshaga och ligger söder om Ormeshaga fritidsby. Området
ligger öster om sjön Rottnen och väster om väg 834 som går från Hovmantorp till bland annat
Linnehult och Ugnanäs. I området trafikeras väg 834 av 500 fordon (ÅDT) varav 38 utgörs av
tung trafik. Skyltad hastighet på sträckan är 70 km/tim. Närmsta service finns i Hovmantorps
samhälle. Det finns i det utpekade området redan en del bebyggelse, vilken kan kompletteras
med ny bebyggelse. I området finns några mindre lantbruksverksamheter och företag i
närheten av Ormeshaga. Här finns också några båtplatser. I närheten av området går
cykellederna ”På tur i glasriket” och Rottnen runt”. Med hänsyn till bebyggelsen finns det
redan infrastruktur i form av vägar och el, medan vatten och avlopp blir en fråga i samband
med fortsatt bebyggelse samt detaljplanering. Rottnen har ett utökat strandskydd på 200 meter
i vatten och på land.
Skred, ras, erosion och översvämning:
Marken inom LIS-området består av fast morän med spår av ytligt berg eller berg i dagen.
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Jorddjupet i området bedöms vara 3–5 m. Närmast sjön Rottnen förekommer organiska
jordarter såsom torv, dy och gyttja.
Översvämningsrisk och lågpunkter förekommer framförallt i LIS-områdets västra del utmed
strandkanten, där vatten kan bli stående vid skyfall. Ökade nederbördsmängder och en förhöjd
havsnivå kan medföra översvämningsrisker och problem med erosion, vilket ställer krav på ny
bebyggelse. Generellt är låglänta områden nära sjön relativt sett mer riskutsatta än övriga.
Innan dessa bebyggs bör skyfallsanalysen kompletteras och skyfallssituationen utredas
noggrant i samband med detaljplanens genomförandeskeden för att ge en mer korrekt bild av
översvämningsrisken. Det är också viktigt att inte placera hus för nära branta strandkanter där
det finns risk för ras eller skred.
Miljökvalitetsnormer för vatten:
Aktuellt LIS-området berörs av en vattenförekomst/recipient:
•

Rottnen (sjö), SE629022–146127

Vattenkategori
Kemisk status
Risk att kemisk status ej uppnås
Orsaker till att kemisk status ej uppnås
Ekologisk status
Risk att ekologisk status ej uppnås
Orsaker till att ekologisk status ej uppnås
Miljögifter

Rottnen
Sjö
Uppnår ej god
Risk att ej uppnås till 2027
Överskridande av bromerad difenyleter,
kadmium, bly och kvicksilverföreningar
Måttlig
Risk att ej uppnås till 2027
Påverkan av morfologiska förändringar
och kontinuitetsförändringar
Ja

Figur 31 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.

Natur- och kulturvärden:
Både inom och utanför det utpekade området finns det bevarandevärda områden, bland annat
där det finns enstaka identifierade fornlämningar i form av gårdstomter/bytomter. Ytterligare
utredningar kan eventuellt komma att behövas i kommande detaljplanerings- eller
bygglovsprocesser. Längs hela strandkanten finns det värdefulla sumpskogar och naturvärden
som bör beaktas och bevaras vid eventuella byggnation. Vegetationen består av en blandning
av barr- och lövskog samt mossar med äldre tallskog i anslutning. Även inslag av blandskog
med främst björk, asp och gran förekommer. Väster om LIS-området finns två smala
nyckelbiotopsområden (N 4372 – 1996 och N 4435 – 1996). Nyckelbiotopen består av en rad
mycket grova och gamla lövträd (en del askträd, hamling och vårtbjörk). Inga rödlistade arter
eller nyckelbiotoper berörs.
Relevanta ställningstagande i översiktsplan för Lessebo kommun 2018:
•
•

Lessebo kommun vill kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer nära natur och vatten.
Ta tillvara på och utöka turism och besöksnäringen.
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Motiv:
•
•
•
•
•

Förutsättningar för nya attraktiva fritidshus.
Småvägar finns redan i området.
Möjlighet att öka och utveckla förutsättningarna för friluftsliv, rekreation och
turistverksamhet inom vildmark och fiske.
Området kan kopplas samman genom olika vandringsstigar med sjön Vasen.
Allmänhetens tillgång till området ökar.

Tänkt utveckling:
•

Bostadsbebyggelse, fritidshus, turistattraktioner, camping- eller friluftsverksamheter

Ta hänsyn till vid planering:
•
•
•
•
•
•

Detaljplan bör göras för området vid ny bebyggelse.
Bevara ett område närmast stranden till förmån för allmänhetens tillgänglighet och
växt- och djurlivet.
Vid planläggning skall hänsyn tas till miljökvalitetsnormer (MKN) för närliggande
vattenförekomster.
Nyckelbiotop ligger i gräns mot LIS-område och skyddas. Området kräver noggrann
planering för att inte påverka närliggande nyckelbiotopsområde.
Särskild hänsyn ska tas till översvämnings-, erosions- och skredrisker. Geoteknisk
utredning kan bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.
Ny bebyggelse måste uppföras på ett sätt som tar hänsyn till natur- och kulturvärden i
området. Arkeologiska utredningar kan bli aktuella.

Kommunens bedömning:
Området är tillgängligt och i viss utsträckning redan ianspråktaget för boende. Platsen är
attraktiv för vildmarksupplevelser och erbjuder tystnad och avskildhet samtidigt som
vägförbindelserna till platsen är goda. Området är lämpligt för främst fritidshus och turisteller friluftsverksamheter. Eventuellt ka permanentbostäder vara lämpligt. Potentiell
bebyggelse ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till områdets karaktär. Fritidsboende här
kan göra att fler upptäcker möjligheten till naturen som finns för invånarna i Lessebo
kommun, vilket kan leda till att fler väljer att bo kvar eller bosätta sig i kommunen. En
förtätning av den befintliga bebyggelsen kan stäkra lokal handel, kollektivtrafik, äldreomsorg
och förskola i tätorten Hovmantorp.
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Figur 32 – LIS-område Ryttarenäset.
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Bortvalda områden
Lessebo kommuns större sjöar som har varit med i utredningen men valts bort redovisas här i
bokstavsordningen.

Björnsjön
Björnsjön ligger nordost om Kosta och har ingen etablerad permanent bebyggelse idag. Det
finns endast enstaka fritidshus i södra respektive sydöstra delen av sjön. Kring Björnsjön har
större skogsavverkningar gjorts, vilket har lämnat stora områden öppna. Förutom fiske i sjön
används sjön och dess omgivning inte särskilt mycket. I området finns relativt goda
förutsättningar för att utveckla frilufts- och rekreationsverksamhet då det ligger i närheten av
Kosta och Visjön. Björnsjön är en del av Läens fiskevårdsområde. Nordost om sjön finns ett
område med särskilda naturvärden och öster om sjön finns ett område med fornminnen.
Björnsjön har 100 meter strandskydd i vatten och på land.
Motiv: Området har långt avstånd till samhällsservice, har ingen bebyggelse idag och är
svårtillgänglig.

Grönösjön
I östra delen av Lessebo kommun cirka 4 km sydost från Kosta ligger ett område med mindre
sjöar och sankmarker. Grönösjön är en av sjöarna. Det finns ingen bebyggelse nära sjön bara
någon enstaka på lite avstånd. Området kring sjöarna är naturreservat och Natura 2000områden. I närheten finns även Lövsjö ängar, Tiagöl och Tiafly. I dessa områden finns höga
naturvärden och nyckelbiotoper. Området bör bevaras för att ge fortsatta goda förutsättningar
för naturtypens typiska vät- och djurarter. Grönösjön och Tiagöl har 100 meter strandskydd i
vatten och på land.
Motiv: Runt Grönsjön finns flera naturreservat, Natura 2000-områden, områden med höga
naturvärden och nyckelbiotoper. Sjön bör förbli orörd.

Hacksjön
Öster om Hovmantorp ligger en mindre sjö, Hacksjön. Där finns idag ett vattenverk i sydväst,
annars bara något enstaka hus i öst. Sjön och dess närområde används för fiske och som
strövområde. I området finns mycket småvägar och stigar och det har goda förutsättningar för
ökad rekreations- och fritidsverksamhet. Om Hovmantorp växer ytterligare kan området i
framtiden bli viktigt som tätortsnära grönområde. Endast mindre bebyggelse som har med
rekreation och friluftsliv bör därför tillåtas. I närheten av sjön finns även fornminnen,
områden med särskilda naturvärden och nyckelbiotoper. Hacksjön är del av ett
vattenskyddsområde och del av Vasen m.fl. sjöars fiskevårdsområde. Hacksjön har 100 meter
strandskydd i vatten och på land.
Motiv: Området är bättre att spara som rekreationsområde. Endast enstaka bebyggelse som
bidrar till att utveckla detta syfte bör tillåtas.

Kråksjön
I södra delen av kommunen ligger Kråksjö samt en sjö med samma namn. Det är en liten
grund sjö med en del sankmark omkring. Närmsta service finns i Skruv cirka 6 km bort. Det
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finns några enstaka utspridda hus i närheten av sjön. Kråksjön har 100 meter strandskydd i
vatten och på land.
Motiv: I området finns endast enstaka utspridd befintlig bebyggelse, det är långt till
kollektivtrafik och service och sankmark försvårar tillgängligheten i området.

Kvarnsjön
Söder om Strömbergshyttan ligger Kvarnsjön. Nära sjöns norra ände passerar riksväg 25 och
avskiljer sjön från Strömbergshyttan. Kvarnsjön är grund och där finns idag ingen etablerad
bebyggelse. I nuläget fungerar riksvägen som en stark barriär så det är i nuläget inte lämpligt
med bebyggelse kring sjön. Riksväg 25 kan i framtiden komma att få en annan sträckning och
i så fall borde frågan omprövas. Den nuvarande vägen skulle då troligen få mindre trafik och
lägre hastighet och Kvarnsjön skulle kunna lyftas fram som ett område för fritidsbebyggelse
och turism. Sjön är del av Öjen m.fl. sjöars fiskevårdsområde och har 100 meter strandskydd i
vatten och på land.
Motiv: Området är i nuläget avskärmat från befintlig bebyggelse och det är inte lämpligt med
bebyggelse men ställningstagandet bör omprövas om riksväg 25 får en annan sträckning.

Ljudersjön
Intill Ljuder på dess östra sida ligger Ljudersjön. I sjöns närområde finns flera vägar och
mindre bebyggelsegrupper. Norr om sjön går järnvägen och på östra sidan finns mindre åkrar
och ängar samt enstaka utspridd bebyggelse i närheten av sjön och strax en kilometer bort
Fågelvägen ligger tätorten Skruv. Cirka 1 km söder om sjön ligger Grimsnäs, en större gård
och några enstaka hus I Grimsnäs finns restaurang och logi annars finns närmsta service i
Skruv och i Lessebo. För Ljuder finns ett kulturminnesvårdsprogram som beskriver till
exempel kyrkan med tillhörande bebyggelse Åkerby vägskäl och utvandrarleden. Det är en
grund sjö och tillgängligheten till sjön försvåras genom stenar, vass och sankmark.
Naturmiljön i och kring sjön är värdefull för växt- och djurliv. Ljudersjön ingår i Ljudersjöns
fiskevårdsområde och har 100 meter strandskydd i vatten och på land.
Motiv: Området har värdefull kulturhistoria och i närheten finns värdefull glesbygdskaraktär
samt särskilda naturvärden. Det är också relativt långa avstånd till kommunikationer och
service samt sjön är svårtillgänglig.

Löften
Sjön Löften ligger vid södra kommungränsen och med större delen i Emmaboda kommun.
Endast cirka 2 kvadratkilometer finns i Lessebo kommun. Där finns endast något enstaka hus.
Vid sjön har några hotade arter sina lokaler. Större områden med sankmark finns längs sjön.
Löften har 100 meter strandskydd i vatten och på land.
Motiv: Området innehåller lite bebyggelse hotade djurarter och större delen av sjön i
Emmaboda kommun.

Lövsjön
I östra delen av kommunen ligger Lövsjön. Den ligger inom militärt skjutfältsområde. Nära
strandlinjen finns ingen bebyggelse men strax söder om sjön ligger den mindre
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bebyggelsegruppen Lövsjö. Sankmark runt i stort sett hela sjön gör den svårtillgänglig.
Lövsjön har 100 meter strandskydd i vatten och på land.
Motiv: Området är svårtillgänglig och har ingen befintlig bebyggelse och är inom militärt
skjutfältsområde.

Stampasjön
Stampasjön, Djupgöl och Vitgöl ligger söder om Kosta och har ingen etablerad permanent
bebyggelse idag. Det finns några enstaka mindre fritidshus i södra delen av Stampasjön samt
ett hus norr om Djupagöl. I området finns goda förutsättningar för att utveckla frilufts- och
rekreationsverksamhet, då det ligger i närheten av Kosta och det går lätt att ta sig till området.
Stampasjön, Djupgöl och Vitgöl har 100 meter strandskydd i vatten och på land.
Motiv: Området har långt avstånd till samhällsservice, har ingen bebyggelse idag och är
svårtillgänglig.

Vasen
Vasen ligger mellan Lessebo och Hovmantorp. Väster om sjön finns Ormeshaga och väg 834.
Närmsta service med mataffär, skola och tågstation finns i Hovmantorps samhälle cirka 5 km
norrut. Naturen består av en blandning av barr- och lövskog samt mossar med äldre tallskog i
anslutning. I Vasen finns ett intresse av fiske. I närheten av Ormeshaga finns mindre
turistverksamhet, annars är det i dagsläget inga större intressen för rekreation och friluftsliv i
området trots att det har mycket goda förutsättningar. Sjön ingår i Vasen fiskevårdsområde
och har 100 meter strandskydd i vatten och på land.
Motiv: Området har långt avstånd till samhällsservice, har ingen bebyggelse idag och är
svårtillgänglig.

Veden
Sjön Veden ligger i sydvästra delen av kommunen och sjöns västra halva i Tingsryds
kommun. Det finns enstaka bebyggelse i närheten i Vedamåla. Sjön ligger avsides med
mindre goda förutsättningar för service och kommunikation. Kring sjön är det näst intill orört
med vass och sankmarker. Veden har 100 meter strandskydd i vatten och på land.
Motiv: Området har långt avstånd till samhällsservice och är värdefullt för växt- och djurliv.

Videsjön
Väster om Ljuder och delvis i Tingsryd kommun ligger Videsjön. På våren är sjön vattenfylld
men på sommaren består området av våtmark och våtmarksväxter. Området är ett
naturskyddsområde klass 1 med särskilt höga naturvärden och innehåller många
nyckelbiotoper samt även fornlämningsområden. Det är en väldigt viktig våtmark för
fågellivet och kommer troligen att bli ett Natur 2000-område enligt fågeldirektivet. Sjön
ligger också inom riksintresse för naturvård. Videsjön har 100 meter strandskydd i vatten och
på land.
Motiv: Området har långt avstånd till samhällsservice och är mycket värdefullt för växt- och
djurliv. Ett viktigt fågelområde och troligen blivande Natura 2000-område.
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Visjön
I nordöstra delen av kommunen ligger Visjön, några kilometer nordost om Kosta. Den är en
del av ett naturreservat och dess omgivning består i stora delar av en 100-årig barrblandskog
med inslag av ännu äldre tallskog längs stränderna och på öarna. Väster om sjön finns en
vandringsled på cirka 6 km runt om sjön och ett flertal stigar. I södra delen av sjön ligger
enstaka bebyggelse. Från sjön är det cirka 3 km till närmsta samhällsservice i Kosta och det är
även cirka 3 km till väg 28. Området används som frilufts- och strövområde av många
framförallt av boende i Kosta. Det har goda förutsättningar och bör bevaras och utvecklas som
friluftsområde och strövområde för boende i Kosta och för besökare. Visjön har 100 meter
strandskydd i vatten och på land.
Motiv: Området är mycket värdefullt för växt- och djurliv och är ett naturreservat som är
populärt för rekreation och friluftsliv.

Västersjön
Västersjön ligger öster om Tjugosjö och öster om Östersjön. Västersjön är avskilt från större
delar av bebyggelsen på grund av Linnerydsvägen och järnvägen. Nära strandlinjen finns
ingen bebyggelse och sjön är svårtillgänglig på grund av sankmark. Öster om sjön är ett av
kulturminnesprogrammets områden och där finns också två nyckelbiotopsområden. Området
kring sjön är relativt opåverkat och ligger något avsides från bebyggelse och infrastruktur.
Västersjön har 100 meter strandskydd i vatten och på land.
Motiv: Området har långt avstånd till samhällsservice, har ingen bebyggelse idag, är
svårtillgänglig och har höga naturvärden.

Åskällen
Åskällen är en liten sjö vid Sibbamåla i södra delen av Lessebo kommun. Kring sjön finns
ingen bebyggelse men höga värden för växt- och djurliv. Åskällen har 100 meter strandskydd
i vatten och på land.
Motiv: Området har långt avstånd till samhällsservice, har ingen bebyggelse idag och har
naturvärden för växt- och djurliv.

Älgasjön
Älgasjön ligger cirka 3 km väster om Kosta. Kring sjön finns ingen bebyggelse förutom en
fritidsvilla med strandtomt. Området norr om sjön innehåller mycket sankmark och i närheten
finns särskilda naturvärden. Älgasjön är en del av Läens fiskevårdsområde och har goda
förutsättningar för friluftsliv. Älgasjön har 100 meter strandskydd i vatten och på land.
Motiv: Området har långt avstånd till samhällsservice, har nästan ingen bebyggelse idag och
har naturvärden för växt- och djurliv. Området är istället lämpligt för fiske och rekreation.

Öjen
Öjen ligger väster om Lessebo och centralt i kommunen. Den används för fiske, annars
används inte sjön och dess närområde särskilt mycket. Det finns en före detta badplats i södra
delen av sjön och några grillplatser. Väster om sjön finns flera fina grusvägar som har
förbindelse med cykelleder och strövområden kring Hovmantorp, Ormeshaga, Rottnen och
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Vasen. Norr om Öjen går järnvägen och riksväg 25. Öster om Öjen ligger ett verksamhetsoch industriområde. Det finns vissa områden med förorenad mark på östra sidan av sjön.
Motiv: Öjen har nästan ingen bebyggelse. Flera kända fornlämningar finns runt sjön. Runt
sjön finns också flera områden med sumpskogar och sankmarker. Sjön är även attraktiv för
friluftslivet. Potentiellt förorenade områden finns vid den östra delen av sjön. Området är
istället lämpligt för fiske och rekreation.

Miljökonsekvensbeskrivning
Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning
Ett tematiskt tillägg till en översiktsplan skall miljö bedömas enligt Miljöbalken om dess
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen
är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Miljöbedömningen
utgör en process som inleds med att man avgör om en miljöbedömning krävs och som sedan
fortsätter med avgränsning och framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning.
Miljökonsekvensbeskrivningen utgör det dokument där den betydande miljöpåverkan som
planens genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivas och bedömas. Rimliga
alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd skall
också identifieras, beskrivas och bedömas. Kommunen har i detta fall ansett att en
miljöbedömning skall genomföras.

Avgränsning av MKB
Miljökonsekvensbeskrivningen fokuserar på principiella diskussioner om tänkbara
konsekvenser som kan beskrivas. Resonemanget om exempelvis påverkan på naturmiljö och
allmänhetens tillgänglighet sker på en generell nivå för att hitta de faktorer som är viktiga att
studera vidare i samband med kommande prövningar. När det arbetas fram ett tematiskt
tillägg till översiktsplanen skall miljökonsekvensbeskrivningen vara översiktlig, se till
helheten och inte gå in på detaljer för varje delområde som behandlas i det tematiska tillägget.
Miljöeffekterna specifikt för varje enskilt föreslaget utvecklingsområde i det tematiska
tillägget till översiktsplanen beskrivs inte i denna miljökonsekvensbeskrivning. Detta kommer
istället att utredas i samband med detaljplaneläggning och lokaliseringsprövning av enskilda
objekt. Miljöbedömningen har gjorts utifrån de miljömässiga konsekvenserna av
planförslaget. Miljökonsekvensbeskrivningen skall fokusera på enligt reglerna om
miljöbedömning de aspekter av planen som kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Negativa och positiva potentiellt betydande miljökonsekvenser för Lessebo kommun för
tematiska tillägget vad gäller landsbygdsutveckling i strandnära lägen bedöms vara:
•
•
•

Påverkan på växt- och djurliv
Påverkan på rekreationsvärden och friluftsliv (allmänhetens tillgänglighet)
Påverkan på kulturmiljövärden

Följande miljömål kan uppnås med hjälp av förslaget:
•
•
•

God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv
Levande sjöar och vattendrag
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•

Ingen övergödning

Miljökonsekvenser
Nedan beskrivs det tematiska tillägget samt nollalternativets översiktliga och generella
konsekvenser avseende biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv,
mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och
kulturlämningar och annat kulturarv. Kapitelindelningen utgår ifrån innehållskraven i MKB
enligt 6 kap. MB.
I kapitlet görs en jämförelse mellan alternativen Nollalternativ och planförslag. Nollalternativ
beskriver en utveckling utan de åtgärder som föreslås i det tematiska tillägget till
översiktsplanen. Beskrivningen av utvecklingen i ett nollalternativ blir ett resonemang utifrån
den allmänna utvecklingen i stort. Vid behöv ges förslag på förebyggande åtgärder som kan
eliminera eller minimera de eventuella negativa konsekvenserna. Konsekvenser och
åtgärdsförslag i detalj hänskjuts till kommande prövningar, då detaljlokalisering och
utformning av tänkt exploatering är bestämd.

Befolkning, bebyggelse och hälsa
Nollalternativet
Alternativet innebär att utbyggnaden strandnära utvecklingsområden inte grundas på något
tematiskt tillägg till översiktsplanen. Detta innebär att en etablering av strandnära bebyggelse
kan ske vid alla kommunens vattendrag. Resultatet kan bli en spridd utbyggnad, vilket kan
minska möjligheterna att uppnå kommunens översiktsplanestrategier. Risk för att konflikter
uppstår med olika intressen är stora. Alternativet innebär en brist på kommunal styrning av
vilka områden där landsbygdsutveckling skall ske. Detta riskerar att medföra en osäkerhet hos
kommuninvånare om vad som gäller. Likaså medför alternativet en ökad osäkerhet för
exploatörerna då kommunens politiska vilja kring landsbygdsutveckling inte finns redovisade.
Detta kan medföra att en exploatör väljer en annan kommun att exploatera i, vilket bedöms
påverka syftet med att erhålla en levande landsbygd.
Sjönära tomter är alltid attraktiva. I nollalternativet får man svårigheter att erbjuda attraktiva
boendeformer, vilket i sin tur kan medföra att utflyttningen från kommunen ökar eller att man
som nybyggare väljer en annan kommun att bosätta sig i. Utflyttningen ökar risken för
nedskärningar i både serviceutbud och kollektivtrafik, vilket bidrar i sin tur till att
bilberoendet inom kommunen ökar, vilket även bedöms påverka miljömålet ”Begränsad
klimatpåverkan” negativt.
Planförslag
Genom det tematiska tillägget har kommunen starkare möjlighet att styra
landsbygdsutvecklingen och exploateringen av strandnära områden, till vissa platser inom
kommunens gränser. Bedömningen är att det i första hand gäller att exploatera de områden
som gränsar till en redan samlad bebyggelse. Att samla den strandnära bebyggelsen till redan
samlad bebyggelse främst i tätortsnära lägen har många fördelar. Bland annat är det mer
ekonomiskt att dra kommunalt vatten- och avlopp och boende får närmare service av olika
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slag såsom skola och dagligvaruhandel. Man får också ha kvar mycket av den
sammanhängande orörda naturen som är stor tillgång i Lessebo kommun. Planförslaget
bedöms bidra till att andelen befolkning inom kommunen ökar och att man erhåller en
levande landsbygd.
Samlad bedömning
Planförslaget bedöms medverka till positiva konsekvenser då alternativet bidrar till en större
inflyttning inom kommunen, vilket ger ett bättre underlag till service, landsbygdsutveckling
och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken skulle även kunna komma att utökas i turtätheten till och
från dessa områden. Nollalternativet bedöms kunna medföra negativa konsekvenser.

Mark, djur, växter och biologisk mångfald
Nollalternativet
Att peka ut utvecklingsområden som är lämpliga för strandnära exploatering bedöms som
positivt. Att inte peka ut områden (nollalternativet) medför att man erhåller en mycket otydlig
styrning och får ut både landskapsbildssynpunkt och naturmiljösynpunkt ses som sämre än
planförslaget. En spridd utbyggnad som nollalternativet medför bedöms medföra en mer
negativ påverkan på naturmiljön än om man har en styrning mot vissa områden, även om
kommunen har möjlighet att påverka bebyggelseutvecklingen i strandnära lägen genom
prövningar i samband med strandskyddsdispenser och bygglovsprövning. Genom det
tematiska tillägget kan kommunen tidigare och på ett mer systematiskt och genomtänkt sätt ta
ställning till vilka av områdena som en eventuell exploatering bör hänvisas till. Konflikter kan
då undvikas i tidiga skeden. Nollalternativet bedöms medföra negativa konsekvenser. Totalt
sett medför dock alternativet sannolikt att färre strandnära områden exploateras, vilket ändå
kan vara positivt för växter och djur m.m. i förhållande till planförslaget.
Planförslaget
Lessebo kommun har goda förutsättningar för att använda sig av LIS-områden då ett stort
antal sjöar finns. Sjöarna omfattas av de generella strandskyddsbestämmelserna.
Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt
vattenstånd (strandskyddsområde). Både landsidan och vattensidan utgör såldes
strandskyddsområden. Länsstyrelsen får utöka strandskyddet till 300 meter. I Lessebo
kommun gäller 100 meter i alla sjöar och vattendrag förutom sjön Rottnen som har 200
meters strandskydd på landområdet och i vattenområdet. Det tematiska tillägget föreslår
utvecklingsområden i anslutning till sjönära lägen. Ambitionen från kommunens sida är dock
att ny- och tillbyggnad sker på en restriktion i förhållande till natur- och kulturmiljö och
handlar alltså inte om att minska allmänhetens tillgänglighet till strandzonen snarare tvärtom.
Genom en strandnära exploatering kan även allmänheten få tillgång till områden som de
tidigare inte har haft vilket även gynnar friluftsliv och turism. Det handlar om avvägning
mellan enskilda och allmänna intressen. I samband med detaljplaneläggning och
lokaliseringsprövning av enstaka fastigheter som omfattas av de generella
strandskyddsbestämmelserna kan dispens från strandskyddet behöva sökas. I dispensansökan
kommer allmänhetens tillgänglighet till strandzonen och påverkan på växt- och djurliv att
konsekvensbeskrivas.
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Inget av föreslagna LIS-områden berör Natura-2000, naturreservat, kulturreservat,
riksintresseområde för naturmiljö, riksintresseområde enligt 4 kap. Miljöbalken samt
biotopskyddade objekt. De utpekade LIS-områden har stora biologiska och
landskapsbildsmässiga värden. Många har även stora värden för kulturmiljön. Påverkan på
dessa områden beror till stor del på detaljlokalisering och detaljutformning. Därför är det svårt
att på denna övergripande nivå bedöma hur stora konsekvenserna kan bli. Risk för negativ
påverkan finns men det bör vara relativt lätt att undvika konflikter genom att detaljstudera
områdena ur natur- och kulturmiljösynpunkt. Detta medför att konsekvenserna bedöms som
relativt begränsade.
En del av områdena kan även påverka positivt och gynnas av en exploatering. Ett exempel på
detta är LIS-område ”Fiskesbro ut mot Ormeshaga” där de landskapsmässiga och biologiska
värdena kan bestå om de får behålla sin halvöppna karaktär. Bebyggelse och boende på
landsbygden kan många gånger resultera i positiva effekter genom att det medverkar till att en
landskapsbevarande hävd skapas eller fortlöper. Detta kan till exempel kombineras med ett
fritidsintresse exempelvis en hästgård. En bebyggelsegrupp kan ge goda möjligheter att
utveckla en gemensam avloppslösning med minireningsverk, att få gemensam skötsel och
kanske också att samlas kring gemensamma intressen. Goda möjligheter finns också att
åstadkomma lokala lösningar för energianvändning till exempel solceller, solvärme och
biobränsle. Vidare ökar möjligheterna för att utveckla en lokal livsmedelsproduktion samt
besöksnäring. Prövning av enstaka hus sker i samband med bygglovsprövning som också
innefattar en lokaliseringsprövning. I samband med lokaliseringsprövningen tar man beslut
om byggnadens lämplighet i landskapet då bör frågorna om skiften och ägogränser beaktas.
Sammanfattningsvis kan sägas att i samtliga LIS-områden kommer naturmiljöer med
allmänna värden för djur- och växtliv att omvandlas till exploaterade miljöer med litet
utrymme för skydd, födosök och föryngring. Konsekvenserna av en utbyggnad inom
föreslagna områden bedöms inte bli stora eftersom ersättningsmiljöer finns i stor utsträckning.
Det finns dock en risk att miljöer med högre värden än allmänna för djur- och växtliv
påverkas indirekt genom att närheten till vattnet medför ökat tryck på att uppföra
anläggningar vid vattnet eller siktröjning i värdefulla trädskikt.
Samlad bedömning
Påverkan på mark, landskap, djur, växter och biologisk mångfald beror till stor del på
detaljlokalisering och detaljutformning. Därför är det svårt att på denna övergripande nivå
bedöma hur stora konsekvenserna kan bli. Risk för negativ påverkan finns i både
nollalternativet samt i det tematiska tillägget, men det bedöms vara relativt lätt att undvika
konflikter genom detaljstudier. Åtgärder kan också genomföras som minskar eller eliminerar
de negativa konsekvenserna. Det tematiska tillägget ger en tydlig styrning att optimera
utnyttjandet av de områden som är möjliga för en exploatering. Detta förväntas ge
förutsättningar för att påverkan på viktiga naturområden minimeras. Att inte peka ut områden
(nollalternativet) medför att man erhåller en otydlig styrning och risken för att man erhåller en
spridning av enstaka bebyggelse och verksamheter är stor. Detta gäller framför allt områden
som inte är skyddade med lagstiftning. Dessa negativa konsekvenser för naturmiljön bedöms
vara större än de negativa konsekvenserna av att exploatera strandnära områden enligt det
tematiska tillägget.
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Föreslagna åtgärder
I samband med fortsatt planering av föreslagna LIS-områden måste ett ökat behov av
vattenanläggningar i anslutning till bostadsområden, fritidsbyar och campingområden beaktas
och planeras för så att man därmed kan finna de lämpligaste platserna för detta samt bedöma
lämpligheten utifrån hänsyn till vattenbrynets ekologiska funktioner och vattenområdenas
känslighet med flera aspekter. Uppförande av vattenanläggningar samt muddring med flera
vattenverksamheter omfattas av särskilda bestämmelser i Miljöbalkens 11 kapitel och måste
prövas i enlighet med dessa. Påverkan från siktröjning, vägdragningar och promenadstråk
med mera på områden som är värdefulla för växt- och djurlivet i zonen mellan LIS-området
och vattnet måste utredas.

Landskapsbild
Nollalternativet
Nollalternativet antas inte medföra några betydande förändringar på landskapsbilden.
Tillfälliga förändringar kan uppstå i samband med skogsbruksåtgärder då sluten skogsmark
omvandlas till hygge. Även förändringar i träslag exempelvis omföring av lövskog till
barrskog kan förändra landskapets karaktär. Mer permanenta förändringar uppstår om
åkermark omvandlas till skogsmark och öppet landskap därmed omvandlas till slutet
landskap.
Planförslaget
Ett genomförande av planen innebär att ett antal områden kommer att omvandlas från
obebyggd mark till bebyggd mark med omgivande hårdgjorda ytor, belysning, staket m.m.
När skogsmark tas i anspråk kan omvandlingen upplevas som att sår uppstår i ett
sammanhängande skogsområde. När odlingsmark tas i anspråk kan upplevelse av fri rymd
och historiska sammanhang gå förlorade. Generellt bedöms att ett genomförande av planen
inte medför några större konsekvenser för landskapsbilden. Utbyggnaden är genomgående
småskalig och förändringarna kommer främst att upplevas lokalt.
Samlad bedömning
Nollalternativet antas inte medföra några betydande förändringar på landskapsbilden även om
tillfälliga förändringar kan uppstå. Inga nämnvärda negativa konsekvenser bedöms uppstå.
Konsekvenserna av den föreslagna exploateringen inom de utpekade LIS-områdena bedöms
sammantaget bli ringa då det handlar om en småskalig utbyggnad där ianspråktaget inte antas
medföra större förändringar. Dock bör landskapet vid området ”Ekebacken” särskilt beaktas
vid detaljplaneläggning.

Kulturmiljö
Nollalternativet
Nollalternativet bedöms påverka kulturmiljön negativt då exploatering av strandnära områden
kan ske längs med alla sjöar inom kommunens gränser. Påverkan blir särskilt tydlig inom
områden som saknar formellt skydd genom lagstiftning. Ett sådant exempel är de områden
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som är medtagna i Kronobergs kulturminnesvårdsprogram. Kommunen har dock möjlighet att
påverka bebyggelseutvecklingen i strandnära lägen genom prövningar i samband med
strandskyddsdispenser och bygglovsprövning. Genom det tematiska tillägget kan kommunen
tidigare och på ett mer systematiskt och genomtänkt sätt ta ställning till vilka av områdena
som en eventuell exploatering bör hänvisas till. Konflikter kan då undvikas i tidiga skeden.
Förutsättningarna för att erhålla fortsatt beteshävd inom landskapet bedöms vara mindre i
nollalternativet jämfört med planförslaget.
Planförslaget
Inget område som klassas som kulturreservat berörs av de utpekade utvecklingsområdena.
Dock berörs ett riksintresse för kulturmiljö, LIS-område ”Ekebacken”. Området utgörs av en
bruksmiljö med bebyggelse från 1700-talen och 1800-talen. I LIS-planen föreslås Ekebacken
att exploateras med permanentbostäder. I samband med detaljplaneläggningen bör särskild
hänsyn tas till kulturmiljövärdena inom området. Området bör exploateras med en varsamhet
och särskilt bör exploateringsgraden och områdets gestaltning beaktas. En exploatering inom
Ekebacken behöver inte medföra negativa konsekvenser på kulturmiljövärdena. Tvärtom kan
det vara så att kulturvärdet kan förstärkas. Ytterligare kulturmiljöutredningar bör göras i
samband med detaljplanläggning för att undvika att negativa konsekvenser uppstår.
Ett antal fornlämningar kommer att beröras av utvecklingsområdena och ianspråktagande av
marken runt fornlämningarna kan medföra att sammanhangen mellan lämningarna och
landskapet går förlorat vilket skulle minska förståelsen för fornlämningarnas betydelse och
därmed förståelsen av landskapets historia. Fasta fornlämningar bör undersökas i samband
med detaljplaneläggningen. Intrång bör undvikas så långt som möjligt. Om intrång görs i fasta
fornlämning måste tillstånd enligt kulturmiljölagen sökas. LIS-planen bedöms bidra positivt
till att skapa en levande landsbygd. Förutsättningarna för att erhålla fortsatt hävd inom
landskapet bedöms öka i och med att fler människor flyttar till landsbygden. En fortsatt
beteshävd av kulturmarkerna är en förutsättning om miljöns kulturhistoriska värde skall
bibehållas. Även ur landskapsbildningssynpunkt är det angeläget att den öppna odlingsmarken
fortsätter att hävdas.
Sammanfattningsvis kan sägas att påverkan på kulturmiljön beror till stor del på
detaljlokalisering och detaljutformning. Därför är det svårt på denna övergripande nivå
bedöms hur stora konsekvenserna kan bli. Man kan dock säga att det finns en risk för negativ
påverkan på kulturmiljön då framför allt av den exploatering som föreslås inom ”Ekebacken”.
Vidare utredningar av påverkan på kulturmiljön bör genomföras i detaljplaneskedet.
Samlad bedömning
Att peka ut utvecklingsområden bedöms bidra till att skapa en levande landsbygd och
förutsättningarna för att det gamla kulturhistoriska landskapet skall hävdas ökar vilket bedöms
vara positivt för kulturmiljön. Nollalternativet bedöms medföra negativa konsekvenser
speciellt för de kulturhistoriska områden som saknar lagskydd. Även om det finns möjlighet
för kommunen att påverka bebyggelseutvecklingen i strandnära lägen genom prövningar i
samband med strandskyddsdispenser och bygglovsprövning så är risken större att
kulturmiljöintressena inte alltid hanteras på rätt sätt när bedömningen sker i varje enskilt fall,
LIS-plan

80

2022-01-18
Dnr: KS 2020/163

196

utan den övergripande vägledning som det tematiska tillägget till översiktsplanen kommer att
göra.
Föreslagna åtgärder
Utformning av bebyggelse inom riksintresse för kulturmiljövården måste ske med stor hänsyn
till de kulturhistoriska värdena. Ett gestaltningsprogram och en kulturhistorisk utredning
avseende påverkan på kulturmiljön bör upprättas i samband med detaljplaneläggning.
Speciellt gäller detta område ”Ekebacken”. Påverkan på förekommande fornlämningar måste
utredas och hanteras i enlighet med kulturminneslagens bestämmelser.

Naturresurser
Nollalternativet
Om man inte har någon styrning i kommunen hur man vill att bebyggelse skall placeras finns
viss risk för att bebyggelse eller andra anläggningar placeras i nära anslutning till
naturresurser i kommunen. Kommunen har möjlighet att påverka bebyggelseutvecklingen i
strandnära lägen genom prövningar i samband med strandskyddsdispenser och
bygglovsprövning.
Planförslaget
Det tematiska tillägget innebär att kommunen i ett tidigt skede samlar bebyggelse och annan
rörelse i strandnära lägen till de platser där de inte kommer i konflikt med naturresurserna. I
och med detta tematiska tillägg kommer kommunen att i tidigt skede kunna ta ställning till var
exploatering är lämplig. Konflikten med naturresurser bedöms bli försumbar.
Samlad bedömning
Genom att anta detta tematiska tillägg till översiktsplanen kan kommunen tidigare och på ett
mer systematiskt och genomtänkt sätt ta ställning till vilka av områdena som en exploatering
är lämplig. Detta gör att konflikter kan undvikas i tidiga skeden.

Vatten och klimat
Nollalternativet
I nollalternativet finns inga utpekade områden där strandnära exploatering avses ske. Detta
innebär att en exploatering kan genomföras längs med alla sjöar inom kommunens gränser
och svårigheter kan då uppstå med att samla bebyggelsen i grupper. Möjligheterna till att
etablera gemensamma avloppslösningar, infrastruktur och dyl. minskar. En viss påverkan på
vattenskyddsområdena kan förväntas. I nollalternativet finns risk för negativa konsekvenser
eftersom möjligheterna till samordning blir mycket små.
Planförslaget
Enligt det tematiska tillägget skall miljökvalitetsnormer för vatten tillgodoses i samband med
byggande på landsbygden. Det kan komma att innebära att kommunen är tvungen till att avslå
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en bygglovsansökan om ett projekt påverkar MKN i samband med strandnära boende till
exempel om en vatten- och avloppsanordning utformas på ett sådant sätt att den inte uppfyller
kraven. Det tematiska tillägget bidrar till att strandnära bebyggelse kan samlas i grupper på
utpekade platser. Detta kan resultera i positiva effekter genom att gemensamma
avloppslösningar, infrastruktur och energianvändning med solceller och dyl. kan användas
gemensamt. Vid förtätning kan även gamla enskilda avloppslösningar ersättas och kopplas på
en gemensam avloppsanläggning. Detta bedöms medföra positiva effekter avseende utsläpp
och påverkar därför indirekt den ekologiska statusen i kommunens vattendrag.
Självklart innebär en strandnära exploatering ett ökat befolkningstryck på strand- och
vattenzonen. Beroende på vad som etableras i anslutning till de utpekade sjöarna i det
tematiska tillägget blir den negativa påverkan olika och därför är det svårt att i nuläget göra
den bedömningen. Olika vattendrag är också olika känsliga för olika påverkan. I samband
med dispensansökan från strandskyddsbestämmelserna kommer effekter och konsekvenser av
den tänkta verksamheten att beskrivas. I Lessebo kommun finns vattenskyddsområden och
fyra av de föreslagna utvecklingsområdena för strandnära exploatering berörs. Viss
restriktivitet bör gälla i dessa områden med ny bebyggelse till exempel är det viktigt att
dricksvatten, avlopps- och dagvattenhanteringen sker på ett säkert sätt. Råvattenintaget i sjön
Rottnen ligger precis vid det planerad LIS-området Fiskesbro ut mot Ormeshaga, och intaget i
sjön Läen ligger nära LIS-området i Djurhultsbro.
Samlad bedömning
Totalt bedöms de positiva konsekvenserna med möjlighet till gemensamma avlopps,
infrastruktur och energilösningar överstiga de eventuellt negativa effekterna i nollalternativet.
Nollalternativet bedöms kunna medföra negativa konsekvenser.
Föreslagna åtgärder
För de tre LIS-områden som berörs av vattenskydd bör en VA-utredning och en
förprojektering av VA utföras i samband med planprocess.

Luft
Nollalternativet
Ett av de största hoten med det ekologiskt hållbara utvecklingsarbetet är avsaknaden av en väl
fungerande infrastruktur där järnväg och busstrafik till stor del kan täcka behoven inom
transportsektorn. Nollalternativet bedöms medföra ett ökat bilberoende då underlag för att
utveckla kollektivtrafiken saknas.
Planförslag
Planförslaget kan medföra ökad trafik då boende på landsbygden ofta har dubbel bilpark i en
familj. Boendet på landsbygden kan också medföra ökad vedeldning, vilket kan vara något
negativt. Dock anses inte detta medföra någon stor negativ påverkan så att utbyggnaden på
landsbygden skulle begränsas.
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Samlad bedömning
Planförslaget kan medföra att kollektivtrafiken ökar på landsbygden men detta bedöms vara
en positiv ökning om boende väljer det kollektiva resandet istället för att använda egen bil.
Nollalternativet bedöms kunna medföra negativa konsekvenser.

Sociala och ekonomiska konsekvenser
Nollalternativet
Hållbar utveckling är det övergripande målet för regeringens politik och på regional nivå för
arbetet för en hållbar utveckling en prioriterad fråga. Nollalternativet bedöms påverka de
sociala och ekonomiska parametrarna negativt eller inte alls. Dels kan läget stagnera och vara
på den nivå det är idag med avseende på bland annat kommersiell service. Nollalternativet
medverkar inte till att man får en sammanhållen bebyggelse och på så sätt främjar service.
Alternativet medverkar också tillgängligheten till platser som kan utvecklas för friluftslivet.
Planförslag
Planförslaget kan medföra ett ökat underlag på landsbygden för att kunna upprätthålla
kommersiell service. Tillgängligheten till naturen ökar och därmed anses livskvaliteten för
många att öka. Ökar tillgängligheten till naturen kan det vara en lockelse för andra än egna
kommuninvånare att nå ut till dessa platser. Turismen kan öka och därmed kan andra rörelser
i kommunen få möjligheter att utvecklas och växa.
Samlad bedömning
Det tematiska tillägget bedöms medföra att den kommersiella servicen ökar på landsbygden
och det anses som positivt. Människor känner sig trygga när detta finns i dess närhet. Om
tillgängligheten till naturen ökar genom att man underlättar för friluftslivet kan också
människor som inte annars hittar ut till naturen komma dit. Tillgängligheten kan också
medföra att rörelsehindrade lättare kan komma ut i naturen.

Påverkan på miljömålen
Det huvudsakliga syftet med föreliggande tematiska tillägget är att bidra till att de sexton
miljökvalitetsmålen uppfylls. I detta avsnitt görs en bedömning av scenariernas påverkan på
miljömålen. Endast de miljömål som berörs av projektet bedöms.

God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas”.
– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet
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Nollalternativet
Om inget tematiskt tillägg antas, finns ingen plan för hur kommunen skall utnyttja de positiva
faktorer som finns inom kommunens gränser och på så sätt locka till sig nya invånare. Ingen
styrning finns för hur man skall arbeta för att få en levande landsbygd. Nollalternativet
bedöms inte bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Planförslaget
I Lessebo kommun är bebyggelsetrycket och invånarantalet relativt lågt trots att kommunen
kan erbjuda en mycket vacker natur med många vattendrag. Vattennära lägen är alltid
intressanta ur en exploateringssynpunkt då de är mycket attraktiva för boende. För att skapa
och bevara en levande landsbygd krävs att den attraktionskraft som finns i kommunen tas om
hand på ett så bra sätt som möjligt för både människor och miljö. Då andelen sjöar inom
kommunen är relativt hög finns en potential att kunna använda delar av dessa sjöar på ett
sådant sätt att samexistens uppnås mellan människa, djur och natur. Landsbygdsutveckling
handlar också om att binda samman intressen vid vattnet, vid stranden och omgivande
landsbygdsstruktur med tillhörande infrastruktur. Genom att ett tematiskt tillägg antas främjas
en etablering av en strandnära exploatering. Det tematiska tillägget är ett led i att försöka
skapa och bevara en levande landsbygd, vilket bidrar till ett steg mot en hållbar
samhällsutveckling.
Nollalternativet
Planförslaget bedöms innebära ökade möjligheter att bidra till att miljömålet uppfylls.
Nollalternativet bedöms minska möjligheten att uppfylla miljömålet.

Ett rikt växt- och djurliv
”Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och
processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med
tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö
med rik biologisk mångfald som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd”.
– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet
Nollalternativet
Nollalternativet bedöms innebära att en strandnära exploatering kan ske runt alla kommunens
vattendrag. Huruvida den biologiska mångfalden kommer att påverkas beror till stor del på
var och hur en etablering sker i detalj. Därför är det svårt att i nuläget göra en bedömning av
etableringarna konsekvenser och effekter.
Planförslaget
Det tematiska tillägget innebär att kommunen genom analyser har kunnat undanta de
känsligaste vattendragen från etablering av bostäder och verksamheter. Detta innebär att de
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största negativa konsekvenserna på djur- och växtlivet i stor mån kan undvikas. Risk finns
ändå för påverkan, se vidare bedömning under Mark, djur, växter och biologisk mångfald.
Samlad bedömning
Då påverkan till stor del på detta miljömål bedöms bero på detaljlokalisering är det svårt att
på denna övergripande nivå bedöma hur stora konsekvenserna blir likaså skillnaden i
påverkan mellan alternativen. Bedömningen blir att det finns risk på påverkan både i
nollalternativet och i planförslaget.

Levande sjöar och vattendrag
”Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer
skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som
förutsättningar för friluftsliv värnas”.
– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet
Nollalternativet och planförslaget
Se vidare bedömning under kap 4.2 Mark, landskap, djur, växter och biologisk mångfald, se
kap 5.2 ett rikt växt- och djurliv samt kap 6 miljökvalitetsnormer.

Ingen övergödning
”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på
människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig
användning av mark och vattendrag”.
– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet
Nollalternativet
Nollalternativet bedöms innebära att en strandnära exploatering kan ske runt alla kommunens
vattendrag. Detta kan medföra att övergödningen ökar i kommunen då samordningen av
avloppsanordningar blir små och att det i kommunen inte finns något styrande dokument som
begränsar eller ställer krav på avloppsanordningar kring sjöar och vattendrag.
Planförslaget
Planförslaget bidrar till att strandnära bebyggelse kan samlas i grupper på utpekade platser.
Detta kan resultera i positiva effekter genom att gemensamma avloppslösningar med
minireningsverk kan ordnas. Vid förtätning kan även gamla enskilda avloppslösningar ersättas
och kopplas på en gemensam avloppsanläggning. Detta bedöms medföra positiva effekter.
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Samlad bedömning
Nollalternativet anses medföra negativa konsekvenser då möjligheterna till samordning av
gemensamma avloppslösningar blir mycket små. Planförslaget bedöms däremot innebära
positiva effekter för miljömålet. En förtätning kan även medföra att gamla enskilda
avloppslösningar ersätts och kopplas på en gemensam avloppslösning.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer anger en föroreningshalt som inte får överskridas. Gränsvärdena baserar
sig på den grad av påverkan som människor och naturen tål. Miljökvalitetsnormerna är
bindande och fastställda av riksdagen och de används för att förebygga eller åtgärda
miljöproblem. Vid planläggning och byggnation ska alltid hänsyn tas till hur vattenområden
påverkas. Planläggning får inte medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap
Miljöbalken överskrids. Den ekologiska och kemiska statusen skall tas i hänsyn vid
efterföljande planläggning på så sätt att vattenstatusen inte påverkas negativt. De
miljökvalitetsnormer som det tematiska tillägget bedöms påverka utgörs av MKN för fiskoch musselvatten samt MKN för vatten och vattenförekomst. Övriga miljökvalitetsnormer
bedöms inte beröras.

Fisk- och musselvatten
Inga av de föreslagna LIS-områdena i det tematiska tillägget berör miljökvalitetsnormerna för
fisk- och musselvatten.

Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet
Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet är fastställda för nästan alla sjöar som vattendrag som
berörs av föreslagna LIS-områden. Hela kommunen berörs av avvattningsområdena för
vattendragen Ronnebyån, dels från Hovmantorp och sjön Rottnen och dels från Lessebo och
sjön Läen. Lyckebyån har upprinningsområde i Kosta-området med sjön Djupgöl och
Ljungbyån avvattnar den nordöstra delen av kommunen mot Kalmar län. Sjöarna och
vattendrag omfattas av avloppsdirektivet (Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om
rening av avloppsvatten från tät bebyggelse) och ligger inom tillrinningsområde till
avloppskänsliga vatten avseende kväve samt inom område med avloppskänsliga vatten i
inland avseende fosfor. Detta medför särskilda krav på rening av avlopp.
Nollalternativet
I nollalternativet kommer de föreslagna LIS-områden inte att tas i anspråk för bostäder,
fritidshus, verksamheter av olika slag etc. såvida inte enstaka etableringar kan tillåtas inom
ramen för normal dispensprövning inom strandskyddsområdet. Byggnationer utanför
strandskyddat område kan på samma sätt som planerade åtgärder medföra näringsbelastning
om frågan om vatten och avlopp inte löses på ett bra sätt.
Planförslaget
Vid ett genomförande av planen i sin helhet kommet 7 strandnära områden att tas i anspråk
för bland annat bostäder, fritidshus och verksamheter. En effekt av planens föreslagna
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etableringar kan bli en ökad näringsbelastning om inte avloppsfrågan löses på ett godtagbart
sätt, en annan att ett ökat tryck på vattennära anläggningar i form av båtplatser och
badbryggor uppstår. En ökad båtaktivitet kan medföra högre belastning på sjöarna i form av
spridning av kemikalier, avlopp och buller. Vattenanläggningar kan även medföra en
påverkan på vattenbrynets ekologiska funktioner, till exempel dess förmåga att ta upp
näringsämnen innan de sprids till vattenmiljön.
Föreslagna åtgärder
I så lång utsträckning som möjligt bör de planerade områdena anslutas till det kommunala
VA-systemet. För andra områden krävs att avloppslösningar tas fram som inte medför en
ökad näringsbelastning på redan näringspåverkade sjöar. I samband med fortsatt planering av
föreslagna LIS-områden måste ett ökat behov av vattenanläggningar i anslutning till
bostadsområden, fritidsbyar och eventuella campingområden beaktas. Det innebär att
lämpligheten och lokaliseringen av olika typer av anläggningar måste bedömas utifrån hänsyn
till vattenbrynets ekologiska funktioner, vattenområdenas känslighet med mera. Uppförande
av vattenanläggningar, muddring med flera vattenverksamheter omfattas av särskilda
bestämmelser i Miljöbalkens 11 kapitel och måste föregås av prövning enligt dessa.

Allemansrättslig mark
Nollalternativet
I ett nollalternativ kan man anta att den allemansrättsliga tillgängligheten kommer att se ut
ungefär som idag. Odlingsmark kan komma att tas i bruk och i så fall ökar den
allemansrättsliga tillgängligheten. Enstaka åtgärder som uppförande av bostad eller
anläggning kan komma att genomföras om de efter prövning enligt
strandskyddsbestämmelserna bedöms vara möjliga att genomföra.
Planförslaget
Ett genomförande av planen medför att områden som idag är allemansrättsligt tillgängliga
inom strandskyddsområdet blir privatiserade. Fri passage mot vattnet bör dock alltid
säkerställas i detaljplanen. Ett ökat byggande i det strandnära området medför dock ett ökat
tryck även på denna zon för uppförande av exempelvis vattenanläggningar, båthus, bastu etc.
Det finns också en risk för så kallad smygprivatisering av allemansrättsligt tillgänglig mark
utanför tomtmark.
Åtgärder för att minska negativa miljökonsekvenser
I samband med fortsatt planering av LIS-områden måste ett ökat behov av anläggningar i
anslutning till bostadsområden, fritidsbebyggelse och campingområden beaktas och planeras
så att den allemansrättsliga tillgängligheten säkerställs. Risken för privatisering av
allemansrättslig tillgänglig mark utanför tomtgräns behöver beaktas i samband med
detaljplanering och bygglovsgivning. Bestämmelser om markering av tomtgräns kan vara ett
sätt att minska risken.
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Samlad bedömning
Ett genomförande av det tematiska tillägget till översiktsplanen för LIS-områden tillsammans
med de åtgärder som föreslås för att minska negativa miljökonsekvenser bedöms inte medföra
att syftet med strandskyddet åsidosätts. Bedömningen bygger på att omfattningen av LISområdenas markanspråk i förhållande till obebyggda sjönära områden är liten. Enligt det
tematiska tillägget är allmänhetens tillgänglighet till områdena viktigt och därför får inga
sjöar kringbyggas helt och möjligheterna för allmänheten att röra sig i områdena får inte
väsentligt försämras när nya satsningar görs. Särskilda värdefulla områden för växt- och
djurliv har också uteslutits ur LIS-områdena vartefter de har uppmärksammats. Fortsatt
kvarstår risker för negativa miljökonsekvenser när det gäller påverkan på vattenkvalitet från
vatten- och avlopp. När det gäller direkt påverkan på området närmast vattnet samt själva
vattenområdet som en indirekt följd av strandnära etableringar. Risken för sådana
miljökonsekvenser måste hanteras i den fortsatta planprocessen. Landskapsbilden kommer att
påverkas inom de föreslagna områdena men förändringen bedöms främst påverka upplevelsen
på lokal nivå.
Inget av föreslagna LIS-områden berör Natur-2000, naturreservat, kulturreservat,
riksintresseområde för naturmiljö, riksintresseområde enligt 4 kap. Miljöbalken samt
biotopskyddade objekt.
Genom det tematiska tillägget kan kommunen erbjuda attraktiva områden både för bebyggelse
och olika verksamheter på landsbygden. Möjligheterna till friluftsliv ökar genom att turistoch friluftsinriktade bostäder och verksamheter byggs. Enligt planförslaget kommer de
utpekade utvecklingsområden att exploateras, vilket medför ett ökat underlag både för service
och kollektivtrafik. Genom att andelen kollektivtrafik ökar kommer på sikt bilberoendet inom
kommunen att minska, vilket bedöms påverka miljömålet begränsad klimatpåverkan positivt.
Trafiksäkerheten bedöms öka inom kommunen och bullerstörningarna och andelen utsläpp
från biltrafik minskar.
Genom det tematiska tillägget har kommunen starkare möjlighet till att styra
landsbygdsutvecklingen och exploateringen av strandnära områden, till vissa platser inom
kommunens gränser. Den bidrar till att friluftslivet, natur- och kulturvärden och den
biologiska mångfalden värnas genom översiktlig planering. Det bedöms dock vara viktigt att
man i första hand exploaterar de områden som har en närhet till befintlig bebyggelse och
närhet till noder och befintlig infrastruktur. Att samla strandnära bebyggelse i tätortsnära
lägen har många fördelar bland annat mer ekonomiskt att dra kommunalt VA, boende får
närmare till service etc. och därmed minskar miljöpåverkan på områdenas vattenmiljöer.
Påverkan på mark, landskap, djur, växter och biologisk mångfald beror till stor del på
detaljlokalisering och detaljutformning. Därför är det svårt att på denna övergripande nivå
bedöma hur stora konsekvenserna kan bli likaså skillnaden i påverkan mellan nollalternativet
och planförslaget. Risk för negativ påverkan finns i alla alternativ men det bedöms vara
relativt lätt att undvika konflikter genom detaljstudier. Åtgärder kan också genomföras som
minskar eller eliminerar de negativa konsekvenserna. Motstridiga intressen finns alltid när det
gäller markanvändning. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det exempelvis viktigt att bevara
skogs- och jordbruk. Andra områden kan exempelvis vara speciellt lämpade för exploatering
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av strandnära bebyggelse. Områden som berörs vara speciellt lämpade för strandnära
exploatering är de utpekade områden som ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Här
finns många gånger utbyggd service och kommunikationsstråk och exploateringen kan
möjligtvis ske genom förtätning. Sammanfattningsvis kan sägas att planförslaget bidrar till att
andelen befolkning inom kommunen ökar och att målet att erhålla en levande landsbygd på
god väg uppfylls. Det tematiska tillägget bidar till att bevara den unika miljö som finns och
dels att bevara en levande landsbygd.

Miljöbedömning vid detaljplaneläggning
Lessebo kommun ska ta ställning till om kommande detaljplaner medför betydande
miljöpåverkan. Om så är fallet skall konsekvenserna av detaljplanen bedömas i en särskild
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. Miljöbalken. Samråd om avgränsningen av denna
skall hållas med Länsstyrelsen i Kronobergs län. En del verksamheter medför betydande
miljöpåverkan automatiskt. Detaljplaner som innefattar verksamheter eller åtgärder skall alltid
miljöbedömas. De aspekter som bör beaktas utgörs av:
•
•
•

Om det finns risk för miljökvalitetsnormerna för vatten och miljökvalitetsnormerna för
fisk- och musselvatten överskrids bör kommande detaljplan miljöbedömas.
Vid risk för påverkan på Natura 2000-områden eller naturreservat bör kommande
detaljplan miljöbedömas.
Om rödlistade arter berörs bör kontakt tas med Länsstyrelsen.

Uppföljning
Enligt innehållskraven i 6 kap. Miljöbalken skall även de åtgärder som planeras för
uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som planen medför redovisas.
Nedan redovisas olika möjligheter för uppföljning:
•

•

Det tematiska tillägget redovisar utvecklingsområden för bostäder, verksamheter och
turistanläggningar i strandnära lägen. En uppföljning av hur detta påverkar
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och hur det påverkar livsvillkoren på land
och i vatten för djur- och växtliv bör göras. Detta görs lämpligen i kommande
detaljplanearbete för utvecklingsområdena. Strandskyddsdispens ska alltid sökas.
Kommunen bör följa upp exploatering nära sjöar och vattendrag så att inte kommande
miljökvalitetsnormer för vatten eller gällande miljökvalitetsnormer för fisk och
musselvatten har överskridits.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-08
§ 48

Dnr 2022/21-1.1.1

Antal mandat i kommunfullmäktige
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att antal
mandat i kommunfullmäktige (35) och ersättarkvoten (1/2) ska vara
oförändrat i kommande mandatperiod.
Ärendebeskrivning
Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter och ersättare som ska
finnas. Kommunallagen 5 kap. 7 § fastslår att ”Om fullmäktige
beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige ska ändras, ska beslutet
tillämpas först när val av fullmäktige hålls nästa gång i hela landet.
Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret.
Länsstyrelsen ska genast underrättas om beslutet.” Detsamma gäller
ersättare.
Enligt Kommunallagen 5 kap. 5 § behöver en kommun motsvarande
Lessebo kommun ha minst 21 ledamöter.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Länsstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-02-07

Antal mandat i kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att antal mandat i
kommunfullmäktige och ersättarkvoten ska vara oförändrad.
Ärendebeskrivning
Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter och ersättare som
ska finnas. Kommunallagen 5 kap. 7 § fastslår att ”Om fullmäktige
beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige ska ändras, ska beslutet
tillämpas först när val av fullmäktige hålls nästa gång i hela landet.
Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret.
Länsstyrelsen ska genast underrättas om beslutet.” Detsamma
gäller ersättare.
Enligt Kommunallagen 5 kap. 5 § behöver en kommun
motsvarande Lessebo kommun ha minst 21 ledamöter.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Länsstyrelsen
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen

Sara Nilsson
Kanslichef
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Information

1 (1)

Datum
2022-01-24

Ärendebeteckning
201-7329-2021

Länets valnämnder samt Regionfullmäktige

Avser ni att ändra antalet mandat i fullmäktige?
Detta ska i så fall göras senast den siste februari 2022.
Kommunfullmäktige ska dessutom besluta om eventuell ändring av
ersättarkvoten.
Om fullmäktige beslutar att göra ändringar ska länsstyrelsen genast få
kännedom om beslutet.
Jag vill be er att kort svara på om er kommun respektive regionen
avser att göra ändringar eller inte gällande mandaten. Vänligen svara
senast den 14 februari 2022.
Du kan lämna dina uppgifter på något av följande sätt.
Använd vår e-tjänst komplettering eller yttrande i ärende. Du får då en
bekräftelse på att vi har mottagit dina uppgifter. I e-tjänsten väljer du
Länsstyrelsen i Kronobergs län och anger ditt ärendes diarienummer
7329-2021. Du hittar e-tjänsten på www.lansstyrelsen.se. Skriv
komplettering eller yttrande i sökrutan och tryck på sök.
Skicka e-post till kronoberg@lansstyrelsen.se. Skriv diarienummer
7329-2021 och yttrande i ämnesraden.
Arbete i Valid
Valnämnden ska kontrollera antalet mandat och andel ersättare och
föra in eventuella ändringar som kommunfullmäktige beslutat om i
Valid.
För regionen gäller att länsstyrelsen för in ändringar i mandat som
regionfullmäktige beslutat om i Valid.

Ann Jonasson

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Postadress:351 86 Växjö

Telefon: 010-223 70 00

E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-08
§ 34

Dnr 2021/269-1.5.4

Svar på medborgarförslag gällande
grillplats och picknickbord vid
dammluckan Hyllsjön
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande.
Ärendebeskrivning
Medborgare inkom 2021-07-08 med förslag att göra i ordning vid
dammluckan vid Hyllsjön genom att sätta upp ett picknick-bord samt
att göra i ordning en permanent grillplats.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att översända motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet har sänt
motionen på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, som yttrat sig
enligt följande:
Picknickbord och en permanent grillplats finns i nuläget inte med i
nämndens plan för Strömbergshyttan. Nämnden gör även
bedömningen att platsen som avses i nuläget inte är tillgänglig för
allmänheten.
Nämnden anser dock att de boende gärna får sätta upp picknickbord
samt att göra i ordning en grillplats. Finns intresse för den formen av
nyttjande får medborgaren komma in med en förfrågan till
samhällsbyggnadsnämnden där ett eventuellt avtal kan tecknas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-01-25 § 16
Tjänsteskrivelse 2022-01-18
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll2021-12-06 § 147
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 181
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 § 70
Medborgarförslag 2021-07-08

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-01-25
§ 16

Dnr 2021/269-1.5.4

Svar på medborgarförslag gällande
grillplats och picknickbord vid
dammluckan Hyllsjön
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande.
Ärendebeskrivning
Medborgare inkom 2021-07-08 med förslag att göra i ordning vid
dammluckan vid Hyllsjön genom att sätta upp ett picknick-bord samt
att göra i ordning en permanent grillplats.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att översända motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet har sänt
motionen på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, som yttrat sig
enligt följande:
Picknickbord och en permanent grillplats finns i nuläget inte med i
nämndens plan för Strömbergshyttan. Nämnden gör även
bedömningen att platsen som avses i nuläget inte är tillgänglig för
allmänheten.
Nämnden anser dock att de boende gärna får sätta upp picknickbord
samt att göra i ordning en grillplats. Finns intresse för den formen av
nyttjande får medborgaren komma in med en förfrågan till
samhällsbyggnadsnämnden där ett eventuellt avtal kan tecknas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-18
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll2021-12-06 § 147
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 181
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 § 70
Medborgarförslag 2021-07-08

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-01-18

Svar på medborgarförslag gällande grillplats
och picknickbord vid dammluckan Hyllsjön
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande.
Ärendebeskrivning
Medborgare inkom 2021-07-08 med förslag att göra i ordning vid
dammluckan vid Hyllsjön genom att sätta upp ett picknick-bord
samt att göra i ordning en permanent grillplats.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att översända
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet har
sänt motionen på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, som
yttrat sig enligt följande:
Picknickbord och en permanent grillplats finns i nuläget inte med i
nämndens plan för Strömbergshyttan. Nämnden gör även
bedömningen att platsen som avses i nuläget inte är tillgänglig för
allmänheten.
Nämnden anser dock att de boende gärna får sätta upp
picknickbord samt att göra i ordning en grillplats. Finns intresse
för den formen av nyttjande får medborgaren komma in med en
förfrågan till samhällsbyggnadsnämnden där ett eventuellt avtal
kan tecknas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll2021-12-06 § 147
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 181
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 § 70
Medborgarförslag 2021-07-08
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-01-18

Sara Nilsson
Kanslichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-12-06
§ 147

Dnr 2021/180-1.2.2

Beslut om yttrande i remiss angående
medborgarförslag om picknickbord vid
dammluckan Hyllsjön
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge yttrande till
kommunstyrelsen enligt ärendebeskrivningen nedan.
Ärendebeskrivning
Picknickbord och en permanent grillplats finns i nuläget inte med i
nämndens plan för Strömbergshyttan. Nämnden gör även
bedömningen att platsen som avses i nuläget inte är tillgänglig för
allmänheten.
Nämnden anser dock att de boende gärna får sätta upp picknickbord
samt att göra i ordning en grillplats. Finns intresse för den formen av
nyttjande får medborgaren komma in med en förfrågan till
samhällsbyggnadsnämnden där ett eventuellt avtal kan tecknas.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-10-19 att skicka ut
medborgarförslag ”Grillplats med picnicbord” på remiss till nämnden
för yttrande.
Medborgaren inkom 2021-07-08 med förslaget att göra i ordning vid
dammluckan vid Hyllsjön genom att sätta upp ett picknick-bord samt
att göra i ordning en permanent grillplats.
Beslutsunderlag
Beslut KSAU 2021-10-19
Beredning av medborgarförslag gällande picknickbord vid
dammluckan Hyllsjön
Medborgarförslag ”Grillplats med picnicbord” 2021-07-08
Tjänsteskrivelse 2021-11-19
SBNAU beslut 2021-11-29 § 116

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-19
§ 181

Dnr 2021/269-1.5.4

Beredning av medborgarförslag gällande
picknickbord vid dammluckan Hyllsjön
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att sända medborgarförslaget på remiss till
samhällsbyggnadsnämnden. Remissyttrande önskas senast 2022-0118.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit gällande grillplats och picknickbord
vid dammluckan i Hyllsjön. Kommunfullmäktige beslutade 2021-0920 att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-11
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 § 70
Medborgarförslag 2021-07-08

Beslutsexpediering
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-09-20
§ 70

Dnr 2021/269-1.5.4

Medborgarförslag gällande picknickbord
vid dammluckan Hyllsjön
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit gällande grillplats med picknickbord
vid dammluckan i Hyllsjön.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2021-07-08

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-08
§ 35

Dnr 2021/355-1.2.6

Svar på motion angående trygghet och
säkerhet genom belysning även på
landsbygden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen.
Ärendebeskrivning
Motion har inkommit från Angelica Karlsson (C) med förslag att:
- Göra en genomlysning och utreda hur det ser ut med belysning på
vår landsbygd.
- Ta fram en plan för utveckling av belysningen på landsbygden med
syfte att öka tryggheten och trafiksäkerheten.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att översända motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet har sänt
motionen på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, som yttrat sig
enligt följande:
Samhällsbyggnadsförvaltningen har grunden för en kartläggning och
riktlinje för belysning på landsbygd.
Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att
ge nämnden i uppdrag att vidare utreda hur det ser ut med belysning
på vår landsbygd och ta fram en plan för utveckling av belysningen på
landsbygden med syfte att öka tryggheten och trafiksäkerheten.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-01-25 § 17
Tjänsteskrivelse 2022-01-18
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-06 § 150
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16 § 196
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25 § 84
Motion angående trygghet och säkerhet genom belysning även på
landsbygden 2021-10-08

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-01-25
§ 17

Dnr 2021/355-1.2.6

Svar på motion angående trygghet och
säkerhet genom belysning även på
landsbygden
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen.
Ärendebeskrivning
Motion har inkommit från Angelica Karlsson (C) med förslag att:
- Göra en genomlysning och utreda hur det ser ut med belysning på
vår landsbygd.
- Ta fram en plan för utveckling av belysningen på landsbygden med
syfte att öka tryggheten och trafiksäkerheten.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att översända motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet har sänt
motionen på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, som yttrat sig
enligt följande:
Samhällsbyggnadsförvaltningen har grunden för en kartläggning och
riktlinje för belysning på landsbygd.
Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att
ge nämnden i uppdrag att vidare utreda hur det ser ut med belysning
på vår landsbygd och ta fram en plan för utveckling av belysningen på
landsbygden med syfte att öka tryggheten och trafiksäkerheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-18
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-06 § 150
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16 § 196
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25 § 84
Motion angående trygghet och säkerhet genom belysning även på
landsbygden 2021-10-08

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-01-18

Svar på motion angående trygghet och
säkerhet genom belysning även på
landsbygden
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen.
Ärendebeskrivning
Motion har inkommit från Angelica Karlsson (C) med förslag att:
- Göra en genomlysning och utreda hur det ser ut med belysning
på vår landsbygd.
- Ta fram en plan för utveckling av belysningen på landsbygden
med syfte att öka tryggheten och trafiksäkerheten.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att översända
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet har
sänt motionen på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, som
yttrat sig enligt följande:
Samhällsbyggnadsförvaltningen har grunden för en kartläggning
och riktlinje för belysning på landsbygd.
Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige
att ge nämnden i uppdrag att vidare utreda hur det ser ut med
belysning på vår landsbygd och ta fram en plan för utveckling av
belysningen på landsbygden med syfte att öka tryggheten och
trafiksäkerheten.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-06 § 150
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16 § 196
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25 § 84
Motion angående trygghet och säkerhet genom belysning även på
landsbygden 2021-10-08
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-01-18
Beslutet skickas till
Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden

Sara Nilsson
Kanslichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-12-06
§ 150

Dnr 2021/200-1.2.2

Beslut om yttrande i remiss gällande
motion angående trygghet och säkerhet
genom belysning även på landsbygden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge yttrande till
kommunstyrelsen enligt ärendebeskrivningen nedan.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har grunden för en kartläggning och
riktlinje för belysning på landsbygd.
Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att
ge nämnden i uppdrag att vidare utreda hur det ser ut med belysning
på vår landsbygd och ta fram en plan för utveckling av belysningen på
landsbygden med syfte att öka tryggheten och trafiksäkerheten.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-10-19 att skicka ut
motion ”Trygghet och säkerhet genom belysning – även på
landsbygden” på remiss till nämnden för yttrande.
Motionären föreslår kommunfullmäktige att:
- Göra en genomlysning och utreda hur det ser ut med belysning på
vår landsbygd.
- Ta fram en plan för utveckling av belysningen på landsbygden med
syfte att öka tryggheten och trafiksäkerheten.
Beslutsunderlag
Beslut KSAU 2021-11-16
Beredning av motion angående trygghet och säkerhet genom
belysning även på landsbygden
Motion angående trygghet och säkerhet genom belysning även på
landsbygden 2021-10-08
Tjänsteskrivelse 2021-11-19
SBNAU beslut 2021-11-29 § 119

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-11-16
§ 196

Dnr 2021/355-1.2.6

Beredning av motion angående trygghet
och säkerhet genom belysning även på
landsbygden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att sända motionen på remiss till
Samhällsbyggnadsnämnden. Remissyttrande önskas senast 2022-0322.
Ärendebeskrivning
Angelica Karlsson (C) har inkommit med en motion där hon föreslår
att det ska göras en genomlysning av hur det ser ut med belysning på
vår landsbygd och ta fram en plan för utvecklingen av belysning för
att öka trygghet och trafiksäkerhet.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-10
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25 § 84
Motion 2021-10-08

Beslutsexpediering
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-10-25
§ 84

Dnr 2021/355-1.2.6

Motion angående trygghet och säkerhet
genom belysning även på landsbygden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Angelica Karlsson (C) har inkommit med en motion där hon föreslår
att det ska göras en genomlysning av hur det ser ut med belysning på
vår landsbygd och ta fram en plan för utvecklingen av belysning för
att öka trygghet och trafiksäkerhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-13
Motion inkommen 2021-10-08

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Motionären

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-08
§ 36

Dnr 2021/325-1.2.6

Svar på motion angående
hastighetsbegränsning till 30 km/h genom
Lessebo centrum
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande.
Reservation
Thomas Löfgren (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Ärendebeskrivning
Sven-Olof Johansson (SD) har inkommit med en motion angående
hastighetsbegränsning till 30 km/h genom Lessebo centrum.
Motionären föreslår bl.a. att samhällsbyggnadsnämnden får i
uppdrag att kontakta Trafikverket för att verka för en sänkning av
hastigheten.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning, och arbetsutskottet sände
motionen på remiss till samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden har
inkommit med följande yttrande:
Samhällsbyggnadsförvaltningen för en ständig dialog med
Trafikverket angående hastighetsbegränsningar och trafiksäkerhet på
vägarna i kommunen. I beredningen av yttrandet har förvaltningen
därför tagit kontakt med Trafikverkets regionala samhällsplanerare.
Trafikverket skriver i en skrivelse till förvaltningen:
” […] Generellt anser Trafikverket att förekomsten av permanenta
sträckor med 30 km/h ska vara förbehållna kortare sträckor
utanför ex. skolor eller i tydliga centrummiljöer, där gående har
starka behov av att kontinuerligt korsa vägen. Inom tättbebyggt
område gäller 40 km/h genom Lessebo tätort. Utformning och
funktion av Lessebo centrum idag motiverar ur Trafikverkets
perspektiv inte en sänkning av hastigheten. Mätningar visar
dessutom att hastighetsefterlevnaden genom Lessebo centrum är
god. Oberoende av vilken hastighetsbegränsning som gäller på en
väg är varje fordonsförare skyldig att anpassa sin hastighet och
köra långsammare om det är motiverat av exempelvis nedsatt sikt,
väglaget eller om barn rör sig utmed vägen (enligt
trafikförordningen 3 kap. 14 och 15 §§.).”
Nuvarande utformning följer Trafikverkets riktlinjer och nämnden
har ingen anledning att ifrågasätta Trafikverkets mätningar som visar
att hastighetsefterlevnaden genom Lessebo centrum är god. Därför
Justerande sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-08
föreslår samhällsbyggnadsnämnden att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-01-25 § 18
Tjänsteskrivelse 2022-01-18
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-06 § 149
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 184
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 § 75
Motion angående hastighetsbegränsning till 30 km/h genom Lessebo
centrum 2021-09-14
Yrkanden
Thomas Löfgren (SD) yrkar på bifall till motionen. Lars Altgård (S)
yrkar på att motionen ska avslås med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkanden mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars Altgårds (S) yrkande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-01-25
§ 18

Dnr 2021/325-1.2.6

Svar på motion angående
hastighetsbegränsning till 30 km/h genom
Lessebo centrum
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande.
Reservation
Thomas Löfgren (SD) reserverar sig mot beslutet, för motivering se
bilaga 1.
Ärendebeskrivning
Sven-Olof Johansson (SD) har inkommit med en motion angående
hastighetsbegränsning till 30 km/h genom Lessebo centrum.
Motionären föreslår bl.a. att samhällsbyggnadsnämnden får i
uppdrag att kontakta Trafikverket för att verka för en sänkning av
hastigheten.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning, och arbetsutskottet sände
motionen på remiss till samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden har
inkommit med följande yttrande:
Samhällsbyggnadsförvaltningen för en ständig dialog med
Trafikverket angående hastighetsbegränsningar och trafiksäkerhet på
vägarna i kommunen. I beredningen av yttrandet har förvaltningen
därför tagit kontakt med Trafikverkets regionala samhällsplanerare.
Trafikverket skriver i en skrivelse till förvaltningen:
” […] Generellt anser Trafikverket att förekomsten av permanenta
sträckor med 30 km/h ska vara förbehållna kortare sträckor
utanför ex. skolor eller i tydliga centrummiljöer, där gående har
starka behov av att kontinuerligt korsa vägen. Inom tättbebyggt
område gäller 40 km/h genom Lessebo tätort. Utformning och
funktion av Lessebo centrum idag motiverar ur Trafikverkets
perspektiv inte en sänkning av hastigheten. Mätningar visar
dessutom att hastighetsefterlevnaden genom Lessebo centrum är
god. Oberoende av vilken hastighetsbegränsning som gäller på en
väg är varje fordonsförare skyldig att anpassa sin hastighet och
köra långsammare om det är motiverat av exempelvis nedsatt sikt,
väglaget eller om barn rör sig utmed vägen (enligt
trafikförordningen 3 kap. 14 och 15 §§.).”
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-01-25
Nuvarande utformning följer Trafikverkets riktlinjer och nämnden
har ingen anledning att ifrågasätta Trafikverkets mätningar som visar
att hastighetsefterlevnaden genom Lessebo centrum är god. Därför
föreslår samhällsbyggnadsnämnden att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-18
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-06 § 149
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 184
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 § 75
Motion angående hastighetsbegränsning till 30 km/h genom Lessebo
centrum 2021-09-14
Yrkanden
Thomas Löfgren (SD) yrkar på bifall till motionen. Lars Altgård (S)
yrkar på att motionen ska avslås med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande.
Propositionsordning
Ordförande ställer de båda yrkanden mot varandra och finner att
arbetsutskottet beslutat i enlighet med Lars Altgårds yrkande.

Justerande sign
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RESERVATION

SVERIGEDEMOKRATERNAS FÖRTYDLIGANDE AV
MOTION FÖR 30 KM GENOM LESSEBO CENTRUM!
Sverigedemokraterna vill härmed förtydliga själva sakfrågan med ett tillägg till
Sverigedemokraternas motion, att sänka hastigheten på väg 25 tvärs igenom
Lessebos centrala centrum.
TRAFIKVERKETS SKRIVELSE!
Generellt anser Trafikverket att förekomsten av permanenta sträckor med 30 km/h skall
vara förbehållna kortare sträckor utanför skolor eller i tydliga centrummiljöer, där gående
har starka behov av att kontinuerligt korsa vägen,
Utformningen och funktionen av Lessebo centrum idag, motiverar ur Trafikverkets perspektiv
inte en sänkning av hastigheten.
SAMMANSTÄLLNING & SUMMERING!
Läser man vad Trafikverket skriver, inser vi Sverigedemokrater att ingen, tycks ha läst, tolkat,
och förstått själva innebörden i denna motion.
Detta för att kunna göra en saklig och relevant bedömning av Sverigedemokraternas motion.
Trafikverket motsäger sig själv i sin egen skrivelse i högsta grad!
Lessebo har tydligen varken ett Centrum, några skolor i området, vård och omsorg, affärer,
eller är en plats där gående har starka behov av att kontinuerligt korsa väg 25 mellan ett
centrum, som är genomskuret tvärs av, av väg 25
För oss Sverigedemokrater är detta ytterst förvånande. Lika förvånade är det att själva
Kommunledningen och Samhällsbyggnadsnämnden inte har reagerat på denna tvetydiga
mening och beslut ifrån Trafikverkets skrivelse.
Vi Sverigedemokrater anser att Lessebo Kommun skall driva denna motion vidare med
Trafikverket, och inte acceptera Trafikverkets svar. Läs och begrunda.
Ett förslag är att bjuda in Trafikverket för att på plats besiktiga för ett relevant utlåtande.
Eller så får vi Sverigedemokrater aktivt påverka Lessebo kommun, genom andra kanaler.
Sverigedemokraterna i Lessebo Kommun
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-01-18

Svar på motion angående
hastighetsbegränsning till 30 km/h genom
Lessebo centrum
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens
yttrande.
Ärendebeskrivning
Sven-Olof Johansson (SD) har inkommit med en motion angående
hastighetsbegränsning till 30 km/h genom Lessebo centrum.
Motionären föreslår bl.a. att samhällsbyggnadsnämnden får i
uppdrag att kontakta Trafikverket för att verka för en sänkning av
hastigheten.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning, och arbetsutskottet
sände motionen på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.
Nämnden har inkommit med följande yttrande:
Samhällsbyggnadsförvaltningen för en ständig dialog med
Trafikverket angående hastighetsbegränsningar och trafiksäkerhet
på vägarna i kommunen. I beredningen av yttrandet har
förvaltningen därför tagit kontakt med Trafikverkets regionala
samhällsplanerare.
Trafikverket skriver i en skrivelse till förvaltningen:
” […] Generellt anser Trafikverket att förekomsten av
permanenta sträckor med 30 km/h ska vara förbehållna kortare
sträckor utanför ex. skolor eller i tydliga centrummiljöer, där
gående har starka behov av att kontinuerligt korsa vägen. Inom
tättbebyggt område gäller 40 km/h genom Lessebo tätort.
Utformning och funktion av Lessebo centrum idag motiverar ur
Trafikverkets perspektiv inte en sänkning av hastigheten.
Mätningar visar dessutom att hastighetsefterlevnaden genom
Lessebo centrum är god. Oberoende av vilken
hastighetsbegränsning som gäller på en väg är varje
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-01-18
fordonsförare skyldig att anpassa sin hastighet och köra
långsammare om det är motiverat av exempelvis nedsatt sikt,
väglaget eller om barn rör sig utmed vägen (enligt
trafikförordningen 3 kap. 14 och 15 §§.).”
Nuvarande utformning följer Trafikverkets riktlinjer och nämnden
har ingen anledning att ifrågasätta Trafikverkets mätningar som
visar att hastighetsefterlevnaden genom Lessebo centrum är god.
Därför föreslår samhällsbyggnadsnämnden att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-06 § 149
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 184
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 § 75
Motion angående hastighetsbegränsning till 30 km/h genom
Lessebo centrum 2021-09-14

Beslutet skickas till
Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden

Sara Nilsson
Kanslichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-12-06
§ 149

Dnr 2021/182-1.2.2

Beslut om yttrande i remiss gällande
motion angående hastighetsbegränsning
till 30 km/h genom Lessebo centrum
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge yttrande till
kommunstyrelsen enligt ärendebeskrivningen nedan.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen för en ständig dialog med
Trafikverket angående hastighetsbegränsningar och trafiksäkerhet på
vägarna i kommunen. I beredningen av yttrandet har förvaltningen
därför tagit kontakt med Trafikverkets regionala samhällsplanerare.
Trafikverket skriver i en skrivelse till förvaltningen:
” […] Generellt anser Trafikverket att förekomsten av permanenta sträckor
med 30 km/h ska vara förbehållna kortare sträckor utanför ex. skolor eller
i tydliga centrummiljöer, där gående har starka behov av att kontinuerligt
korsa vägen. Inom tättbebyggt område gäller 40 km/h genom Lessebo
tätort. Utformning och funktion av Lessebo centrum idag motiverar ur
Trafikverkets perspektiv inte en sänkning av hastigheten. Mätningar visar
dessutom att hastighetsefterlevnaden genom Lessebo centrum är god.
Oberoende av vilken hastighetsbegränsning som gäller på en väg är varje
fordonsförare skyldig att anpassa sin hastighet och köra långsammare om
det är motiverat av exempelvis nedsatt sikt, väglaget eller om barn rör sig
utmed vägen (enligt trafikförordningen 3 kap. 14 och 15 §§.).”

Nuvarande utformning följer Trafikverkets riktlinjer och nämnden
har ingen anledning att ifrågasätta Trafikverkets mätningar som visar
att hastighetsefterlevnaden genom Lessebo centrum är god. Därför
föreslår samhällsbyggnadsnämnden att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-10-19 att skicka ut
motion ”Motion angående hastighetsbegränsning till 30/h genom
Lessebo centrum” på remiss till nämnden för yttrande.
Motionären yrkar på att:
- Kommunen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
kontakta Trafikverket och påtala problemet för att få hastigheten
sänkt till 30/h i berörda område.
- Föreslå Trafikverket lämplig börjar och slut på sträckningen.
- Påminna Trafikverket om dess ansvar eftersom många barn vistas
i direkt närhet till väg 25 vid biblioteket och Kulturskolan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-12-06
Beslutsunderlag
Beslut KSAU 2021-10-19
Beredning av motion angående hastighetsbegränsning till 30 km/h
genom Lessebo centrum
Motion angående hastighetsbegränsning till 30 km/h genom Lessebo
centrum 2021-09-14
Trafikverkets svar på motion till fullmäktige i Lessebo kommun
gällande hastighetsbegränsning 2021-11-19
Tjänsteskrivelse 2021-11-19
SBNAU beslut 2021-11-29 § 118

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-19
§ 184

Dnr 2021/325-1.2.6

Beredning av motion angående
hastighetsbegränsning till 30 km/h genom
Lessebo centrum
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att sända motionen på remiss till
samhällsbyggnadsnämnden. Remissyttrande önskas senast 2022-0322.
Ärendebeskrivning
Motion har inkommit om hastighetsbegränsning till 30 km/h genom
Lessebo centrum. Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-11
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 § 75
Motion 2021-09-14

Beslutsexpediering
Samhällsbyggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-09-20
§ 75

Dnr 2021/325-1.2.6

Motion angående hastighetsbegränsning
till 30 km/h genom Lessebo centrum
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Sven-Olof Johansson (SD) har inkommit med en motion angående
hastighetsbegränsning till 30 km/h genom Lessebo centrum.
Motionären föreslår bl.a. att samhällsbyggnadsnämnden får i
uppdrag att kontakta Trafikverket för att verka för en sänkning av
hastigheten.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2021-09-14

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Motionären
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-08
§ 37

Dnr 2021/304-1.2.6

Svar på motion angående
kommunikationsutbildning för chefer
anställda inom Lessebo kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad, med hänvisning till personalutskottets yttrande.
Reservation
Marcus Dackling (M), Margareta Löfström (M), Thomas Löfgren (SD)
och Ingmar Aronsson (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Ärendebeskrivning
Marcus Dackling (M) och Margareta Löfström (M) har inkommit med
en motion där de föreslår att snarast införliva en
kommunikationsutbildning i utbildningspaketet för Ledarskap i
Lessebo kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att överlämna motionen
för beredning till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet sände motionen
på remiss till personalutskottet som yttrat sig enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2020 en chefspolicy
som grundar sig på kommunens värdegrund samt en önskan om att
cheferna arbetar tillitsbaserat. Cheferna i Lessebo kommun behöver
förutsättningar till detta i form av utbildning och introduktion i
ledarskap. De olika HR perspektiven som ryms inom ramen för
framtaget chefsutvecklingsprogram ger tillsammans goda
förutsättningar för cheferna att klara sitt uppdrag utifrån ovan aspekt.
Att arbeta tillitsbaserat innebär att varje medarbetare ses som en
viktig resurs vilket skapar bästa förutsättningar för medarbetarna att
trivas. Detta främjar arbetsmiljön och skapar engagerade, tillitsfulla
och lojala medarbetare vilket ger en bättre service till medborgarna.
Det är viktigt att alla chefer bär ett HR tänk där de ser medarbetaren,
är lyhörda, modiga och bryr sig på riktigt. Framtaget
chefsutvecklingsprogram innehåller flera moduler utbildning inom
HR området samt återkommande chefsdagar med ledarskapstema.
Samtliga dessa delar ger kunskap i hur man kommunicerar med
medarbetarna och bemöter medarbetarna på ett professionellt och
respektfullt sätt och på så vis skapar förutsättningar för ett
tillitsbaserat klimat. Lessebo kommuns chefer kommer med hjälp av
detta chefsutvecklingsprogram tillsammans med verksamhetsnära
HR stöd i övrigt att skapa sig en god grund gällande lagstiftning inom
HR området men också hjälp i hur man i praktiken arbetar
tillitsbaserat. Detta är inte minst viktigt för att säkerställa att lagar,
avtal och personalpolitik implementeras och följs vilket också skapar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-08
en rättvis och enhetlig syn på medarbetarskapet. Med detta anser
Personalutskottet att motionen är besvarad.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-01-25 § 19
Tjänsteskrivelse 2022-01-18
Personalutskottets protokoll 2021-11-22 § 34, inkl. bilaga med
chefsutvecklingsprogram
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 182
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 § 71
Motion 2021-08-31
Yrkanden
Marcus Dackling (M), Margareta Löfström (M), Thomas Löfgren (SD)
och Ingmar Aronsson (KD) yrkar bifall till motionen. Lars Altgård (S)
yrkar på att motionen ska anses besvarad med hänvisning till
personalutskottets yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars Altgårds yrkande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-01-25
§ 19

Dnr 2021/304-1.2.6

Svar på motion angående
kommunikationsutbildning för chefer
anställda inom Lessebo kommun
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad, med hänvisning till personalutskottets yttrande.
Reservation
Marcus Dackling (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Thomas Löfgren (SD) reserverar sig också till förmån för Dacklings
yrkande.
Ärendebeskrivning
Marcus Dackling (M) och Margareta Löfström (M) har inkommit med
en motion där de föreslår att snarast införliva en
kommunikationsutbildning i utbildningspaketet för Ledarskap i
Lessebo kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att överlämna motionen
för beredning till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet sände motionen
på remiss till personalutskottet som yttrat sig enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2020 en chefspolicy
som grundar sig på kommunens värdegrund samt en önskan om att
cheferna arbetar tillitsbaserat. Cheferna i Lessebo kommun behöver
förutsättningar till detta i form av utbildning och introduktion i
ledarskap. De olika HR perspektiven som ryms inom ramen för
framtaget chefsutvecklingsprogram ger tillsammans goda
förutsättningar för cheferna att klara sitt uppdrag utifrån ovan aspekt.
Att arbeta tillitsbaserat innebär att varje medarbetare ses som en
viktig resurs vilket skapar bästa förutsättningar för medarbetarna att
trivas. Detta främjar arbetsmiljön och skapar engagerade, tillitsfulla
och lojala medarbetare vilket ger en bättre service till medborgarna.
Det är viktigt att alla chefer bär ett HR tänk där de ser medarbetaren,
är lyhörda, modiga och bryr sig på riktigt. Framtaget
chefsutvecklingsprogram innehåller flera moduler utbildning inom
HR området samt återkommande chefsdagar med ledarskapstema.
Samtliga dessa delar ger kunskap i hur man kommunicerar med
medarbetarna och bemöter medarbetarna på ett professionellt och
respektfullt sätt och på så vis skapar förutsättningar för ett
tillitsbaserat klimat. Lessebo kommuns chefer kommer med hjälp av
detta chefsutvecklingsprogram tillsammans med verksamhetsnära
HR stöd i övrigt att skapa sig en god grund gällande lagstiftning inom
HR området men också hjälp i hur man i praktiken arbetar
tillitsbaserat. Detta är inte minst viktigt för att säkerställa att lagar,
Justerande sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-01-25
avtal och personalpolitik implementeras och följs vilket också skapar
en rättvis och enhetlig syn på medarbetarskapet. Med detta anser
Personalutskottet att motionen är besvarad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-18
Personalutskottets protokoll 2021-11-22 § 34, inkl. bilaga med
chefsutvecklingsprogram
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 182
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 § 71
Motion 2021-08-31
Yrkande
Marcus Dackling (M) yrkar på bifall till motionen. Lars Altgård (S)
yrkar på att motionen ska anses besvarad med hänvisning till
personalutskottets yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkanden mot varandra och finner att
arbetsutskottet beslutar att motionen ska anses besvarad.
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-01-18

Svar på motion angående
kommunikationsutbildning för chefer
anställda i Lessebo kommun
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad, med hänvisning till personalutskottets
yttrande.
Ärendebeskrivning
Marcus Dackling (M) och Margareta Löfström (M) har inkommit
med en motion där de föreslår att snarast införliva en
kommunikationsutbildning i utbildningspaketet för Ledarskap i
Lessebo kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att överlämna
motionen för beredning till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet
sände motionen på remiss till personalutskottet som yttrat sig
enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2020 en
chefspolicy som grundar sig på kommunens värdegrund samt en
önskan om att cheferna arbetar tillitsbaserat. Cheferna i Lessebo
kommun behöver förutsättningar till detta i form av utbildning och
introduktion i ledarskap. De olika HR perspektiven som ryms
inom ramen för framtaget chefsutvecklingsprogram ger
tillsammans goda förutsättningar för cheferna att klara sitt
uppdrag utifrån ovan aspekt. Att arbeta tillitsbaserat innebär att
varje medarbetare ses som en viktig resurs vilket skapar bästa
förutsättningar för medarbetarna att trivas. Detta främjar
arbetsmiljön och skapar engagerade, tillitsfulla och lojala
medarbetare vilket ger en bättre service till medborgarna. Det är
viktigt att alla chefer bär ett HR tänk där de ser medarbetaren, är
lyhörda, modiga och bryr sig på riktigt. Framtaget
chefsutvecklingsprogram innehåller flera moduler utbildning inom
HR området samt återkommande chefsdagar med ledarskapstema.
Samtliga dessa delar ger kunskap i hur man kommunicerar med
medarbetarna och bemöter medarbetarna på ett professionellt och
respektfullt sätt och på så vis skapar förutsättningar för ett
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-01-18
tillitsbaserat klimat. Lessebo kommuns chefer kommer med hjälp
av detta chefsutvecklingsprogram tillsammans med
verksamhetsnära HR stöd i övrigt att skapa sig en god grund
gällande lagstiftning inom HR området men också hjälp i hur man
i praktiken arbetar tillitsbaserat. Detta är inte minst viktigt för att
säkerställa att lagar, avtal och personalpolitik implementeras och
följs vilket också skapar en rättvis och enhetlig syn på
medarbetarskapet. Med detta anser Personalutskottet att
motionen är besvarad.
Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll 2021-11-22 § 34, inkl. bilaga med
chefsutvecklingsprogram
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 182
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 § 71
Motion 2021-08-31
Beslutet skickas till
Motionärerna

Sara Nilsson
Kanslichef

244

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Personalutskottet
Sammanträdesdatum
2021-11-22
§ 34

Dnr 2021/304-1.2.6

Remissyttrande angående
Kommunikationsutbildning
Beslut
Personalutskottet beslutar att sända remissyttrande enligt nedan till
kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Moderaterna har lämnat in en motion angående
kommunikationsutbildning för chefer. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade 2021-11-16 att sända motionen på remiss till
personalutskottet. Kommunfullmäktige beslutade den 21 september
2020 en chefspolicy som grundar sig på kommunens värdegrund
samt en önskan om att cheferna arbetar tillitsbaserat. Cheferna i
Lessebo kommun behöver förutsättningar till detta i form av
utbildning och introduktion i ledarskap. De olika HR perspektiven
som ryms inom ramen för framtaget chefsutvecklingsprogram ger
tillsammans goda förutsättningar för cheferna att klara sitt uppdrag
utifrån ovan aspekt. Att arbeta tillitsbaserat innebär att varje
medarbetare ses som en viktig resurs vilket skapar bästa
förutsättningar för medarbetarna att trivas. Detta främjar
arbetsmiljön och skapar engagerade, tillitsfulla och lojala
medarbetare vilket ger en bättre service till medborgarna. Det är
viktigt att alla chefer bär ett HR tänk där de ser medarbetaren, är
lyhörda, modiga och bryr sig på riktigt. Framtaget
chefsutvecklingsprogram innehåller flera moduler utbildning inom
HR området samt återkommande chefsdagar med ledarskapstema.
Samtliga dessa delar ger kunskap i hur man kommunicerar med
medarbetarna och bemöter medarbetarna på ett professionellt och
respektfullt sätt och på så vis skapar förutsättningar för ett
tillitsbaserat klimat. Lessebo kommuns chefer kommer med hjälp av
detta chefsutvecklingsprogram tillsammans med verksamhetsnära
HR stöd i övrigt att skapa sig en god grund gällande lagstiftning inom
HR området men också hjälp i hur man i praktiken arbetar
tillitsbaserat. Detta är inte minst viktigt för att säkerställa att lagar,
avtal och personalpolitik implementeras och följs vilket också skapar
en rättvis och enhetlig syn på medarbetarskapet. Med detta anser
Personalutskottet att motionen är besvarad.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Personalutskottet
Sammanträdesdatum
2021-11-22

Beslutsexpediering:

Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ledarskap i Lessebo kommun
Chefsutvecklingsprogram
Antagen av kommunstyrelsen 2021-10-05 § 203

2021 (2024)

2022

2023

Vårprogram
Modul 3 – Arbetsrätt
• Grundläggande arbetsrätt för
chefer
• Att hantera misskötsel i
anställningen
• LAS och övertalighet

Chefsdag - ledarskapstema
Höstprogram
Modul 1 – Ekonomi och
målstyrning
Obs! Denna modul startar 2024.

Chefsdag - ledarskapstema
Modul 2 – Samverkan och
arbetsmiljö
• Arbetslivsinriktad
rehabilitering
• Samverkan och MBL
• Systematiskt arbetsmiljöansvar

Chefsdag - ledarskapstema

Modul 4 – Lön och samtal
• Framtagning av lönekriterier
• Lönesättning och lönesamtal
• Medarbetarsamtal
• Lönekartläggning

Chefsdag
Modul 5 – Ekonomi och
målstyrning
• Upphandling och inköp
• Budgetprocessen
• Årsbokslut
• Målstyrning
• Politisk styrd organisation
• Attestreglemente

Modul 7 –
Arbetstid/Ledigheter
• ATL - arbetstid
• Semesterlagen
• Tjänstledighet
• Föräldraledighet

Chefsdag - ledarskapstema

Modul 8 – Utveckling
medarbetare/delaktighet
• Grupputveckling
• Målarbete
• Det nödvändiga samtalet

Chefsdag
Modul 9 – Kris, beredskap och
säkerhet
• Korruption
• Krisledningsplan
• Kriskommunikationsplan
• Risk- och sårbarhetsanalysen
• Regionala rutiner
Krissamverkan Kronoberg
• Upprätta en lägesbild vid
samhällsstörning
• Övning

Modul 6 – Diskriminering
• Kränkande särbehandling
• Diskrimineringslagen i
praktiken
60 minuter
• Nya LAS regler
• Samverkansavtalet
• Löneprocessen/semesterlönev
äxling

HR-avdelningen

60 minuter
• Lönekartläggning och
arbetsvärdering
• Samverkan och MBL
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60 minuter
•

personaladelningen@lessebo.se

Ledarskap i Lessebo kommun
Introduktionsprogram för nya chefer

Introduktion ny som chef sker löpande och ges i samband med nyanställning, respektive
närmaste chef ger signal till HR och Kansli
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Värdegrund, ledarskap/medarbetarskap (HR)
Lönesättning och lönesamtal (HR)
Medarbetarsamtal (HR)
Policy och handlingsplaner (HR)
Samverkansavtalet (HR)
Våra digitala system (HR
Diarieföring och dokumenthantering (Sara Nilsson)
Politisk styrd organisation (Sara Nilsson)
LOU – lagen om offentlig upphandling (Hans Andersson)

Chefsdag med ledarskap innehåller aktuellt tema kring
•
•
•
•
•

Värdegrundsarbete
Förändringsledning
Kommunikation
Utveckling av grupper
Svåra samtal

HR-avdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-19
§ 182

Dnr 2021/304-1.2.6

Beredning av motion angående
kommunikationsutbildning för chefer
anställda inom Lessebo kommun
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att sända motionen på remiss till
Personalutskottet. Remissyttrande önskas senast 2022-01-18.
Ärendebeskrivning
Motion har inkommit gällande kommunikationsutbildning för chefer
i Lessebo kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-11
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 § 71
Motion 2021-08-31

Beslutsexpediering
Personalutskottet

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-09-20
§ 71

Dnr 2021/304-1.2.6

Motion angående
kommunikationsutbildning för chefer
anställda inom Lessebo kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Marcus Dackling (M) och Margareta Löfström (M) har inkommit med
en motion där de föreslår att snarast införliva en
kommunikationsutbildning i utbildningspaketet för Ledarskap i
Lessebo kommun.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2021-08-31

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Motionärerna

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-08
§ 38

Dnr 2021/305-1.2.6

Svar på motion angående utökning av
båtplatser i Lessebo kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens
yttrande.
Ärendebeskrivning
Ingegärd Widerström (M) och Marcus Dackling (M) har inkommit
med motion om att utöka båtplatserna i Lessebo kommun. De föreslår
att snarast utreda var det är lämpligast att anlägga nya båtplatser,
dels utöka eller bygga ut befintliga båtplatser främst utmed Rottnens
och Läens stränder i Hovmantorp och Lessebo men även andra
populära sjöar.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet sände motionen
till samhällsbyggnadsnämnden för remiss, och nämnden har
inkommit med följande yttrande:
Idag finns det en större båtklubb i Läen i Lessebo. Klubben har 123
platser vid sina bryggor och i anslutning till denna finns även ramp.
Det är möjligt att utöka antalet platser något vid en ny brygga. I
Rottnen finns det 3 större båtklubbar. Oxnabben har 70 platser och
kan ej utökas. Sågviken har 50 platser och kan utökas med nya
bryggor. Viken har 80 platser och kan utökas med nya bryggor.
Samtliga klubbar har en egen kö och dessutom har de medlemmar
som ej utnyttjar sin plats under säsongen.
Att skapa helt nya platser för båtbryggor är olämpligt om utrymme
finns för utökning i anslutning till befintliga båtklubbar. En
samordning mellan klubbarna bör därför ske. Beträffande
båtiläggningsplatser vid kommunens övriga sjöar är detta en fråga för
respektive fastighetsägare och fiskevårdsområde att besluta om.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-01-25 § 20
Tjänsteskrivelse 2022-01-18
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-01-17 § 5
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 183
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 § 72
Motion 2021-08-31

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-01-25
§ 20

Dnr 2021/305-1.2.6

Svar på motion angående utökning av
båtplatser i Lessebo kommun
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens
yttrande.
Ärendebeskrivning
Ingegärd Widerström (M) och Marcus Dackling (M) har inkommit
med motion om att utöka båtplatserna i Lessebo kommun. De föreslår
att snarast utreda var det är lämpligast att anlägga nya båtplatser,
dels utöka eller bygga ut befintliga båtplatser främst utmed Rottnens
och Läens stränder i Hovmantorp och Lessebo men även andra
populära sjöar.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet sände motionen
till samhällsbyggnadsnämnden för remiss, och nämnden har
inkommit med följande yttrande:
Idag finns det en större båtklubb i Läen i Lessebo. Klubben har 123
platser vid sina bryggor och i anslutning till denna finns även ramp.
Det är möjligt att utöka antalet platser något vid en ny brygga. I
Rottnen finns det 3 större båtklubbar. Oxnabben har 70 platser och
kan ej utökas. Sågviken har 50 platser och kan utökas med nya
bryggor. Viken har 80 platser och kan utökas med nya bryggor.
Samtliga klubbar har en egen kö och dessutom har de medlemmar
som ej utnyttjar sin plats under säsongen.
Att skapa helt nya platser för båtbryggor är olämpligt om utrymme
finns för utökning i anslutning till befintliga båtklubbar. En
samordning mellan klubbarna bör därför ske. Beträffande
båtiläggningsplatser vid kommunens övriga sjöar är detta en fråga för
respektive fastighetsägare och fiskevårdsområde att besluta om.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-18
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-01-17 § 5
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 183
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 § 72
Motion 2021-08-31

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-01-18

Svar på motion angående utökning av
båtplatser i Lessebo kommun
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande.
Ärendebeskrivning
Ingegärd Widerström (M) och Marcus Dackling (M) har inkommit
med motion om att utöka båtplatserna i Lessebo kommun. De
föreslår att snarast utreda var det är lämpligast att anlägga nya
båtplatser, dels utöka eller bygga ut befintliga båtplatser främst
utmed Rottnens och Läens stränder i Hovmantorp och Lessebo
men även andra populära sjöar.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet
sände motionen till samhällsbyggnadsnämnden för remiss, och
nämnden har inkommit med följande yttrande:
Idag finns det en större båtklubb i Läen i Lessebo. Klubben har 123
platser vid sina bryggor och i anslutning till denna finns även
ramp. Det är möjligt att utöka antalet platser något vid en ny
brygga. I Rottnen finns det 3 större båtklubbar. Oxnabben har 70
platser och kan ej utökas. Sågviken har 50 platser och kan utökas
med nya bryggor. Viken har 80 platser och kan utökas med nya
bryggor. Samtliga klubbar har en egen kö och dessutom har de
medlemmar som ej utnyttjar sin plats under säsongen.
Att skapa helt nya platser för båtbryggor är olämpligt om utrymme
finns för utökning i anslutning till befintliga båtklubbar. En
samordning mellan klubbarna bör därför ske. Beträffande
båtiläggningsplatser vid kommunens övriga sjöar är detta en fråga
för respektive fastighetsägare och fiskevårdsområde att besluta
om.
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-01-17 § 5
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 183
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 § 72
Motion 2021-08-31
Beslutet skickas till
Motionärerna

Sara Nilsson
Kanslichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-17
§5

Dnr 2021/181-1.2.2

Beslut om yttrande i remiss gällande
motion om utökning av båtplatser i
Lessebo kommun
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge yttrande till
kommunstyrelsen enligt ärendebeskrivningen nedan.
Ärendebeskrivning
Idag finns det en större båtklubb i Läen i Lessebo. Klubben har 123
platser vid sina bryggor och i anslutning till denna finns även ramp.
Det är möjligt att utöka antalet platser något vid en ny brygga. I
Rottnen finns det 3 större båtklubbar. Oxnabben har 70 platser och
kan ej utökas. Sågviken har 50 platser och kan utökas med nya
bryggor. Viken har 80 platser och kan utökas med nya bryggor.
Samtliga klubbar har en egen kö och dessutom har de medlemmar
som ej utnyttjar sin plats under säsongen.
Att skapa helt nya platser för båtbryggor är olämpligt om utrymme
finns för utökning i anslutning till befintliga båtklubbar. En
samordning mellan klubbarna bör därför ske. Beträffande
båtiläggningsplatser vid kommunens övriga sjöar är detta en fråga för
respektive fastighetsägare och fiskevårdsområde att besluta om.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-10-19 att skicka ut
motion om utökning av båtplatser i Lessebo kommun på remiss till
nämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Beslut KSAU 2021-10-19
Motion utökning av båtplatser i Lessebo kommun
Tjänsteskrivelse 2021-12-27
SBNAU beslut 2022-01-10 § 5

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-19
§ 183

Dnr 2021/305-1.2.6

Beredning av motion angående utökning
av båtplatser i Lessebo kommun
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att sända motionen på remiss till
samhällsbyggnadsnämnden. Remissyttrande önskas senast 2022-0118.
Ärendebeskrivning
Motion har inkommit om att utöka båtplatserna i Lessebo kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-11
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 § 72
Motion 2021-08-31

Beslutsexpediering
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-09-20
§ 72

Dnr 2021/305-1.2.6

Motion angående utökning av båtplatser i
Lessebo kommun
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Ärendebeskrivning
Ingegärd Widerström (M) och Marcus Dackling (M) har inkommit
med motion om att utöka båtplatserna i Lessebo kommun. De föreslår
att snarast utreda var det är lämpligast att anlägga nya båtplatser,
dels utöka eller bygga ut befintliga båtplatser främst utmed Rottnens
och Läens stränder i Hovmantorp och Lessebo men även andra
populära sjöar.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2021-08-31

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Motionärerna

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-08
§ 39

Dnr 2021/392-1.2.6

Svar på motion gällande utsmyckning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen.
Ärendebeskrivning
Ragnar Lindberg (S) och Anders Palmengren (S) har inkommit med
motion gällande utsmyckning. Motionärerna saknar någon form av
”landmärke” när man kommer in i eller lämnar en av våra tätorter. De
önskar att kommunen tillsammans med bl.a. de fyra glasbruken
(Orrefors-Kosta Boda, Skruf, Bergdala samt Transjö) undersöker
förutsättningarna.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-22 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet har sänt
motionen på remiss till samhällsbyggnadsnämnden som inkommit
med yttrande nedan, samt ett underlag från Trafikverket att ta med
sig i eventuellt fortsatt arbete.
Samhällsbyggnadsnämnden skriver:
I nuläget finns det blomsterarrangemang i Lessebo som
säsongsanpassas av samhällsbyggnadsförvaltningen, välkomsttavlor i
Skruv samt Hovmantorp som kommit upp genom aktiva föreningar
samt inbjudande och utsmyckad entré mot RV 28 vid Kosta Outlet.
Framtida utsmyckningar bör ske i samråd med Trafikverket som är
väghållare för de aktuella vägarna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-01-25 § 22
Tjänsteskrivelse 2022-01-18
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-01-17 § 6, inkl. inspel
från Trafikverket
Arbetsutskottets protokoll 2021-12-14 § 212
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-22 § 108
Motion 2021-11-22

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-01-25
§ 21

Dnr 2021/392-1.2.6

Svar på motion gällande utsmyckning
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen.
Ärendebeskrivning
Ragnar Lindberg (S) och Anders Palmengren (S) har inkommit med
motion gällande utsmyckning. Motionärerna saknar någon form av
”landmärke” när man kommer in i eller lämnar en av våra tätorter. De
önskar att kommunen tillsammans med bl.a. de fyra glasbruken
(Orrefors-Kosta Boda, Skruf, Bergdala samt Transjö) undersöker
förutsättningarna.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-22 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet har sänt
motionen på remiss till samhällsbyggnadsnämnden som inkommit
med yttrande nedan, samt ett underlag från Trafikverket att ta med
sig i eventuellt fortsatt arbete.
Samhällsbyggnadsnämnden skriver:
I nuläget finns det blomsterarrangemang i Lessebo som
säsongsanpassas av samhällsbyggnadsförvaltningen, välkomsttavlor i
Skruv samt Hovmantorp som kommit upp genom aktiva föreningar
samt inbjudande och utsmyckad entré mot RV 28 vid Kosta Outlet.
Framtida utsmyckningar bör ske i samråd med Trafikverket som är
väghållare för de aktuella vägarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-18
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-01-17 § 6, inkl. inspel
från Trafikverket
Arbetsutskottets protokoll 2021-12-14 § 212
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-22 § 108
Motion 2021-11-22

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-01-18

Svar på motion gällande utsmyckning
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen.
Ärendebeskrivning
Ragnar Lindberg (S) och Anders Palmengren (S) har inkommit
med motion gällande utsmyckning. Motionärerna saknar någon
form av ”landmärke” när man kommer in i eller lämnar en av våra
tätorter. De önskar att kommunen tillsammans med bl.a. de fyra
glasbruken (Orrefors-Kosta Boda, Skruf, Bergdala samt Transjö)
undersöker förutsättningarna.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-22 att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet har
sänt motionen på remiss till samhällsbyggnadsnämnden som
inkommit med yttrande nedan, samt ett underlag från Trafikverket
att ta med sig i eventuellt fortsatt arbete.
Samhällsbyggnadsnämnden skriver:
I nuläget finns det blomsterarrangemang i Lessebo som
säsongsanpassas av samhällsbyggnadsförvaltningen,
välkomsttavlor i Skruv samt Hovmantorp som kommit upp genom
aktiva föreningar samt inbjudande och utsmyckad entré mot RV
28 vid Kosta Outlet. Framtida utsmyckningar bör ske i samråd
med Trafikverket som är väghållare för de aktuella vägarna.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-01-17 § 6, inkl. inspel
från Trafikverket
Arbetsutskottets protokoll 2021-12-14 § 212
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-22 § 108
Motion 2021-11-22

Beslutet skickas till
Motionärerna
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-01-18

Sara Nilsson
Kanslichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-17
§6

Dnr 2021/222-1.9.1

Beslut om yttrande i remiss gällande
motion angående utsmyckning av
samhällen i Lessebo kommun
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge yttrande till
kommunstyrelsen enligt ärendebeskrivningen nedan.
Ärendebeskrivning
I nuläget finns det blomsterarrangemang i Lessebo som
säsongsanpassas av samhällsbyggnadsförvaltningen, välkomsttavlor i
Skruv samt Hovmantorp som kommit upp genom aktiva föreningar
samt inbjudande och utsmyckad entré mot RV 28 vid Kosta Outlet.
Framtida utsmyckningar bör ske i samråd med Trafikverket som är
väghållare för de aktuella vägarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-14 att skicka ut
motion om utsmyckning av samhällen i Lessebo kommun på remiss
till nämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Beslut KSAU 2021-12-14
Motion utsmyckning av samhällen i Lessebo kommun
Tjänsteskrivelse 2021-12-21
SBNAU beslut 2022-01-10 § 6
Trafikverkets inspel på motion 2022-01-14

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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From:
Sent:
To:
Subject:
kommun

Axelsson Conny
Fri, 14 Jan 2022 13:58:41 +0000
Dedic Neira
VB: Trafikverkets inspel på motion gällande utsmyckning av samhällen i Lessebo

Från: falk.jandt@trafikverket.se <falk.jandt@trafikverket.se>
Skickat: den 14 januari 2022 14:56
Till: Axelsson Conny <Conny.Axelsson@lessebo.se>
Ämne: Trafikverkets inspel på motion gällande utsmyckning av samhällen i Lessebo kommun
Hej,
Prövning av förslag till utsmyckning av exempelvis infarter till tätorter sker från fall till fall men
Trafikverket vill ge några övergripande och generella inspel.
Trafikverkets ska medverka i samhällsutvecklingen genom att skapa anläggningar och miljöer som är väl
fungerande, hållbara och vackra samtidigt som trafiksäkerheten måste säkerställas. Det ställer krav på
kunskaper om utformning, trafikanläggningens funktion och eventuella risker för trafikanter.
Trafikverkets arbetssätt ska säkerställa god arkitektur, det vill säga en genomarbetad utformning som
samspelar med landskapet och människorna. Väl utformade trafikanläggningar ger förutsättningar för
säkra och behagliga resor samt en samhällsekonomisk vinst.
Generellt gäller att utsmyckning och eftergivliga föremål inte får finnas inom vägområdet. Vägområdet
utgörs av körbana, dike och slänt. Beslutsprocessen för föremål utanför vägområdet är sådan att det är
Länsstyrelsen som fattar beslut och Trafikverket yttrar sig på Länsstyrelsens remiss.
För att stödja kommunens arbete med att undersöka förutsättningarna för att uppföra konstnärlig
utsmyckning i närhet av trafikleder vill Trafikverket ge några principer att utgå ifrån:
Vid gestaltning i en trafikmiljö måste placering av siktskymmande och eller oeftergivliga föremål studeras
noga. VGU ger god vägledning för vilka krav på sikt som måste uppfyllas, exempelvis i närheten av
korsningar. Den hinderfria zonen är en av de aspekter som har stor påverkan på vilka möjligheter som
finns för den arkitektoniska utformningen. Det är därför viktigt att den hinderfria zonens utbredning
hanteras medvetet och tar hänsyn till omgivande miljö, sidoytor och eventuella anslutningar. Bland
annat är vinkeln hos anslutande vägar betydelsefull för möjligheterna att placera större element eller
vegetation i sidoytor.
Välj formspråk och material så att en harmonisk och okomplicerad helhet skapas, där trafikanternas
uppmärksamhet riktas mot det som är väsentligt och där risken för distraktion minimeras. Undvik olika
typer av objekt och fokusera på att skapa en sammanhängande helhetsgestaltning. Ta hänsyn till
sammanhanget, t.ex. landsbygd eller tätortsmiljö, att det är en trafikmiljö samt vilken typ av trafikanter
som den är avsedd för. Exempelvis kan detaljeringsgraden vara högre i en cirkulationsplats i tätort med
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lägre hastigheter och oskyddade trafikanter, än i en cirkulationsplats på landsbygden som i regel främst
trafikeras av motorfordon i högre hastigheter.
Med vänliga hälsningar

Falk Jandt
Regional samhällsplanerare
falk.jandt@trafikverket.se
Direkt: 010-123 04 58
Trafikverket Region Syd
Kungsgatan 8
352 33 Växjö
Växel: 0771- 921 921
www.trafikverket.se
Facebook | YouTube | Twitter | LinkedIn | Instagram
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-12-14
§ 212

Dnr 2021/392-1.2.6

Beredning av motion gällande
utsmyckning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att sända motionen på remiss till
Samhällsbyggnadsnämnden. Remissyttrande önskas senast 2022-0315.
Ärendebeskrivning
Motion har inkommit gällande utsmyckning. Motionärerna saknar
någon form av ”landmärke” när man kommer in i eller lämnar en av
våra tätorter.
De önskar att kommunen tillsammans med bl.a. de fyra glasbruken
(Orrefors-Kosta Boda, Skruf, Bergdala samt Transjö) undersöker
förutsättningarna.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-22 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-07
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-22 § 108
Motion 2021-11-22

Beslutsexpediering
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-22
§ 108

Dnr 2021/392-1.2.6

Motion gällande utsmyckning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Ragnar Lindberg (S) och Anders Palmengren (S) har inkommit med
motion gällande utsmyckning. Motionärerna saknar någon form av
”landmärke” när man kommer in i eller lämnar en av våra tätorter.
De önskar att kommunen tillsammans med bl.a. de fyra glasbruken
(Orrefors-Kosta Boda, Skruf, Bergdala samt Transjö) undersöker
förutsättningarna.
Beslutsunderlag
Motion 2021-11-22

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Motionärerna

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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MOTION
Utsmyckning av samhällen i Lessebo Kommun
Vår kommun var tidigt ett välkänt besöksmål från när och fjärran. Detta faktum har
under senare år intensifierats ytterligare. Detta är mycket glädjande då vi vet att
turism och upplevelser på olika sätt är en framtidsbransch.
Vi har många duktiga entreprenörer som verkar för att ytterligare förbättra
besöksnäringen runt om i vår kommun. Det är fint med mångfald och samarbete. Få
orter kan visa upp industrier från 1600- och 1700-talet som fortfarande är i drift. Den
levande historien kring glas, järn och papper tillsammans med utvandrarbygden utgör
grunden för en fortsatt positiv utveckling av denna växande näring som
upplevelseindustri.
Vi motions ställare saknar dock någon form av ”landmärke” när man kommer in eller
lämnar en av våra tätorter.
Detta vill vi genom denna motion ändra på. Vi önskar att kommunen tillsammans
med de fyra glasbruken (Orrefors-Kosta Boda, Skruf, Bergdala samt Transjö)
undersöker förutsättningarna.
Det finns också skickliga företagare inom bygg och smide som också kunde
medverka. Detta skulle ha många effekter. Våra innevånare skulle känna stolthet och
stärka identiteten samtidigt som besökare får en upplevelse och en minnesbild.

Vi föreslår därför att:
Kommunstyrelsen ger lämplig förvaltning i uppdrag att undersöka om intentionerna i
motionen går att genomföra.

Lessebo i november år 2021

Ragnar Lindberg (S).

Anders Palmengren (S)
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-02-15

Medborgarförslag om ändrade öppettider på
Lessebo bibliotek
Förslag till 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

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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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: CATARINA271
IVANSSON (signerad) | Datum: 2022-01-19 07:55

Sida 1 av 2

Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-02-15

Medborgarförslag angående utbildning för
att kunna bemöta våld i nära relationer med
barn
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Madelene Pilkvist har inkommit med medborgarförslag angående
utbildning för att kunna bemöta våld i nära relationer med barn.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2021-11-30

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-02-15

Motion om att stärka barns rättigheter
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Ragnar Lindberg (S), Gunilla Arvidsson (S) och Lena Henriksson
(S) har inkommit med en motion där de föreslår att det införs en
tjänst (funktion) som blir kommungemensam som har kunskap
kring barns rättigheter och vad det innebär i praktiken.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2022-01-25

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-02-15

Motion gällande perrongbygge och tågstopp
i Skruv
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Paul Nilsson (KD) har inkommit med en motion där han föreslår
att uppdra till kommunstyrelsen:
-att skyndsamt ta kontakt med Trafikverket och Region Kronoberg
för byggande av tågperrong i Skruv så att den är klar när trafiken
kommer igång på sträckan Växjö-Emmaboda.
- att verka för att Krösatågen ska stanna i Skruv när trafiken
kommer igång på sträckan Växjö-Emmaboda.

Beslutsunderlag
Motion inkommen 2022-01-19

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-02-15

Motion om samverkan kring pollinatörer
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Susanne Seluska (V) och Björn Zethraeus (V) har inkommit med
en motion där de föreslår att Lessebo kommun initierar en
samverkan kring miljön för pollinatörer.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2021-11-22

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-02-17

Avsägelse av uppdrag från Rolf Svensson (S)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från Rolf
Svensson (S) gällande uppdrag som ledamot i AB Lessebohus, AB
Lessebo Fastigheter och AB Kyrkebyn 3.
Ärendebeskrivning
Rolf Svensson (S) har inkommit med avsägelse från uppdrag som
ledamot i AB Lessebohus, AB Lessebo Fastigheter och AB
Kyrkebyn 3.
Beslutsunderlag
Avsägelse daterad 2022-02-16
Beslutet skickas till
Berörda bolag
Berörd ledamot

Sara Nilsson
Kanslichef
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-02-17

Valärenden 2022-02-28
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förrätta följande fyllnadsval:
AB Lessebohus (t.o.m. bolagsstämman som följer närmast efter
nästa val till kommunfullmäktige)
Som ledamot i styrelsen istället för Rolf Svensson (S) välja Gunilla
Arvidsson (S).
AB Lessebo Fastigheter (t.o.m. bolagsstämman som följer
närmast efter nästa val till kommunfullmäktige)
Som ledamot i styrelsen istället för Rolf Svensson (S) välja Gunilla
Arvidsson (S).
AB Kyrkebyn 3 (t.o.m. bolagsstämman som följer närmast efter
nästa val till kommunfullmäktige)
Som ledamot i styrelsen istället för Rolf Svensson (S) välja Gunilla
Arvidsson (S).

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige föreslås 2022-02-28 godkänna avsägelse av
uppdrag för Rolf Svensson (S) som ledamot i styrelsen för AB
Lessebohus, AB Lessebo Fastigheter och AB Kyrkebyn 3.
Socialdemokraterna har inkommit med förslag till ersättare.
Beslutsunderlag
Avsägelse enligt ovan
Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-08
§ 41

Dnr 2021/406-1.2.7

Återrapportering av internbudgetar 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera
informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunens budgetprocess, ska samtliga nämnder och
kommunstyrelsen återrapportera sina fastställda internbudgetar till
kommunfullmäktige i februari varje år.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-01-25 § 24
Tjänsteskrivelse 2022-01-13
Beslut och internbudget för kommunstyrelsen 2022
Beslut och internbudget för barn- och utbildningsnämnden 2022
Beslut och internbudget för myndighetsnämnden 2022
Beslut och internbudget för samhällsbyggnadsnämnden 2022
Beslut och internbudget för socialnämnden 2022

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-01-25
§ 24

Dnr 2021/406-1.2.7

Återrapportering av internbudgetar 2022
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera
informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunens budgetprocess, ska samtliga nämnder och
kommunstyrelsen återrapportera sina fastställda internbudgetar till
kommunfullmäktige i februari varje år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-13
Beslut och internbudget för kommunstyrelsen 2022
Beslut och internbudget för barn- och utbildningsnämnden 2022
Beslut och internbudget för myndighetsnämnden 2022
Beslut och internbudget för samhällsbyggnadsnämnden 2022
Beslut och internbudget för socialnämnden 2022

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-01-13

Återrapportering av nämndernas
internbudgetar 2022
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till
protokollet.
Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunens budgetprocess, ska samtliga nämnder
och kommunstyrelsen återrapportera sina fastställda
internbudgetar till kommunfullmäktige i februari varje år.
Beslutsunderlag
Beslut och internbudget för kommunstyrelsen 2022
Beslut och internbudget för barn- och utbildningsnämnden 2022
Beslut och internbudget för myndighetsnämnden 2022
Beslut och internbudget för samhällsbyggnadsnämnden 2022
Beslut och internbudget för socialnämnden 2022

Sara Nilsson
Kanslichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-11-30
§ 252

Dnr 2021/380-1.3.1

Internbudget för kommunstyrelsen 2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta internbudget för
kommunstyrelsens ansvarsområde 2022.
Ärendebeskrivning
Enligt antagen tidplan ska respektive nämnd anta internbudget för
2022 utifrån de ramar som kommunfullmäktige har beslutat.
Ekonomichef Maria Trulsson redogör för budgetförslaget.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16 § 188
Tjänsteskrivelse 2021-11-10
Förslag till internbudget för kommunstyrelsen 2022

Beslutsexpediering
Ekonomichef

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Internbudget 2022
Kommunstyrelsen

Dokumentets typ: Internbudget
Datum för antagande: 2021-xx-xx § x
Beslut av: Kommunstyrelsen

288

Verksamhetsbeskrivning
Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar den centrala politiska verksamheten,
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt kommunledningsförvaltningen. Här
redovisas också verksamheterna revision, valnämnd och överförmyndare. Under
kommunstyrelsen sorterar även kommunledningskontoret, näringsliv, landsbygdsutveckling,
destinationsutveckling, turism, bibliotek, kultur & fritid, färdtjänst, arbetsmarknadsenheten,
räddningstjänsten, måltidsverksamheten, upphandling/inköp samt mark och beredskap.
Kommunledningskontoret skall vara stöd till kommunstyrelsen både i dess roll som
koncernstyrelse och som styrande, ledande och samordnande organ under
kommunfullmäktige.

Förvaltningschefen har ordet
Samhället är i ständig utveckling och som kommun behöver vi ha en idé om hur vi vill vara i
framtiden för att klara vårt uppdrag: Att skapa en väl fungerande välfärd och service till alla
invånare. Med basen i Vision 2040 siktar Lessebo kommun i vår utvecklingsstrategi 2025 att
bli 10 000 invånare. Målsättningen är att alla invånare – befintliga och presumtiva – ska se
fördelarna med att bo och verka i Lessebo kommun. För att målet ska kunna uppnås, har
följande områden prioriterats för kommande utvecklingsarbete. Boende och livskvalitet, barn
och ungas uppväxt samt demokrati och service.
För att nå målet om 10 000 invånare måste det genomföras såväl satsningar på byggnation av
bostäder, skolor och förskolor, utbildning, omsorg, näringsliv och våra orter. Fler invånare
leder också till ökade skatteintäkter och det kan betala för de satsningar som kommunen
behöver genomföra.
En av våra utmaningar är att minska vår arbetslöshet, skapa en snabb etablering och det är
hela samhällets stora utmaningar. Detta är inte enbart kommunens ansvar utan det gäller att
ha en bra samverkan med flera aktörer för att nå fram till ett bra resultat.
Arbetsmarknadsenheten är i ständig utveckling med ett arbete kring integration och att
arbeta med invånare att få ut invånare i sysselsättning och därmed också minska det
ekonomiska biståndet. En viktig del i detta arbete är samverkan med enheten för ekonomiskt
bistånd och lärcenter. Vår lokala överenskommelse med arbetsförmedlingen behöver stärkas
ytterligare.
Kommunallagens bestämmelser medför en skärpning av den strategiska ledningen av
kommunens verksamhet och ägarstyrningen samt ökar betydelsen av riskhantering och
utvärdering. Utifrån detta har en genomlysning av hur ägaren ska styra och samordna
kommunens helägda och majoritetsägda bolag skett under våren 2021. Utifrån utredningen
har kommunfullmäktige beslutat att bilda ett ägarutskott 2023. Kommunstyrelsen har
beslutat att under 2022 inrätta ett ägarråd med samma syfte som ägarutskottet.
Regeringen har antagit en strategi som anger inriktningen för digitaliseringspolitiken.
Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara
bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Lessebo kommun antog under
2019 en digitaliseringsstrategi på övergripande nivå, som bland annat lyfter fram
digitaliseringens potential kopplat till tjänster för medborgarna och effektivisering av
verksamheterna. Vi har även tagit fram en handlingsplan för digitalisering samt bildat ett
kommunövergripande digitaliseringsråd för att kraftsamla och samverka inom
kommunkoncernen.
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Lessebo kommun har en värdegrund som omfattar alla anställda. Gemensamt med alla
chefer i kommunen har vi arbetat fram en ledarskapspolicy som bygger på värdegrunden.
Ledarskapspolicyn är vägledande i vårt utvecklingsprogram för våra chefer som har påbörjats
under 2021. Vi har även inlett ett processarbete gällande tillitsbaserat ledarskap.
Tillitsbaserat ledarskap är ett förändringsarbete för både chefer, ledare och medarbetare.

Budget
Driftbudget politisk verksamhet (tkr)
Verksamhet

Bokslut 2020

Budget 2021

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

730

772

772

972

772

2089

2 080

2 094

2 094

2 094

Partistöd

488

488

488

488

488

Revision

831

783

783

783

783

Valnämnd

10

11

412

12

12

990

1 090

1 090

1 090

1 090

5 138

5 224

5 639

5 439

5 239

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Överförmyndare
Summa

Här redovisas den centrala politiska verksamheten, kommunfullmäktige, kommunstyrelse,
partistöd, revision, valnämnd och överförmyndare. Nämndpolitisk verksamhet redovisas per
nämnd.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen: Arvode och ersättningar för 1,5 kommunalråd
samt övriga arvode och timersättningar mm. Under 2023 avsätts budgetmedel för utbildning
av nya politiker.
Partistöd: Utgår till samtliga representerade partier, 7 st. varav grundbidrag per parti uppgår
till 6 338 kr och mandatstödet uppgår till 12 675 kr.
Revision: Kommunfullmäktige är revisorernas uppdragsgivare och har det yttersta ansvaret
för att revisorerna tilldelas de resurser som behövs för att genomföra revisionsarbetet enligt
kommunallagen och god revisionssed.
Valnämnd: Val till riksdag, region och kommunfullmäktige sker under 2022.
Överförmyndare: Bedrivs i gemensam nämnd tillsammans med Växjö (som är
värdkommun), m fl.

3

Internbudget för kommunstyrelsen

290

Driftbudget (tkr)
Verksamhet

Bokslut 2020

Budget 2021

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

3 257

2 038

2 037

2 037

2 037

19 834

23 942

25 052

24 752

24 452

Näringsliv

2 271

2 395

2 250

2 250

2 250

Bibliotek

5 498

4 777

4 724

4 724

4 724

Kultur, Fritid & Turism

8 864

11 663

14 174

13 574

13 574

Färdtjänst

1 744

1 695

1 695

1 695

1 695

Arbetsmarknadsenheten

5 989

6 185

6 428

6 428

6 428

11 765

11 169

11 272

11 272

11 272

998

100

0

0

0

-798

558

506

506

506

Summa

59 421

64 522

68 138

67 238

66 938

Totalt KS

64 559

69 746

73 777

72 677

72 177

Styr- & ledning
Kommunledningskontoret

Räddningstjänst
Måltidsverksamhet
Mark, beredskap mm

Kommentar till driftbudget
Justering för löneökning 2021 är gjord på alla verksamheter samt justering av
arbetsgivaravgifter, vilka sänks från 40,15% till 39,75%. Även justering av kapitalkostnader
(avskrivningar och internränta) och internhyror har gjorts utifrån aktuella underlag.
Styr- & ledning: Här redovisas kommunchef samt centrala medlemsavgifter till bl.a. SKR.
Kommunledningskontoret: har en central funktion inom kommunen. Enheten har ansvar för
strategisk planering och ger administrativt stöd (kansli, ekonomi, personal) åt
kommunfullmäktige, utskotten och kommunstyrelsen. Men även ansvarsområden som
kommunikation, marknadsföring samt IT redovisas här. Omfördelning utav budget för
friskvårdsaktivteter, kostnad för HUL samt pensioner har gjorts, då de tidigare haft en för låg
kostnadsbudget. Budgetmedel har tillförts för en förlängning utav tjänsten som
digitaliseringssamordnare avseende helår 2022, en visselblåsarfunktion samt
trygghetsskapande åtgärder i kommunen.
Näringsliv: ska stimulera, stärka och stödja näringsliv, handel och besöksnäring och vara ett
stöd för ökad tillväxt och nyetableringar inom näringslivet. Justering utav budgetmedel
avseende projekt inom Leader Sydost, samt anpassning utav budget för andra pågående
projekt.
Biblioteken: är viktiga mötesplatser där fysiska och digitala böcker erbjuds men även ett stort
antal andra medier och tjänster.
Kultur, fritid och turism: Här redovisas fritidsanläggningar såsom sporthall, elljusspår, bad
och idrottsplatser. Även campingar, fritidsgård och bidrag till föreningar redovisas här.
Budgetmedel avseende bidrag till konstgräsplan i Lessebo har beaktats 2022, separat beslut
innan utbetalning krävs. Från 2023 avsätts ytterligare 500 tkr till vidareutveckling utav
fritidsgårdsverksamheten. Den största justeringen av budgeten avser hyra för det nya
kulturhuset i Lessebo som innehåller bibliotek, fritidsgård samt kulturskola.
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Färdtjänst: Den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg ska utformas så att så många
som möjligt ska kunna använda den. Färdtjänsten är till för de invånare som på grund av
funktionsvariation har väsentliga svårigheter att resa med den allmänna kollektivtrafiken.
Arbetsmarknadsenheten: består av två delar. Arbetsmarknad där utgångspunkten är att fler
invånare kommer i egenförsörjning och integration där syftet är att ge våra nyanlända en bra
start i vårt samhälle. Inom arbetsmarknad finns Intern service, Miljöverkstan, Byggåterbruk
samt tygåterbruk. Även feriearbetare redovisas här. Tjänsten som arbetsmarknadscoach
permanentas och budgetmedel tillförs, 630 tkr.
Räddningstjänsten: ska genom förebyggande arbete och skadeavhjälpande åtgärder skydda
och rädda människor, egendom och miljö.
Måltidsverksamhet: Maten och måltidsmiljön ska skapa förutsättningar för ett
välbefinnande. Förutom näring ska måltiden också vara en plats för sociala kontakter något
man ska se fram under dagen.
Mark, beredskap mm: Kommunen ska ha en markberedskap som möjliggör att målen om
nybyggnad kan uppfyllas på kommunal mark för både kommunalt bolag och privata aktörer.

Investeringsbudget (tkr)
Verksamhet
Kommunledningskontoret
Bibliotek
Kultur, Fritid & Turism
Måltidsverksamhet
Mark, beredskap mm
Totalt

Bokslut 2020

Budget 2021

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

2 650

3 200

4 750

3 650

3 050

0

0

50

0

50

1 505

200

200

200

200

411

200

400

200

200

0

1 000

1 000

1 000

1 000

4 566

4 600

6 400

5 050

4 500

Kommentar till investeringsbudget
Kommunledningskontoret: Investeringarna avser främst IT, såsom PC-utrustning samt ny
server. Budgetmedel för nytt budget- och prognossystem avsätts också.
Bibliotek: Inventarier.
Kultur och Fritid: Utskottets disposition samt tillgänglighetsanpasssning/mötesplatser.
Måltidsverksamhet: Köksutrustning.
Mark och byggnader som kommunstyrelsen förfogar över.
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Framtida behov och verksamhetsförändringar
Styr- & ledning
Vi står inför en del utmaningar gällande budget 2022. Vi behöver arbeta med våra kostnader
utifrån effektivitet där det handlar om att skapa ett så stort värde som möjligt till en så låg
kostnad som möjligt. Samtliga förvaltningar ska identifiera ett par områden/verksamheter
som speciellt ska genomlysas utifrån effektivitetsbegreppet. Det handlar om att få en högre
kvalitet till en lägre kostnad. Vi kommer också att fortsätta arbeta med
verksamhetsutveckling med en antagen processmetod där fler verksamheter ska
processkartläggas under 2022.

Kommunledningskontoret
Kommunen har antagit en digitaliseringsstrategi och har arbetat fram en handlingsplan för
våra digitala processer. Samtidigt ska vi följa vilka kostnadseffektiviseringar digitaliseringen
ska medföra. Fortsatt arbete med utveckling av den grundläggande IT-miljön för att på bästa
sätt kunna möta verksamheternas behov. Fullfölja och implementera i hela organisationen
arbetet med varumärket Lessebo. Marknadsföring av vår kommun ska fortsätta som ett led i
utvecklingsstrategi 2025. Inom ramen för kontaktcenter kommer samarbete ske med övriga
koncernen gällande service och digitala tjänster. Inom kommunikationsområdet kommer en
fortsatt utveckling ske inom film, ljud och sociala medier. 2022 är valår, mycket arbete
kommer att läggas på genomförande av valet och uppstart av en ny mandatperiod.

Näringsliv
Näringslivskontorets uppdrag är brett men med stort fokus på framtida tillväxt och
utveckling för våra nuvarande företag och nya etableringar. Det möjliggörs bland annat
genom att vi kan hålla en tät dialog och kontinuerligt jobba med hur vi förbättrar vår service
gentemot våra företag/företagsamma.

Bibliotek
Det övervägande största behovet biblioteksverksamheten står inför är bemanning. Även med
meröppna bibliotek (snart 2st) är det många besökande som inte är självgående i sina
ärenden utan behöver hjälp av personal på plats och bemannande öppettider. Behovet av
personal är också tydligt i t.ex. de språkfrämjande uppdrag som biblioteket har och genomför
i samverkan med SFI, öppna förskolan, förskolor, föreningar, fritidsgård m.fl. Biblioteken är
mötesplatser som behöver kunna hållas öppna och vara inbjudande.

Kultur, Fritid & Turism
Framtidens fritidsgård i Lessebo kommun behöver säkras med en tillsvidaretjänst för vår ena
fritidsledare som hittills gått på projektmedel.
För att utveckla verksamheten kring fritidsaktiviteter ytterligare behövs det även medel till
löpande omkostnader exempelvis fika-inköp, grill, spel, busshyror för lov och simskolan.

Färdtjänst
Vi ska genomlysa våra kostnader för färdtjänst så att vi har en kostnadseffektiv färdtjänst.
Det sker i samverkan med Region Kronoberg parallellt med arbetet med en ny upphandling.

Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten ska arbeta för ett ökat antal bidragstjänster som ger en möjlighet till
ökad anställningsbarhet och ökad sysselsättning för våra invånare. En ökad samverkan med
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ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten i syfte att gemensamt öka möjligheten för
invånare att komma i arbete. En viktig del i arbetet är vår lokala överenskommelse – LÖK –
med arbetsförmedlingen. Enheten kommer också att starta fler projekt kring integration så
att våra nyanlända invånare kommer in i vårt samhälle på ett bra och snabbt sätt.
Arbetsmarknadsenheten kommer att överta hanteringen av feriearbeten för våra ungdomar.

Räddningstjänst
Räddningstjänsten har tagit fram ett handlingsprogram där en del förändringar i
organisationen finns med. Dessa förändringar kommer att kostnadseffektivisera
organisationen. 2021 påbörjades en förstudie gällande gemensamt kommunalförbund för
räddningstjänsten tillsammans med Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby,
Sölvesborg, Tingsryd och Uppvidinge. Förstudien beräknas vara klar under 2022 och kan då
ligga till grund för ett eventuellt beslut.

Måltidsverksamhet
Under 2022 kommer måltidsverksamheten fortsätta arbeta med styrning av
livsmedelsinköpen. Vi kommer jobba med att laga mer mat från grunden för att höja kvalitén
på våra måltider. För att kunna nå våra mål ska vi ständigt arbeta med arbetsmiljön. Vi ska
ha medarbetare som mår bra och vill vara med och utveckla och utvecklas.

Mark, beredskap mm
Vi ska arbeta med vår markberedskap så att vårt bostadsförsörjningsprogram följs. Syftet är
att öka antalet byggbara tomter för både bostäder och industrier.
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Verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. Varje
styrelse och nämnd kan i internbudgeten sätta egna mål vid sidan av kommunfullmäktiges
mål. Till varje mål finns en strategi som styrelsen och nämnden kan koppla aktiviteter till.
Verksamhetsmål syftar till:
• att staka ut den politiska färdriktningen
• att ge stöd för att resurserna används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt
• att tydliggöra för olika intressenter vad pengarna räcker till
God ekonomisk hushållning förutsätter att verksamheten ryms inom de ekonomiska
ramarna. Många verksamheter regleras dessutom av lagar, förordningar och nationella mål.
Under året kan verksamheter bli mer omfattande än planerat. Om det finns en risk att
ramarna inte håller måste resurser omfördelas, vilket kan motivera revideringar av
verksamhetsmålen.
Lessebo kommuns verksamhetsmål utgår från kommunens antagna vision och agenda 2030.
Verksamhetsmålen skall årligen, i samband med upprättande av årsbudget, uppdateras och
eventuellt ändras utifrån uppfyllda mål och ändras utifrån gällande förutsättningar.
Verksamhetsmålen är kopplade till kommunens Utvecklingsstrategi som siktar på 10 000
invånare år 2025. De tre målområdena är desamma som i utvecklingsstrategin.
Kedjan för styrning ser ut så här: Verksamhetsmål  Strategi  Aktivitet

Boende och livskvalitet
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.
Främjandet av nya företag ska genomföras. Detta sker genom stark samverkan mellan
företagsfrämjande aktörer i Kronobergs län. Lessebo kommun ska också samverka med
företag genom kommunikation, synliggörande av utbildningar och besök. Vi ska också arbeta
med sysselsättningsåtgärder genom samverkan med Arbetsförmedling och arbetsgivare och
ett aktivt arbete med sökanden.
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.
Vi ska arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder. Detta innebär aktiviteter som
vuxenvandrare, grannsamverkan och dialog med invånare och företag. Samverkan med
företag ska öka. Med ökad medvetenhet kring förebyggande åtgärder kan tryggheten öka. Det
brottsförebyggande arbetet ska samordnas inom det Brottsförebyggande rådet.
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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.
Möjlighet till utomhusaktiviteter ska erbjudas i alla tätorter för att öka attraktiviteten.
Besöksnäringen ska stärkas. Fler besökare i vår kommun leder till ökad möjlighet att man
flyttar in. Tillsammans ska vi genom kommunikationsinsatser skapa en positiv och korrekt
bild av kommunen. Etablering av nya företag och verksamheter ska främjas genom
samordning och snabba kontaktvägar internt.

Barn och ungas uppväxtvillkor
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.
Insyn i arbetslivet för eleverna ska erbjudas genom att arbetsgivare uppmuntras att ta emot
prao och praktik. Mötesplatser för studier ska erbjudas genom bland annat språkcafé och
meröppet på biblioteken. Eleverna ska äta och ta till sig av skolmåltiderna med flera
alternativ på menyn.
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.
En meningsfull fritid och ett aktivt kulturutbud ska erbjudas till alla barn. Det innebär att det
ska bli enklare för barn att hitta rätt fritidsaktivitet och att man oavsett förutsättningar kunna
ha en bra fritid. Trygghetsskapande arbete med fokus på unga ska samordnas. Det handlar
framförallt som samordning i lokala Brottsförebyggande rådet. Satsa på att stärka ungas
självkänsla genom entreprenörskap och Ung Företagsamhet. Kunskapen om ungas
förutsättningar behöver öka genom att LUPPen genomförs.
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som väljer Lessebo
kommuns grundskolor ska öka till 95 %
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 92,67 % (2020).
Kontakterna mellan skola och näringsliv ska stärkas. Det viktigaste verktyget är dialog. En
aktiv fritid ska vara kopplad till skolverksamheten med fritidsledare och samverkan med till
exempel föreningar. Eleverna ska äta skolmåltiderna och kommunikation ska göras kring hur
kommunen arbetar med skolmåltiderna. Det utvecklingsarbete som sker i skolorna ska
synliggöras genom kommunikation.

Demokrati och service
Kommunfullmäktiges mål: Antalet E-tjänster ska öka i Lessebo kommun
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 0. Målet kopplar till Regionala
utvecklingsstrategin.
Möjligheterna att skapa nya digitala tjänster ska utvecklas. Det handlar om att driva på
utvecklingen, samordna och ha systemansvar för ett stort antal system. Det ska också
genomföras utbildningar i gemensamma system.
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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.
Öka dialogen mellan företrädare från kommunen och företag. Sker genom dialog och besök
på företag. Kontaktvägarna in till Lessebo kommun ska synliggöras genom införande av
kontaktcenter. Insynen i upphandlingar ska öka genom utbildningsinsatser till företagen.
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.
Vi ska arbeta aktivt med att utveckla personalförmåner. Lessebo kommun ska upprätthålla
ett tillitsbaserat ledarskap genom aktiva chefsutbildningar och positiv anda i
samverkansavtal. Medarbetare och arbetssätt i Lessebo kommun ska synliggöras genom
kommunikation.
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Verksamhetsbeskrivning
Barn och utbildningsnämnden ansvarar för utbildningen i Lessebo kommun. Inom ansvarsområdet
ingår ett antal både frivilliga och obligatoriska skolformer. Kunskap och lärande går som en röd tråd
genom verksamhetsformerna: förskola, fritidshem, grundskola inklusive förskoleklass, särskola,
gymnasieskola, SFI och vuxenutbildning samt kulturskola.
Inom barn och utbildningsnämnden finns även barn- och utbildningsförvaltningen och
elevhälsoorganisationen. Förvaltningen arbetar för att vara ett stöd till enheterna men också för att
leda och styra arbetet i enlighet med nationella styrdokument, kommunfullmäktiges mål och barn- och
utbildningsnämndens vision. Elevhälsorganisationen arbetar för att stödja, kompetensutveckla och
kompetenshöja hela verksamheten inom elevhälsofrågor samt arbeta med det medicinska ansvaret.
Visionen för Barn- och utbildningsförvaltningen arbetades fram 2016. Varje enhet arbetar med att
bryta ner visionen till konkreta och uppföljningsbara mål. Visionen är ett stöd för alla delar i
styrkedjan. Visionen är det gemensamma paraplyet, den gemensamma riktningen för att skapa en
likvärdig förskola och skola i Lessebo kommun.
Visionen: Tillsammans lägger vi grunden till livslångt lärande genom kunskap, utmanande
undervisning, kommunikation och kreativitet för att göra skillnad för sig själv och andra, nu och i
framtiden.

Förvaltningschefen har ordet
Lessebo kommuns barn- och utbildningsförvaltning arbetar systematiskt och målmedvetet för att
skapa förutsättningar för barn och elevers lärande. Utvecklingsarbete pågår som innefattar samtliga
skolformer. Målet är ökad måluppfyllelse för att fler elever ska komma in på gymnasiet eller vidare i
utbildning eller arbete. I utvecklingsstrategin för Lessebo kommun siktar man på att 2025 bli 10 000
invånare. Utbildningsverksamhet med god kvalitet är en viktig del för att nå målet.
Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under 2022 – vilket innebär fokus på ökad kvalité i
undervisningen och därmed ökad måluppfyllelse. Allt arbete som sker inom hela förvaltningen följs
upp i det systematiska kvalitetsarbetet för att kontinuerligt utveckla verksamheten vidare utifrån
identifierat nuläge. Genom en tydlig kommunövergripande struktur kring det systematiska
kvalitetsarbetet skapas ett underlag för varje nivå i styrkedjan där verksamheten synliggörs och beslut
om nästa steg för utveckling fattas utifrån ett väl analyserat nuläge.
Arbete för att förbättra förutsättningar gällande lokaler pågår: Under 2022 färdigställs tillbyggnad av
Hackebackeskolan. Planering för tillbyggnad av Nyängskolan är påbörjad och under 2022 fortsätter
arbetet. Enligt plan skulle ett flertal paviljonger avvecklas under 2021 men då en elevtillströmning
skedde i början av augusti 2021 till Hackebackeskolan, behövdes paviljonger flyttas för att lösa
situationen tills tillbyggnaden är färdigställd. Hösten 2022 fortsätter avvecklingen av paviljonger.
Under 2022 öppnar en privat förskola i Hovmantorp med plats för ca 100 barn. Arbete pågår för att
anpassa organisationen enligt nya förutsättningar.
Rekryteringen av personal har de senaste åren blivit svårare när konkurrensen mellan kommuner
ökar. Behörigheten i vår verksamhet ökade trots det markant under 2020 – våren 2021. På samtliga
grundskolor var andelen legitimerade lärare över 90%. Under hösten 2021 har behörigheten sjunkit
något då flertalet behöriga lärare är tjänstlediga och det har varit svårt att anställa utbildade vikarier.
Utvecklingsarbetet är också ett samlat grepp kring strategisk kompetensförsörjning för att både
behålla medarbetare men också attrahera nya medarbetare. Barn- och utbildningsförvaltningen
arbetar för att bli en attraktiv arbetsgivare där elevers lärande, arbetsmiljö och utvecklingsarbete är i
fokus.
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Budget
Driftbudget (tkr)
Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Politisk vht och adm

7 060

7 351

7 146

7 636

7 637

Kulturskola

4 666

4 222

4 006

4 286

4 777

Förskolor

64 622

65 942

64 852

63 907

64 048

Fritidshem

7 918

10 372

7 813

7 668

7 397

127 747

127 007

133 494

130 242

129 712

Särskola

11 875

14 213

16 102

16 584

16 982

Gymnasieskola

49 392

49 637

47 813

48 136

49 389

Vuxenutbildning

2 545

12 684

13 216

12 988

13 003

275 824

291 428

294 442

291 447

292 945

Verksamhet

Grundskola F-9

Totalt

Kommentar till driftbudget
Politisk vht & administration: Digitaliseringstjänsten tas bort ur den kommunala budgeten under åren
2021 och 2022 och finansieras då genom statsbidrag då arbetet gällande digitalisering behöver
utvecklas vidare. I förslaget ligger tjänsten återigen i Barn- och utbildningsförvaltningens budget fr o
m 2023.
Kulturskola: Den kulturinriktning som erbjuds på kommunens F-6 skolor pausas under läsåren
2021/22 och 2022/23. Fr o m läsåret 2023/24 föreslås den tas upp på nytt och medel till detta finns
med i förslaget till budget. Kulturskolans organisation har utökats med en halv årsarbetare pianolärare
fr o m läsåret 2022/23.
Förskolor: En ny privat förskola startas upp i Hovmantorp under 2022. I dagsläget är det svårt att
förutse hur det kommer att påverka de kommunala förskolor som finns på orten sedan tidigare. En
anpassning av den kommunala förskoleorganisationen i Hovmantorp behöver ske när etableringen av
den privata förskolan är klar. Volymanpassning efter ett förändrat antal barn inom Lessebo kommuns
förskolor innan den privata etableringen finns med i budgetförslaget.
Fritidshem: Organisationen har förstärkts efter ett förväntat ökat antal inskrivna barn under
höstterminen 2022.
Grundskola F-9: Volymanpassning efter ett förändrat antal elever inom Lessebo kommuns
grundskolor finns med i budgetförslaget.
Antalet elever som väljer annan kommuns grundskola eller friskola fortsätter att öka vilket medför att
budgeten till interkommunala ersättningar utökas.
Elevhälsan föreslås utökas med en tjänst som centralt placerad specialpedagog fr o m 2023. Tjänsten
finansieras idag genom statsbidrag.
Särskola: Budget 2022 anpassas efter det ökande antalet elever som utbyggnaden av en egen särskola i
kommunen innebär.
Gymnasieskola: Lessebo gymnasieskola anpassas efter en verksamhet som motsvarar 50 elever. De
interkommunala ersättningarna har anpassats efter förväntat utfall under 2021. Utfallet är som vanligt
helt beroende av hur programvalet inför ht 22 kommer att se ut.
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Vuxenutbildning: Beslut gällande möjlighet till kompetensväxling gäller från sommaren 2021.
En lagändring föreslås från och med sommaren 2022, den innebär obligatorisk undervisningstid
för de individer som har utbildningsplikt. Gymnasievux ökar i omfattning med anledning av ett
ökat antal elever.
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Investeringsbudget (tkr)
Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Inventarier

1 795

1 100

3 510

2 150

500

Totalt

1 795

1 100

3 510

2 150

500

Verksamhet

Kommentar till investeringsbudget
Investeringarna 2022 avser framför allt inventarier till Hackebackeskolan, inventarier till klassrum
samt kabeldragning till lärararbetsrum på Bikupan, inventarier till Lustigkulla skola och
vuxenutbildning. Även en pott som fördelas till behov som uppstår under året finns med i förslaget till
investeringsbudget. 2023 avser anslaget, förutom den centrala potten, NO-labbsalar alternativt
klassrum på Bikupan, inventarier till särskolan samt klassrum och bibliotek på Kvarndammskolan.
2024 avser pott till behov som uppstår under året.
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Framtida behov och verksamhetsförändringar
Elevantalet håller sig under överskådlig tid på samma nivå utifrån folkbokföringen men osäkerheten är
stor. Det är också en osäkerhet gällande antal asylsökande barn och elever i kommunen. Under hösten
2020 och under 2021 har den här gruppen ökat och det är svårt att förutspå om barnen och eleverna
kommer att stanna i kommunen. Ökat behov av omfattande särskilt stöd har identifierats då antalet
barn med svåra medicinska och intellektuella svårigheter har drastisk ökat inom förskolan och skola
men budgetanslaget är kvar på samma nivå som tidigare.

Politisk vht & administration
Utökad samverkan utifrån processen Barnens bästa gäller! I Kronobergs län kommer att påverka
arbetet framöver då det finns behov av implementering, stöd i arbetet samt utveckling av processen.
Från och med 2023 ligger digitaliseringstjänst återigen i Barn- och utbildningsförvaltningens budget.

Kulturskola
Den kulturinriktning som erbjuds på kommunens F-6 skolor fram till läsåren 2021/22 föreslås tas upp
på nytt fr o m läsåret 2023/24 och medel till detta finns med i förslaget till budget. Från hösten 2022
planeras det för en halvtid pianolärare då efterfrågan är mycket stor.

Förskolor
Förändrade förutsättningar då fristående huvudman bygger förskola i Hovmantorp. En anpassning av
den kommunal organisationen måste ske. Under 2022 läggs Myran ner samt paviljong vid Prästkragen
avyttras. Förskolan Violen planeras att avvecklas på sikt. Större enheter skapar förutsättningar för
samordning och ökad likvärdighet. Detta sker på Askungen i Hovmantorp, på Galaxen och Äventyret i
Lessebo. Lokaler i behov av renovering i Kosta och Skruv. Ett ökat behov av omfattande särskilt stöd
har identifierats då antal barn med svåra medicinska och intellektuella svårigheter drastisk har ökat
inom förskolan.

Fritidshem
Fritidshemmen i de två mindre orterna ses över gällande möjlig samverkan med förskolan vid öppning
och stängning för att möjliggöra högre personaltäthet när beläggning är som högst.

Grundskola F-9
Behov av att fortsätta kompetensväxla för att stärka det kompensatoriska uppdraget utifrån
socioekonomiska faktorer och elevernas behov. Volymanpassa verksamheterna i
Kosta. Tillbyggnad och förändringar av lokaler vid Hackebackeskolan samt medel för att
utrusta/kompletterar nya klassrum. Elevhälsan föreslås utökas med en tjänst som centralt placerad
specialpedagog fr o m 2023. Tjänsten finansieras idag genom statsbidrag. Ett ökat behov av
omfattande särskilt stöd är identifierat då antal barn med svåra medicinska och intellektuella
svårigheter drastiskt har ökat inom skolan. Eventuell utökning/förändring av timplan och tioårig
grundskola utreds nationellt, innan förslaget är klart är det svårt att se de ekonomiska
konsekvenserna.

Särskola
Särskolans verksamhet fortsätter att växa då fler barn har behov av skolformen och fritidshem inom
särskolan. Om beslut om 10-årig grundskola fattas kommer detta även påverka grundsärskolan.
Planering för om och tillbyggnad av grundsärskolan åk 1- 6 samt fritidshemmet.

Gymnasieskola
Den lokala gymnasieskolan är svårplanerad ur ett personalperspektiv då vi fortsätter den ekonomiska
planeringen för en rambudget motsvarande 50 elever. Ny inriktning på skolan gällande
yrkesintroduktionsprogram förbereds i samverkan med arbetslivet.

Vuxenutbildning
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En förvaltningsövergripande plan för vuxenutbildningen behöver utarbetas. Tillgång till fler klassrum
from augusti 2021 gör att verksamheten kan utvecklas. Ett Lärcentra är under uppbyggnad. Beslut
gällande möjlighet till kompetensväxling gäller från sommaren 2021. I dagsläget svårt att överblicka
påverkan på verksamheten. Nytt beslut gällande obligatorisk undervisningstid är på gång för att möta
behovet av utbildning för de individer som har utbildningsplikt. Det innebär att kommunerna blir
skyldiga att tillhandahålla en sammanhållen kommunal vuxenutbildning för de vuxna nyanlända som
tar del av insatser inom etableringsprogrammet och som bedömts omfattas av utbildningsplikt.
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Verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. Varje
styrelse och nämnd kan i internbudgeten sätta egna mål vid sidan av kommunfullmäktiges
mål. Till varje mål finns en strategi som styrelsen och nämnden kan koppla aktiviteter till.
Verksamhetsmål syftar till:
• att staka ut den politiska färdriktningen
• att ge stöd för att resurserna används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt
• att tydliggöra för olika intressenter vad pengarna räcker till
God ekonomisk hushållning förutsätter att verksamheten ryms inom de ekonomiska
ramarna. Många verksamheter regleras dessutom av lagar, förordningar och nationella mål.
Under året kan verksamheter bli mer omfattande än planerat. Om det finns en risk att
ramarna inte håller måste resurser omfördelas, vilket kan motivera revideringar av
verksamhetsmålen.
Lessebo kommuns verksamhetsmål utgår från kommunens antagna vision och agenda 2030.
Verksamhetsmålen skall årligen, i samband med upprättande av årsbudget, uppdateras och
eventuellt ändras utifrån uppfyllda mål och ändras utifrån gällande förutsättningar.
Verksamhetsmålen är kopplade till kommunens Utvecklingsstrategi som siktar på 10 000
invånare år 2025. De tre målområdena är desamma som i utvecklingsstrategin.
Kedjan för styrning ser ut så här: Verksamhetsmål  Strategi  Aktivitet

Boende och livskvalitet
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.

Strategi: Samarbete med kommunens näringsliv
Aktivitet: Samverkan Skola- Näringsliv vad det gäller praoplatser för årskurs 8 -9, praktikplatser på
gymnasiet samt starta Yrkesintroduktion, en ny inriktning på gymnasieskolan under hösten 2022.

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

Kommunfullmäktiges mål: Antalet invånare i kommunen ska öka till 8 800
personer
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Mäts genom invånarantal (SCB). Utgångsläge: 8 655 (2020). Bidrar till god ekonomisk
hushållning. Målet kopplat till Regionala utvecklingsstrategin.
Strategi: Se under målområde Barn och ungas uppväxtvillkor

Barn och ungas uppväxtvillkor
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.
Strategi: Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
Aktivitet: Utveckla resultatrapporten med fler parametrar i analysen för måluppfyllelse årskurs 3, 6
och 9 för att skapa ännu bättre underlag för beslut om insatser på huvudmannanivå. Utveckla
resultatdialogerna som genomförs med rektorer och arbetslagsledare i grundskolan samt inför
Nyckeltasdialoger tillsamman med rektorer.
Strategi: Insatser gällande ökad skolnärvaro
Aktivitet: Säkra förutsättningar för att verksamheterna arbetar systematiskt förebyggande,
hälsofrämjande och åtgärdande för en ökad skolnärvaro.
Strategi: Nyanlända och flerspråkiga elevers lärande
Aktivitet: Genomförande av insatser i samverkan med Skolverket för ökad kunskap inom
organisationen för att skapa bättre och bättre förutsättningar för nyanlända elever och flerspråkiga
elever. Insatserna är avtalade och finansierade av Skolverket.

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.
Strategi: Arbeta med trygghetsskapande åtgärder inom skolan
Aktivitet: Genomföra trygghetsenkät under hösten för att tidigt på läsåret identifiera och förändra i
verksamheten för ökad trygghet. Systematiskt arbete med analys av kränkningsanmälningar och
utifrån det arbeta med trygghetsskapande insatser. Digitalisera systemet för incidentrapportering.
Strategi: Skapa trygga mötesplatser för unga
Aktivitet: Kulturskolan erbjuder verksamhet inom kultur och skapande i åldrarna 5 – unga vuxna.
Samskapa en trygg mötesplats för fritidsgård, Bibliotek och Kulturskola. Samverkan med Kultur och
fritidsförvaltningen gällande trygga aktiviteter med utgångspunkt i Barnens bästa gäller! i Kronoberg.
Strategi: Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens bästa gäller i Kronoberg!
Aktivitet: Börja implementera arbetet med Barnens bästa gäller i Kronoberg! i samverkan med
socialförvaltningen.
Utveckla arbetet i enlighet med Barnens bästa gäller i Kronoberg! utifrån lokalt framtagen
handlingsplan tillsammans med socialförvaltningen.
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Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som väljer Lessebo kommuns
grundskolor ska öka till 95 %
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 92,67 % (2020).
Strategi: Genomför arbete som gör skolan till en närvarande och viktig del av orten
Aktivitet: Systematiskt arbeta för att stärka kvalitet i undervisningen genom rektors verksamhetsbesök
och kompetensutveckling utifrån vetenskaplig grund. Arbeta för ökad samverkan skola- arbetsliv.
Strategi: Synliggör arbetet som görs för ökad kvalitet i undervisningen, andel behöriga
lärare och upplevd trygghet
Aktivitet: Genom att presenterar det arbete som sker i olika sammanhang och genom olika forum.
Sociala medier, nätverk utanför kommunen och genom kontakter med omgivande samhälle.

Demokrati och service
Kommunfullmäktiges mål: Antalet E-tjänster ska öka i Lessebo kommun
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 0. Målet kopplar till Regionala utvecklingsstrategin.
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.
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.
Strategi: Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro
Aktivitet: Arbeta med kommunövergripande strukturer gällande undervisningsprocesser och rutiner
i årshjul för att underlätta planering av arbetstid. Årshjul för undervisande personal, rektorer och
administrativa assistenter för att planera årsarbetstiden och minska arbetstoppar.
Strategi: Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning
Aktivitet: Utifrån vetenskaplig grund arbeta med ledarskap i ledningsgruppen för barn och utbildning
genom bokcirklar och diskussioner. Nya rektorer samt biträdande rektorer
genomför rektorsutbildningen.
Strategi: Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning
Aktivitet: Barn och utbildningsförvaltningen arbetar för att bli en attraktiv arbetsgivare där elevers
lärande, arbetsmiljö och utvecklingsarbete är i fokus. Förvaltningschefen ingår i ett arbetande nätverk
genom Skolverket som arbetar med strategisk kompetensförsörjning under två år vilket avslutas 2022.
Samverkan med fackliga organisationer enligt avtal HÖK 21 där handlingsplan för strategisk
kompetensförsörjning ska tas fram.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Myndighetsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-12-15
§ 97

Dnr 2021/1-1.4.1

Beslut om myndighetsnämndens
internbudget för året 2022
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar att fastställa budgeten inom nämndens
ansvarsområde för år 2022.
Ärendebeskrivning
Förslag till internbudget 2022 är framtaget i enlighet med Lessebo
kommuns budgetprocess och den av kommunfullmäktige antagna
rambudgeten för år 2022. Internbudgeten består utav en driftbudget.
Myndighetsnämnden verkar i en expansiv kommun där vi ser ett ökat
byggande inom både bostadssidan och i vårt näringsliv. Att kunna
erbjuda en snabb och smidig bygglovshantering är en viktig faktor för
vår kommuns utveckling mot 10 000 invånare 2025.
Antalet livsmedelsanläggningar har ökat något det senaste året,
antalet uppföljande kontroller och anläggningar startade utan
registrering har ökat markant och krävt mycket resurser. Året 2021
har fortsatt präglats av Corona pandemin, trängseltillsyn har utförts
och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
(2020:526) förlängdes till 2022-01-30 kommunerna har fortsatt
tillsynsansvar. Arbetet med trängsel har delvis påverkat de övriga
tillsynsområdena.
Alkohol och tobakstillstånden handläggs av Växjö kommun och
beslutas av myndighetsnämnden. Myndighetsnämnden och dess
handläggare har stor betydelse för vårt näringsliv och att kunna vara
en partner i ett tidigt skede vid en utveckling av företagandet är ett
vinnande koncept för nöjda kunder.
Beslutsunderlag
Internbudget för myndighetsnämnden 2022
Beslut KF 2021-11-22
Revidering av budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2025
Reviderad budget 2022, antagen KF 21-11-22
Tjänsteskrivelse 2021-12-01

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dokumentets typ: Internbudget
Datum för antagande: 2021-12-15 § 97
Beslut av: Myndighetsnämnden
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Verksamhetsbeskrivning
Myndighetsnämnden har ansvaret för kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet enligt Plan- och
bygglagen, lagen om Lägenhetsregister, och kommunens uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen, Smittskyddslagen, Tobakslagen,
Strålskyddslagen samt uppgifter inom lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Nämnden
ansvarar även för kommunens uppgifter enligt Alkohollagen och Lagen om anordnande av visst
automatspel. Temporärt ansvarar nämnden även för lagen om trängsel på serveringsställen.
Nämnden beviljar dispenser avseende strandskydd enligt Miljöbalken kap 7 samt är även
tillsynsmyndighet enligt strandskyddslagstiftningen. Nämnden skall pröva tillåtligheten av
anmälningspliktig verksamhet och avge yttrande vid prövning av tillståndspliktig verksamhet till
länsstyrelsen eller Miljödomstolen. Nämnden skall avge yttrande i ärende gällande hantering och
auktorisation av bilskrotare. Nämnden är lokal tillsynsmyndighet över tobakslagen i Lessebo kommun
och svarar för tillsyn och kontroll av efterlevnaden av lag (2007:1455) och förordning (2008:30) om
detaljhandel med nikotinläkemedel samt de föreskrifter som Läkemedelsverket meddelar med stöd av
denna lag och förordning. Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagen (1994:1738)
gällande bl.a. tillståndsgivning och tillsyn vid alkoholservering samt ansvarar för ärenden enligt
lotterilagstiftning.
Myndighetsnämnden har inget eget förvaltningsorgan och har därmed inget personalansvar.
Nämnden uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen att bereda och genomföra nämndens
verksamhet.

Förvaltningschefen har ordet
Myndighetsnämnden verkar i en expansiv kommun där vi ser ett ökat byggande inom både
bostadssidan och i vårt näringsliv. Att kunna erbjuda en snabb och smidig bygglovshantering är en
viktig faktor för vår kommuns utveckling mot 10 000 invånare 2025. Antalet livsmedelsanläggningar
har ökat något det senaste året, antalet uppföljande kontroller och anläggningar startade utan
registrering har ökat markant och krävt mycket resurser. Året 2021 har fortsatt präglats av Corona
pandemin, trängseltillsyn har utförts och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
(2020:526) förlängdes till 2022-01-30 kommunerna har fortsatt tillsynsansvar. Arbetet med trängsel
har delvis påverkat de övriga tillsynsområdena. Alkohol och tobakstillstånden handläggs av Växjö
kommun och beslutas av myndighetsnämnden. Myndighetsnämnden och dess handläggare har stor
betydelse för vårt näringsliv och att kunna vara en partner i ett tidigt skede vid en utveckling av
företagandet är ett vinnande koncept för nöjda kunder.
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Budget
Driftbudget (tkr)
Verksamhet

Bokslut 2020

Budget 2021

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Politisk vht

208

257

264

264

264

Totalt

208

257

264

264

264

Kommentar till driftbudget
Budgeten avser endast den politiska verksamheten. Nämnden som består av 5 ledamöter,
sammanträder med 6 till 8 veckors mellanrum. I övrigt förekommer utbildningar och
presidieträffar.

Framtida behov och verksamhetsförändringar
Nämndens verksamhet bygger på att de flesta ärenden hanteras via delegation. Ärenden som
skall beslutas av nämnden blir beroende av mötesintervallen och med 10 veckors gränsen
som gäller för bygglov kan det vara svårt att klara handläggningstiden om ansökan kommer
in olämpligt i förhållande till tidpunkten för nämndens mötestider.
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Verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. Varje
styrelse och nämnd kan i internbudgeten sätta egna mål vid sidan av kommunfullmäktiges
mål. Till varje mål finns en strategi som styrelsen och nämnden kan koppla aktiviteter till.
Verksamhetsmål syftar till:
• att staka ut den politiska färdriktningen
• att ge stöd för att resurserna används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt
• att tydliggöra för olika intressenter vad pengarna räcker till
God ekonomisk hushållning förutsätter att verksamheten ryms inom de ekonomiska
ramarna. Många verksamheter regleras dessutom av lagar, förordningar och nationella mål.
Under året kan verksamheter bli mer omfattande än planerat. Om det finns en risk att
ramarna inte håller måste resurser omfördelas, vilket kan motivera revideringar av
verksamhetsmålen.
Lessebo kommuns verksamhetsmål utgår från kommunens antagna vision och agenda 2030.
Verksamhetsmålen skall årligen, i samband med upprättande av årsbudget, uppdateras och
eventuellt ändras utifrån uppfyllda mål och ändras utifrån gällande förutsättningar.
Verksamhetsmålen är kopplade till kommunens Utvecklingsstrategi som siktar på 10 000
invånare år 2025. De tre målområdena är desamma som i utvecklingsstrategin.
Kedjan för styrning ser ut så här: Verksamhetsmål  Strategi  Aktivitet

Boende och livskvalitet
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.
Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter:
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.
Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter: Vid bygglovshantering för
mötesplatser och dylikt ska trygghetsaspekten beaktas
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.
Redogör kortfattat för 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
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Barn och ungas uppväxtvillkor
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.
Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter:
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.
Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter: Vid bygglovshantering för
mötesplatser och dylikt skall trygghetsaspekten beaktas. Miljön för olika åldrar ska beaktas
samt att FN: barnkonvention ska vägas in.
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som väljer Lessebo kommuns
grundskolor ska öka till 95 %
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 92,67 % (2020).
Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter:

Demokrati och service
Kommunfullmäktiges mål: Antalet E-tjänster ska öka i Lessebo kommun
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 0. Målet kopplar till Regionala utvecklingsstrategin.
Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter: Fortsatt utveckling och
underhåll av befintliga E-tjänster.
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.
Redogör kortfattat för 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: 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.
Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-12-06
§ 139

Dnr 2021/1-1.4.1

Beslut om samhällsbyggnadsnämndens
internbudget för året 2022
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa budgeten inom
nämndens ansvarsområde för år 2022.
Ärendebeskrivning
Förslag till internbudget 2022 är framtaget i enlighet med Lessebo
kommuns budgetprocess och den av kommunfullmäktige antagna
rambudgeten för år 2022. Internbudgeten består utav en driftbudget
och en investeringsbudget.
Samhällsbyggnadsnämnden verkar i en expansiv kommun och vår
verksamhet är en viktig del för att nå 10 000 invånare 2025. För att
nå detta kommer det bland annat krävas nya bostäder i vår kommun.
Vår nybyggnadstakt är hög idag för både flerbostadshus och
villabebyggnationen. En viktig del är att kunna erbjuda attraktiva
tomter i hela vår kommun. Arbetet med nya detaljplaner har
intensifierats under 2021 och fortsätter under 2022.
Vår lokalförsörjningsplan tillsammans med barn- och
utbildningsförvaltningen innebär att tillbyggnaden av
Hackebackeskolan kommer att färdigställas under 2022 och om- och
tillbyggnad av Nyängskolan är prioriterad att påbörjas därefter.
Arbetet med socialförvaltningens lokalförsörjning är en viktig del där
underlag för beslut om särskilda boenden är ett viktigt vägval för
lokalförsörjningen.
Vår drift och förvaltning av fastigheter, anläggningar och lokalvård är
de största budgetposterna som vi har och nyckeltal/jämförelse med
andra driftsformer måste ske fortlöpande för att visa vår
konkurrenskraft. I arbetet med VA-plan kommer vår framtida
vattenförsörjning att vara en viktig del i vår utveckling och påverka
våra investeringsbehov.
Beslutsunderlag
Internbudget för samhällsbyggnadsnämnden 2022 (2021-11-23)
Beslut KF 2021-11-22
Revidering av budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2025
Reviderad budget 2022, antagen KF 21-11-22
Tjänsteskrivelse 2021-11-23
SBNAU beslut 2021-11-29 § 108

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Internbudget 2022
Samhällsbyggnadsnämnden

Dokumentets typ: Internbudget
Datum för antagande: 2021-12-06 § 139
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Verksamhetsbeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden förvaltar kommunala fastigheter och anläggningar.
Nämnden skall ansvara för drift och skötsel av kommunens fastigheter, gator och vägar,
grönytor och allmänna platser och skogsfastigheter. Nämnden ansvarar också för
förebyggande miljövård och kommunens markreserv inklusive kommunens skogar.
Samhällsbyggnadsnämnden skall även ansvara för drift av VA-anläggningar.
Samhällsbyggnadsnämnden skall genomföra kommunens exploateringar och administrera
exploateringsbudgeten. Samhällsbyggnadsnämnden ska budgetera medel för nybyggnads-,
underhålls-, reparations- och ombyggnadsprojekt av kommunala fastigheter och
anläggningar.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar också för kommunens uppgifter kring detaljplanering i
enlighet med PBL. Vidare är nämnden namngivningsorgan för kvarters- och gatunamn, samt
ansvarar för kommunens MBK-verksamhet (Mätning, Beräkning, Kartframställning).
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för de trafikuppgifter som avses i 1 § i lagen (1978:234)
om nämnder för vissa trafikfrågor samt bostadsanpassning enligt lag (2018:222) om
bostadsanpassning.
Följande har delegerats ifrån kommunfullmäktige till nämnden:
• Upphandla entreprenad enligt upphandlingsreglementet och inom den ekonomiska ram
kommunfullmäktige beviljat medel.
• Upphandla fasta och lösa inventarier till projekt som kommunfullmäktige anslagit medel till
i budget.
• Besluta och fastställa taxor och avgifter av ringa betydelse inom nämndens
verksamhetsområde.
• Utarrendera, uthyra eller annars upplåta mark- och fastigheter som tillhör kommunen.
• Administrera köp/försäljning av mark och fastigheter efter beslut i kommunstyrelsen.
• Områdesbestämmelser grundade på av kommunfullmäktige antagen översiktsplan

Förvaltningschefen har ordet
Samhällsbyggnadsnämnden verkar i en expansiv kommun och vår verksamhet är en viktig
del för att nå 10 000 invånare 2025. För att nå detta kommer det bland annat krävas nya
bostäder i vår kommun. Vår nybyggnadstakt är hög idag för både flerbostadshus och
villabebyggnationen. En viktig del är att kunna erbjuda attraktiva tomter i hela vår kommun.
Arbetet med nya detaljplaner har intensifierats under 2021 och fortsätter under 2022. Vår
lokalförsörjningsplan tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen innebär att
tillbyggnaden av Hackebackeskolan kommer att färdigställas under 2022 och om- och
tillbyggnad av Nyängskolan är prioriterad att påbörjas därefter. Arbetet med
socialförvaltningens lokalförsörjning är en viktig del där underlag för beslut om särskilda
boenden är ett viktigt vägval för lokalförsörjningen. Arbetet med nya detaljplaner för
bostäder och verksamheter kommer att bli ett viktigt strategiskt arbete under flera år. Vår
drift och förvaltning av fastigheter, anläggningar och lokalvård är de största budgetposterna
som vi har och nyckeltal/jämförelse med andra driftsformer måste ske fortlöpande för att
visa vår konkurrenskraft. I arbetet med VA-plan kommer vår framtida vattenförsörjning att
vara en viktig del i vår utveckling och påverka våra investeringsbehov. Myndighetsnämndens
ärenden handläggs av bygg- och miljöenheten.
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Budget
Driftbudget (tkr)
Verksamhet

Bokslut 2020

Budget 2021

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

4 605

5 150

4 907

4 907

4 907

15 517

12 367

12 459

12 459

12 459

Plan och Bygg

1 611

1 112

695

695

445

Miljö och Hälsoskydd

2 175

2 329

3 101

3 101

3 101

Interna arbeten

0

0

0

0

0

Externa arbeten

0

0

0

0

0

Fastigheter

4 236

1 935

2 840

2 840

2 840

Va

2 943

0

0

0

0

31 087

22 893

24 002

24 002

23 752

Politisk vht o adm.
Gata, park

Totalt

Kommentar till driftbudget
Justering för löneökning 2021 är gjord samt justering av arbetsgivaravgifter, vilka sänks från
40,15% till 39,75%. Justering av kapitalkostnader och internhyror har gjorts utifrån aktuella
underlag. I driftbudgeten har årets effektiviseringskrav på 200 tkr genomförts. Sedan
tidigare fanns beslut om 400 tkr inom lokalvården tillsammans med måltid. Vidare
ytterligare 250 tkr i minskad driftkostnad för gatubelysning efter Led-utbytet.
Politisk vht o adm: Budgeten är anpassad till nuvarande bemanning med tillhörande
kostnader. Kostnader för receptionsbemanning belastar administrationen. Cafeterian i
kommunhuset kommer att tas över av daglig verksamhet inom Socialförvaltningen.
Gata, park: Budgeten är på samma nivå som tidigare år förutom minskad kostnad för
gatubelysning.
Plan och Bygg: Minskad budget på grund av taxefinansiering. Eget kartarbete ger minskade
kostnader. Minskat intäktskrav för detaljplaner.
Miljö och Hälsoskydd: Budget anpassad till nuvarande bemanning samt utökning för att
möjliggöra nyrekrytering av resurs för miljö och hållbarhetsarbetet i kommunen som ej är
myndighetsutövning. Budget för kalkning och elfiske som tidigare år. Kostnader och intäkter
för alkoholtillstånd är flyttade från socialförvaltningen. Intäktsökningar planeras.
Interna arbeten: Intern debitering av arbeten som skall bli noll vid årets slut.
Externa arbeten: Extern debitering av arbeten som skall bli noll vid årets slut.
Fastigheter: Internhyror är anpassade till nuvarande kostnader. Lokaler för turism, kultur
och fritid flyttas tillbaka från kommunledningen. Planerat underhåll ökas till 2550 tkr.
Underskott på Bruno Mathsson husen på grund av utebliven intäkt på ca 360 tkr om inte
uthyrning sker. Lokalvården utökas med städning av särskilda boenden. Budgeten är
anpassad till lokalförändringar under 2021 och kommande under 2022.
Va: Taxefinansierad verksamhet där budgeten är noll över helåret. Inga förändringar mot
tidigare år där internräntan och ökade intäkter ger överskott.
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Investeringsbudget (tkr)
Verksamhet

Bokslut 2020

Budget 2021

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Gata, park

9 260

7 500

7 600

6 300

6 500

Vatten och avlopp

2 393

8 500

10 900

22 200

37 000

0

1 500

1 500

1 500

1 500

Fastigheter

65 422

53 150

20 100

31 600

25 600

Totalt

77 076

70 650

40 100

61 600

70 600

Interna arbeten/maskiner

Kommentar till investeringsbudget
Inom gata finns anslag för medfinansiering av Trafikverkets GC-väg utmed Storgatan i
Hovmantorp, asfaltsinvesteringar på 2 mkr samt 1 mkr till nämndens förfogande för GCvägar och trafiksäkerhetsåtgärder. Sökta bidrag från Regionen och Trafikverket ger möjlighet
till åtgärder för totalt 2 mkr. Exploatering för södra Hovmantorp ingår även.
Inom vatten och avlopp är det vattenverket i Skruv samt fortsatt utredning vattenförsörjning
för Lessebo och Hovmantorp som är de största projekten, till nämndens förfogande finns 2,5
mkr för investeringsåtgärder. Exploatering för södra Hovmantorp ingår även.
Maskininvestering på 1,5 mkr som tidigare år.
Fastigheter har medel till färdigställande av Hackebackeskolan från budget 2021, i årets
budget finns anslag för Nyängskolan, Bikupan och Lustigkullaskolan.
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Framtida behov och verksamhetsförändringar
Verksamhetsförändringar

2022

2023

2024

Effektiviseringar

-200

-200

-200

Totalt

-200

-200

-200

Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter arbetet med effektiviseringar och nya uppdrag
samt utökade verksamhetsbehov innebär att organisationen behöver anpassas. Med en
växande kommun utökas behoven inom vårt område.

Politisk vht o adm
Fortsatt samordning av administrationen behövs inom kommunkoncernen.

Gata, park
Nuvarande bemanning är otillräcklig vid arbetstoppar och behöver ses över i förhållande till
nytillkomna objekt.

Plan och Bygg
Fortsatt volymökning planeras för tillväxten i kommunen.

Miljö och Hälsoskydd
Livsmedel-, miljö- och hälsoskyddstillsynen styrs av tillsynsplan och behovsutredning.

Interna arbeten
Interna tjänster som debiteras.

Externa arbeten
Externa tjänster som debiteras.

Fastigheter
Omstrukturering av lokalbehovet pågår och nya fastigheter med ny teknik kräver personal
som har teknisk kompetens. Bemanningsstrukturen behöver ses över. Lokalvård och
verksamhetsservice anpassas till verksamheternas behov och önskemål.

VA
VA-verksamheten kommer att ha stora investeringsbehov den närmaste 5-årsperioden och
taxan behöver uppdateras utifrån nuvarande och framtida krav. Den framtida
bemanningsstrukturen behöver ses över.
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Verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. Varje
styrelse och nämnd kan i internbudgeten sätta egna mål vid sidan av kommunfullmäktiges
mål. Till varje mål finns en strategi som styrelsen och nämnden kan koppla aktiviteter till.
Verksamhetsmål syftar till:
• att staka ut den politiska färdriktningen
• att ge stöd för att resurserna används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt
• att tydliggöra för olika intressenter vad pengarna räcker till
God ekonomisk hushållning förutsätter att verksamheten ryms inom de ekonomiska
ramarna. Många verksamheter regleras dessutom av lagar, förordningar och nationella mål.
Under året kan verksamheter bli mer omfattande än planerat. Om det finns en risk att
ramarna inte håller måste resurser omfördelas, vilket kan motivera revideringar av
verksamhetsmålen.
Lessebo kommuns verksamhetsmål utgår från kommunens antagna vision och agenda 2030.
Verksamhetsmålen skall årligen, i samband med upprättande av årsbudget, uppdateras och
eventuellt ändras utifrån uppfyllda mål och ändras utifrån gällande förutsättningar.
Verksamhetsmålen är kopplade till kommunens Utvecklingsstrategi som siktar på 10 000
invånare år 2025. De tre målområdena är desamma som i utvecklingsstrategin.
Kedjan för styrning ser ut så här: Verksamhetsmål  Strategi  Aktivitet

Boende och livskvalitet
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.
Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter: Fortsatt samarbete med
Arbetsmarknadsenheten för att underlätta bemanning inom vår förvaltning samt underlätta
för nyetablering av företag genom att kunna erbjuda byggbar industrimark i vår kommun.
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.
Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter: Installation av
övervakningskameror, komplettera med belysning vid behov, fortsatt utbyggnad av GCvägar, röjningar - buskborttagning där det finns skymmande växtlighet.
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.
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Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter: Detaljplaner för nya tomter som
ger en attraktiv boendemiljö, med god service och fysisk tillgänglighet.

Barn och ungas uppväxtvillkor
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.
Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter: Samarbetar med BUF och
strävar mot rena och lärorika lokaler med hög kvalitet.
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.
Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter: Säker och trygg skolmiljö,
bygga bort gömda ytor och en säker väg till skolan.
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som väljer Lessebo kommuns
grundskolor ska öka till 95 %
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 92,67 % (2020).
Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter: En god yttre och inre miljö.

Demokrati och service
Kommunfullmäktiges mål: Antalet E-tjänster ska öka i Lessebo kommun
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 0. Målet kopplar till Regionala utvecklingsstrategin.
Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter: Smärre kompletteringar och
revideringar under 2022.
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.
Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter: Utökad tillgänglighet för
allmänheten att kontakta rätt handläggare.
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.
Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter: Uppföljning av
medarbetarenkät 2021 och målinriktat förbättringsarbete.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-11-15
§ 122

Dnr 2021/39-1.4.1

Socialnämndens internbudget 2022 och
verksamhetsplan 2023-2025
Beslut
Utifrån det förslag till budgetåtgärder som presenterats behöver
respektive parti diskutera frågan vidare och presentera alternativ till
internbudget till nästa sammanträde den 24 november.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden går igenom budgetåtgärder för internbudget 2022
och verksamhetsplan 2023-2025.
Socialnämnden kommer fatta beslut om internbudget 2022 och
verksamhetsplan 2023-2025 vid sammanträdet den 24 november.
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2021-10-27 § 111
Budget 2022 beslutad i kommunfullmäktige i juni 2021
Budgetåtgärder internbudget 2022, 2021-11-12
Yrkanden
Joachim Danielsson (S) yrkar att utifrån det förslag till
budgetåtgärder som presenterats behöver respektive parti diskutera
frågan vidare och presentera alternativ till internbudget till nästa
sammanträde den 24 november.

Beslutsexpediering
Socialnämnden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-11-24
§ 135

Dnr 2021/39-1.4.1

Socialnämndens internbudget 2022 och
verksamhetsplan 2023-2025
Beslut
Socialnämnden fastställer internbudget 2022 med verksamhetsplan
2023-2025 i enlighet med Socialdemokraternas förslag till
internbudget med tillhörande sex åtgärder för att uppnå budget i
balans.
Socialnämnden översänder fastställd budget 2022 med
verksamhetsplan 2023-2025 till kommunfullmäktige.
Följande åtgärder ska genomföras för att uppnå budget i balans:
1. Att genomföra avvecklingen av särskilda boendeplatser så att antalet
platser motsvarar såväl det faktiska behovet men även att reducera
det antal lediga platser som idag finns. Det har under det senaste
året i genomsnitt varit 20 lediga platser. Förvaltningen skall
skyndsamt ta fram en analys på hur denna avveckling kan ske för att
nå mest effekt och optimering. Analysen skall även omfatta effekten
på personal och bemanning samt att hur denna förändring skall
genomföras för att bibehålla en god omsorg för de boende inom
särskilt boende. Denna analys skall presenteras i samband med
socialnämnden i december 2021.
Detta skall vara genomfört till den 30 juni.
2. Att förändra placeringsform för de som idag är placerade inom det
som benämns som HVB med motsvarande 50 procent av nuvarande
placeringar. Förändringen skall innebära att insatserna utifrån
individens behov anpassas och ges genom att vården överföras till
antingen externa konsulentstödda familjehem alternativt
familjehem i kommunens egen regi.
Detta skall vara genomfört per den 30 april 2022.
3. Att de som idag är placerade i konsultentstödda familjehem och där
avtalet medger, överförs till att hanteras som egna familjehem i
kommunens regi.
Detta skall vara genomfört senast 28 februari 2022.
4. Att Förvaltningschefen omgående eftersöker och ansöker om
kostnadskompensation för de placeringar som har koppling till
flyktingmottagandet hos Migrationsverket.
Detta skall vara kartlagt och genomfört senast 31 januari 2022.
5. Att Förvaltningschefen omgående eftersöker och ansöker
kompensation samt bistår de som idag uppbär insatser genom LSS
och andra lagrum där kommunen bekostar insatserna hos
Försäkringskassan.
Detta skall vara kartlagt och genomfört senast 31 januari 2022.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-11-24
6. Att Förvaltningschefen omgående påbörjar och genomför de
förändringar som är kopplat till det förslag som förvaltningen har
presenterat rörande bemanningsstrukturen inom den kommunala
omsorgens verksamhet och boende.
Reservation
Bodil Jonsson (KD) och Börje Erlandsson (M) reserverar sig mot
beslutet. Se bilaga till protokollet för Kristdemokraternas
reservationsmotivering.
Ärendebeskrivning
Vid socialnämndens sammanträde 2021-10-27 § 111 fick socialchefen i
uppdrag att redovisa förslag till åtgärder för att få en budget i balans
för 2022 och att det i förslaget skulle ingå följande; risk- och
konsekvensanalys, sannolikhetsbedömning och tidplan för uppnådd
effekt.
Vid socialnämndens sammanträde 2021-11-15 § 122 tog
socialnämnden beslutet att utifrån det förslag till budgetåtgärder som
presenterats behöver respektive parti diskutera frågan vidare och
presentera alternativ till internbudget till socialnämndens
sammanträde den 24 november.
Till sammanträdet presenterar Socialdemokraterna förslag till
internbudget för 2022. Förslaget innehåller sex åtgärder som behöver
vidtas för att få en budget i balans.
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2021-11-15 § 122
Budgetåtgärder förslag från socialförvaltningen, 2021-11-22
Socialdemokraterna förslag internbudget, 2021-11-24
Internbudget för socialnämnden 2022, 2021-11-24
Yrkanden
Joachim Danielsson (S) yrkar att socialnämnden fastställer
internbudget 2022 med verksamhetsplan 2023-2025 i enlighet med
Socialdemokraternas förslag till internbudget med tillhörande sex
åtgärder för att uppnå budget i balans.
Socialnämnden översänder fastställd budget 2022 med
verksamhetsplan 2023-2025 till kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
socialförvaltningens förslag till budgetåtgärder.
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
Joachim Danielssons (S) yrkande.
Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med Joachim
Danielssons (S) yrkande.
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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2021-11-22

Socialdemokraterna lämnar härmed följande förslag till internbudget för Socialnämnden 2022.
Med bakgrund av den budgetram som finns för Socialnämndens verksamhet för 2022 vilket i relation
till det negativa utfallet som är prognostiserat för 2021 om ett budget överskridande på cirka 21
miljoner, så måste åtgärder vidtas, för att få en budget i balans. Detta innebär att det är av vikt att
Socialnämnden och Socialförvaltningen lägger en budget som är i balans och därtill genomförbar.
Socialnämndens verksamhet har de senaste åren varit ansträngd med allt högre kostnader för sitt
uppdrag. Det fråntar inte nämnden och förvaltningen ansvaret att hantera kostnadsutvecklingen på ett
sådant sätt att budgeten är i balans.
Det krävs generellt sett högre och bättre fortlöpande arbete med att i verksamheten förhålla sig till den
budgetram som är fastställd och att fortlöpande genomföra såväl kvalitativa analyser och välavvägda
åtgärder. Dessvärre så präglas arbetet i för stor grad av en reaktivitet istället för proaktivitet. Arbetet
med att genomföra förändringar måste också bedrivas på ett sådant sätt att det ger snabbare effekt samt
att det fortlöpande sker kalibreringar för att optimera såväl följsamheten till budget samt att förbättra
resultatet av de insatser som ges.
Det är förvaltningens ansvar och ligger i chefsuppdraget att säkerställa att de mål som finns för
förvaltningen från socialnämnden uppnås.
För att lägga en budget i balans för 2022 så krävs det åtgärder i relation till hur utfallet för 2021
prognostiseras att bli. Då det faktiska negativa resultatet är omfattande så är det nödvändigt att
skyndsamt agera. I nedanstående förslag har det aviserade statsbidraget om 8 miljoner inkluderats.
Detta är givetvis förutsatt att den budget som regeringen har lagt för 2022 antas av riksdagen. I det fall
riksdagens övriga partier inte ger stöd till regeringens förslag till budget så kommer detta dessvärre att
leda till att ytterligare åtgärder för att få en budget i balans för Socialnämnden är tvingade att tas.
Socialdemokraterna föreslår att följande åtgärder vidtas för att få en budget i balans.
-

-

-

1: Att genomföra avvecklingen av särskilda boendeplatser så att antalet platser motsvarar
såväl det faktiska behovet men även att reducera det antal lediga platser som idag finns. Det
har under det senaste året i genomsnitt varit 20 lediga platser. Förvaltningen skall skyndsamt
ta fram en analys på hur denna avveckling kan ske för att nå mest effekt och optimering.
Analysen skall även omfatta effekten på personal och bemanning samt att hur denna
förändring skall genomföras för att bibehålla en god omsorg för de boende inom särskilt
boende. Denna analys skall presenteras i samband socialnämnden i december 2021. Detta
skall vara genomfört till den 30 juni.
2: Att förändra placeringsform för de som idag är placerade inom det som benämns som HVB
med motsvarande 50 procent av nuvarande placeringar. Förändringen skall innebära att
insatserna utifrån individens behov anpassas och ges genom att vården överföras till antingen
externa konsulentstödda familjehem alternativt familjehem i kommunens egen regi.
Detta skall vara genomfört per den 30 april 2022.
3: Att de som idag har är placerade i konsultentstödda familjehem och där avtalet medger,
överförs till att hanteras som egna familjehem i kommunens regi. Detta skall vara genomfört
senast 28 februari 2022.
4: Att Förvaltningschefen omgående eftersöker och ansöker om kostnadskompensation för de
placeringar som har koppling till flyktingmottagandet hos Migrationsverket. Detta skall vara
kartlagt och genomfört senast 31 januari 2022.
5: Att Förvaltningschefen omgående eftersöker och ansöker kompensation samt bistår de som
idag uppbär insatser genom LSS och andra lagrum där kommunen bekostar insatserna hos
Försäkringskassan. Detta skall vara kartlagt och genomfört senast 31 januari 2022.
6: Att Förvaltningschefen omgående påbörjar och genomför de förändringar som är kopplat
till det förslag som förvaltningen har presenterat rörande bemanningsstrukturen inom den
kommunala omsorgens verksamhet och boende.
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Det estimerade förslaget innebär budgeteffekter motsvarande:
-

Förslag 1, 7 miljoner kr
Förslag 2, 4 miljoner kr
Förslag 3, 500 tkr kr
Förslag 4, 500 tkr
Förslag 5, 500 tkr kr
Förslag 6: 1 000 tkr

Estimerat värde av förslaget: 13 500 tkr.
Därtill tillkommer det aviserade statsbidraget om 8 miljoner kronor, vilket sammantaget ger, 21,5
miljoner kronor i effekt.
Genom att genomföra ovanstående åtgärder är det vår bedömning att detta kommer att medföra att
socialnämnden och förvaltningen kan lägga och kommer att få en budget i balans för 2022.
Vidare så ges Förvaltningschef följande uppdrag i anslutning till budget 2022 för socialnämnden att:
-

-

Införa normering och nyckeltal för verksamhetsstyrning inom alla verksamheten för att
förbättra styrning- och ledningsförmågan. Detta skall redovisas till socialnämnden i april
2022.
Genomföra de övriga uppdrag som har tidigare har beslutats. Med detta menas.
 Införande av heltid som norm
 Införande av bemanningsenhet.
Detta skall hanteras under 2022. Plan för detta skall redovisas vid socialnämnden i mars 2022.
Att till socialnämnden i februari presentera förslag till kvalitetsindikatorer för alla
verksamhetens delar,
Fortlöpande arbeta med att minska sjukfrånvaro och personalomsättning genom att vidta
åtgärder. Utfallet skall jämte analys och redovisning av eventuella vidtagna åtgärder, skall
lämnas vid varje socialnämnd med start i februari 2022.

Utöver detta så skall Förvaltningschefen säkerställa att den vård och de insatser som ges inom ramen
för det uppdrag som åligger Socialnämnden sker på ett för Lessebo kommuns invånare kvalitativt och
ändamålsenligt sätt. Samt att vi skapar en trygg och god arbetsmiljö för samtliga arbetstagare inom
Socialnämndens verksamhetsområde och att Lessebo kommuns socialförvaltning är en attraktiv
arbetsgivare. Genom att genomföra ovanstående förslag till åtgärder i internbudgeten 2022 samt att de
uppdrag som inkluderas i detta, är det vore uppfattning att vi kommer att kunna tillskapa en budget i
balans men också att socialförvaltningen kommer att kunna påbörja ett förändringsarbete som syftar
till att skapa en moder socialtjänst, en äldreomsorg som möter framtidens behov hos våra äldre i
kommunen

Dag som ovan

Socialdemokraterna i Socialnämnden
Joachim Danielsson

Lena Henriksson

Gunilla Arvidsson

Emil Wetterling
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Socialnämnden

Dokumentets typ: Internbudget
Datum för antagande: 2021-11-24 § 135
Beslut av: Socialnämnden
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Verksamhetsbeskrivning
Socialnämnden ansvarar för en viktig del av samhällets välfärdssystem. Medborgarna ska få stöd i
enlighet med intentioner i gällande lagstiftningar och kommunfullmäktiges övergripande mål.
Insatserna ska vara anpassade efter medborgarnas behov.
Utifrån Socialtjänstlagen hanterar myndighetshandläggarna ansökningar gällande hemtjänst, särskilt
boende samt korttidsplatser.
Omsorg funktionsnedsättnings verksamhet består bland annat av boende, daglig verksamhet,
korttidsvistelse för barn och ungdomar och socialpsykiatri.
Kommunal hemsjukvård omfattar: sjuksköterskor samt en rehabiliteringsenhet bestående av
arbetsterapeuter och fysioterapeuter/ sjukgymnaster och en tekniker. Insatserna i den kommunala
hemsjukvården sker i både särskilt och ordinärt boende.
Individ- och familjeomsorgen omfattar försörjningsstöd, stöd till barn och familj, stöd till personer
med missbruks- och beroendeproblematik, familjerätt, budget- och skuldrådgivning, öppenvård- och
serviceinsatser samt flyktingverksamheten. Verksamhetens bedrivs utifrån Socialtjänstlagen.
Vision för socialnämnden 2030 Tillsammans skapar vi en tillvaro med trygghet, jämlikhet, tillit och
framtidshopp.

Förvaltningschefen har ordet
Utgångspunkten för verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges mål samt de strategier och aktiviteter
som socialnämnden identifierat. Syftet med verksamhetsplanen är att koppla den korta
verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen. Omtag tas i verksamheterna att utifrån
strategierna arbeta med aktiviteter som känns igen i verksamheten samt för att nå
kommunfullmäktiges mål och nämndens strategier.
I den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen pågår ett långsiktigt förändringsarbete för att
anpassa äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen. För att bibehålla en
äldreomsorg av god kvalitet måste tillgången till personal med rätt kompetens säkras.
Fortsatt implementering av Barnets bästa gäller! i Kronoberg, utveckling av öppenvård, samverkan
kring enskilda individer och familjer med komplexa behov.
Socialförvaltningens systematiska långsiktiga uppdrag är att nå en ökad kvalitet och ett effektivt
resursnyttjande. Utvecklingsarbetet 2022 fortsätter med heltid som norm, bemanningsenhet,
rehabiliterande förhållningssätt, biståndshandläggningen fortsätter sitt arbete mot en effektiv och
ändamålsenlig handläggning samt förebyggande insatser i samverkan för att minska externa insatser.
Arbetet med nära vård och omsorg fortskrider i samverkan med länets kommuner och region.
Ständigt arbeta med att vara en lärande organisation utifrån den snabba förändringstakten som råder i
samhället. Att utvecklas och förbättras.
Förslaget till en ny socialtjänstlag förslås träda i kraft 1 januari 2023 – vilket kommer innebära en
omställning till en hållbar socialtjänst som handlar om kunskapsbaserad socialtjänst, att tillhandahålla
insatser utan föregående behovsprövning, förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande
planering och planering av insatser.
För att kunna erbjuda medborgarna i Lessebo en fortsatt god service är det av avgörande betydelse att
förvaltningen kan rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens.
Rekryteringsbehoven av medarbetare är och kommer att fortsätt vara stora inom förvaltningens
verksamheter, vilket ställer krav att förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder
heltidsanställningar. Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet av avvikelser, lex Sarah, lex
Maria, klagomål och synpunkter i syfte att hitta förbättringsområden och eventuella åtgärder för att
förbättra och utveckla förvaltningens verksamheter.
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Budget
Driftbudget (tkr)

Kommentar till driftbudget
Politisk verksamhet och administration: Inga ändringar under 2022.
Äldreomsorg: Ett riktat statsbidrag är inräknat. Att genomföra avvecklingen av särskilda
boendeplatser så att antalet platser motsvarar såväl det faktiska behovet men även att reducera det
antal lediga platser som idag finns. Det har under det senaste året i genomsnitt varit 20 lediga platser.
Detta skall vara genomfört den 30 juni och beräknas sänka kostnaderna med 7 000 tkr.
Hemsjukvård rehab: Inga ändringar under 2022.
Omsorg Funktionsnedsättning: Bemanningsstrukturen ska medföra kostnadsreduceringar med 1 000
tkr.
Individ och familjeomsorg: Statsbidrag på 8 mkr är inräknat. Ändringar av placeringsformer ska ge
kostnadsminskningar.
Budgeten innebär en rejäl utmaning framförallt vad gäller kostnaderna för placeringar av barn och
unga. En förändring av placeringsform för de som idag är placerade inom det som benämns som HVB,
ska göras med motsvarande 50 procent av nuvarande placeringar. Förändringen skall innebära att
insatserna utifrån individens behov anpassas och ges genom att vården överföras till antingen externa
konsulentstödda familjehem alternativt familjehem i kommunens egen regi. Detta skall vara
genomfört per den 30 april 2022 och beräknas sänka kostnaderna med 4 000 tkr.
Barn och unga som idag är placerade i konsultentstödda familjehem och där avtalet medger, ska
överförs till att hanteras som egna familjehem i kommunens regi. Detta skall vara genomfört senast 28
februari 2022 och beräknas sänka kostnaderna med 500 tkr.
Förvaltningen kommer att eftersöka och ansöka om kostnadskompensation hos Migrationsverket, för
de placeringar som har koppling till flyktingmottagandet. Detta skall vara kartlagt och genomfört
senast 31 januari 2022. Detta beräknas ge ökade intäkter med 500 tkr.
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Investeringsbudget (tkr)
Bokslut
2020

Budget
2021

Budgetförsl
2022

Budgetförsl
2023

Budgetförsl
2024

Budgetförsl
2025

Tekniska hjälpmedel

668

800

800

800

800

800

Inventarier

417

469

200

200

200

350

Verksamhetssystem

391

60

700

0

0

0

1 476

1 329

1 700

1 000

1 000

1 150

Verksamhet

Totalt

Kommentar till investeringsbudget
Investeringarna består till största delen av tekniska hjälpmedel och investering av nytt
verksamhetssystem.
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Framtida behov och verksamhetsförändringar
Politisk verksamhet och administration
Verksamhetssystemet ProCapita är en stor kostnad för förvaltningen utifrån vad vi får ut. Systemet
upphandlades i slutet på 90-talet och moduler har köpts till under åren vilket medför en stor kostnad.
Upphandling av ett nytt system skulle påbörjats 2021 men har skjutits till 2022 pga. pandemin samt
att nuvarande IT-samordnare slutar sin tjänst i december 2021. Planen är att genom stimulansmedel
anställa en person som håller i upphandlingsprocessen.

Äldreomsorg
Antalet platser i särskilt boende behöver anpassas och överflödiga platser avvecklas då verksamheten
under senaste året haft ett överskott av om cirka 20 platser. Hemtjänstärenden fortsätter att öka och
verksamheten arbetar därför vidare med att se över nya anpassade scheman utifrån behoven i
hemtjänst som varierar över tid.

Hemsjukvård rehab
Vårdtagare i hemsjukvården med komplex sjukdomsbild ökar. Antalet inskrivna vårdtagare i
hemsjukvården har ökat med 10% sedan förra året. Vaccinering av covid-19 till vårdtagare och
personal har utförts av verksamhetens sjuksköterskor/distriktssköterskor. Fortsatt utveckling av Nära
vård och omsorg i samarbete/samverkan internt och externt med andra verksamheter för bästa
vård/omsorg och rehabilitering. Arbetet med målen i patientsäkerhetsplanen är till viss del uppnådda
några är fortfarande pågående. Digital signering som är en del i arbetet med patientsäkerheten är
infört.

Omsorg Funktionsnedsättning
Bemanningen i samtliga bostäder med särskild service enligt LSS kommer att ses över för att
säkerställa att verksamheten är resurseffektiv och samtidigt ändamålsenlig, en flytt av några brukare
sker till andra boenden som motsvarar behoven bättre.
Inom verksamheten personlig assistans verkställer förvaltningen flera beslut om personlig assistans
där ersättning till kommunen från Försäkringskassan saknas. Dessa ärenden kommer att gås igenom
för att undersöka om det kan vara aktuellt att för den enskilde att ansöka om personlig assistans via
Försäkringskassan.

Individ och familjeomsorg
Verksamheten bedöms framöver behöva ställas om med en tydlig strävan mot mera förebyggande
insatser och samverkan med andra aktörer för att motverka mera kostnadskrävande akuta och externa
kortsiktiga insatser. Dessa tidiga samordnade insatser för samtliga målgrupper påverkar kvaliteten för
individer i behov av hjälp. Psykisk ohälsa, våld i nära relation, familjer med komplexa behov och
samsjuklighet har under en längre tid ökat därför är denna omsvängning viktig. Alternativ till
placeringar på HVB och externa familjehem ska noga prövas i alla ärenden i syfte att ge rätt hjälp på
rätt nivå samtidigt som det innebär en god hushållning med kommunala resurser. Försörjningsstödets
fortsatta utmaning är att arbeta för ökad andel som kommer till egen försörjning. För långsiktighet och
resurseffektivitet krävs strukturerad samverkan med arbetsmarknadsenheten, försäkringskassa,
arbetsförmedling, vuxenutbildning med flera, på så sätt möjliggörs att flera hushåll kan blir
självförsörjande.

Bostadsverksamhet
Flyttad till Samhällsbyggnadsförvaltningen från 2022.
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Verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. Varje styrelse
och nämnd kan i internbudgeten sätta egna mål vid sidan av kommunfullmäktiges mål. Till varje mål
finns en strategi som styrelsen och nämnden kan koppla aktiviteter till.
Verksamhetsmål syftar till:
• att staka ut den politiska färdriktningen
• att ge stöd för att resurserna används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt
• att tydliggöra för olika intressenter vad pengarna räcker till
God ekonomisk hushållning förutsätter att verksamheten ryms inom de ekonomiska ramarna. Många
verksamheter regleras dessutom av lagar, förordningar och nationella mål. Under året kan
verksamheter bli mer omfattande än planerat. Om det finns en risk att ramarna inte håller måste
resurser omfördelas, vilket kan motivera revideringar av verksamhetsmålen.
Lessebo kommuns verksamhetsmål utgår från kommunens antagna vision och agenda 2030.
Verksamhetsmålen skall årligen, i samband med upprättande av årsbudget, uppdateras och eventuellt
ändras utifrån uppfyllda mål och ändras utifrån gällande förutsättningar. Verksamhetsmålen är
kopplade till kommunens Utvecklingsstrategi som siktar på 10 000 invånare år 2025. De tre
målområdena är desamma som i utvecklingsstrategin.
Kedjan för styrning ser ut så här: Verksamhetsmål  Strategi  Aktivitet

Boende och livskvalitet
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.
Socialnämndens strategi: Fler ska till självförsörjning från ekonomiskt bistånd
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.
Socialnämndens strategi: Öka användandet av välfärdsteknik som är kopplat till den upplevda
tryggheten.
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.
Socialnämndens strategi: En omsorg i framkant – Att utveckla boendeformer inom verksamheten.

Barn och ungas uppväxtvillkor
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.
Socialnämndens strategi: Barnens bästa
Kommunfullmäktiges mål: Andelen barn och unga som upplever en trygg miljö ska öka
till 92 %
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Mäts genom skolans mätningar. Utgångsläge: 86 % (2020). Målet kopplar till Länsgemensam
folkhälsopolicy.
Socialnämndens strategi: Fler hushåll ska avslutas till självförsörjning från ekonomiskt bistånd.
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som väljer Lessebo kommuns grundskolor
ska öka till 95 %
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 92,67 % (2020).
Socialnämndens strategi: Barnens bästa.

Demokrati och service
Kommunfullmäktiges mål: Antalet E-tjänster ska öka i Lessebo kommun
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 0. Målet kopplar till Regionala utvecklingsstrategin.
Socialnämndens strategi: Införa e-tjänst inom ett specifikt område
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.
Socialnämndens strategi: Öka tillgängligheten
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.
Socialnämndens strategi: Attraktiv arbetsgivare
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Delgivningar 2022-02-28
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar information till protokollet.
Ärendebeskrivning
Denna gång har följande inkommit för delgivning:
Länsstyrelsen

Beslut om efterträdarval
2021-12-01

Socialnämnden

Beslut och
individrapportering ej
verkställda beslut 202111-24

Räddningstjänsten ÖK

Protokoll 2021-11-25
verksamhetsplan och
budget 2022

Johanna Dennerhed Bengtsson
Koordinator Kommunledningskontoret
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BESLUT
2021-12-01
Dnr: 201-6895-2021

Avgången ersättare i kommunfullmäktige

Kommun: Lessebo
Parti: Sverigedemokraterna
Avgången ersättare: Tobias Lindgren
Någon ny ersättare kunde inte utses.
Lessebo
Ledamot

Ersättare

Sven Johansson
Jenny Karlsson
Christoffer Petersson
Lars-Erik Winroth
Anders Karlsson
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, 351 86
VÄXJÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Anders Pyrell

Ann Jonasson
Kopia till
Kommun/landsting
Ny ersättare
Parti
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-11-24
§ 136

Dnr 2021/18-1.8.1

Individrapportering ej verkställda beslut
Beslut
Redovisningen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är anmäld till
Inspektionen för vård och omsorg.
För kännedom översända densamma till kommunfullmäktige och
Lessebo kommuns revisorer.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har
verkställts senast tre månader efter beslut. På motsvarade sätt ska
socialnämnden rapportera om en insats har avbrutits och inte
verkställts på nytt inom tre månader.
Beslutsunderlag
Individrapportering ej verkställda beslut 2021-07-01-2021-09-30
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2021-11-10 § 234
Yrkanden
Joachim Danielsson (S) yrkar att redovisningen av ej verkställda
beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg.
För kännedom översända densamma till kommunfullmäktige och
Lessebo kommuns revisorer.

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige
Lessebo kommuns revisorer

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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INDIVIDRAPPORTERING – EJ VERKSTÄLLDA BESLUT enl. SoL/IFO

Avser period:
210101210430210430210701210930

Nr

Verksamhet
enl. SoL
ÄO, IFO,
HO (SoL)
LSS

Denna individrapport avser
Barn (t o m 17 år)
Vuxen (från 18
år)
Familj
(barnfamilj)

88

IFO

89
90

Beslutsdatum
för gynnande
beslut som ej
är verkställt

Datum för
när avbrott i
verkställigheten
skedde

Typ av bistånd
enl. SoL, LSS

Skäl till att beslutet
ännu ej verkställts
eller att insatsen
avbrutits

Datum när
beslutet
faktiskt
har
verkställts

Övriga
kommentarer
eller
upplysningar i
ärendet

Barn

2020-01-08

Kontaktperson

210920

IFO

Barn

2020-01-08

Kontaktperson

IFO

Barn

2020-01-08

Kontaktperson

Den enskilde bor för
tillfället inte i
kommunen
Den enskilde bor för
tillfället inte i
kommunen
Den enskilde bor för

Begäran om
överflytt till ny
kommun
Begäran om
överflytt till ny
kommun
Begäran om
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210920
210920

2020-08-21

96

IFO

Barn

106

IFO

Barn

2020-08-17

Ungdomstjänst

Resursbrist, saknar
lämplig
personal/uppdragsgivare

110

IFO

Vuxen

2021-05-07

Kontaktperson

111

IFO

Vuxen

112

IFO

Barn

2021-01-22

Ungdomstjänst

Resursbrist, saknar
lämplig
personal/uppdragsgivare
Resursbrist, saknar
lämplig
personal/uppdragsgivare
Resursbrist, saknar
lämplig
personal/uppdragsgivare

113

IFO

Barn

2020-12-28

Ungdomstjänst

Resursbrist, saknar
lämplig
personal/uppdragsgivare

114

IFO

Barn

2021-06-07

Ungdomstjänst

Resursbrist, saknar
lämplig
personal/uppdragsgivare

115

IFO

Vuxen

2020-06-16

Kontaktperson

Resursbrist, saknar
lämplig
personal/uppdragsgivare

2021-01-01

Kontaktperson

tillfället inte i
kommunen
Resursbrist, saknar
lämplig
personal/uppdragsgivare

Kontaktperson
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Ärendet
avslutat
210909 tackat
nej till insatas

överflytt till ny
kommun
Ej hittat lämplig
kontaktperson men
ev. på gång.
Blivit erbjuden
ungdomstjänst.
Tackat nej. 202105-28 byte av
handläggare.

Rekrytering av
kontaktperson
pågår.
Svårt att hitta
platser som tar
emot
ungdomstjänst
under pågående
pandemi.
Svårt att hitta
platser som tar
emot
ungdomstjänst
under pågående
pandemi.
Svårt att hitta
platser som tar
emot
ungdomstjänst
under pågående
pandemi.
Miss i rutinerna
inom
förvaltningen vid
överlämnade av
uppdrag till ny
person som arbetar
med att hitta
kontaktpersoner.
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INDIVIDRAPPORTERING – EJ VERKSTÄLLDA BESLUT enl. SoL och LSS
Avser period:
210701-210930

Nr

Verksamhet
enl. SoL
ÄO, IFO,
HO (SoL)
LSS

Denna individrapport avser
Barn (t o m 17 år)
Vuxen (från 18
år)
Familj
(barnfamilj)

Beslutsdatum
för gynnande
beslut som ej
är verkställt

112

SoL-OF

Vuxen

113

LSS

114
115

Datum för
när avbrott i
verkställigheten
skedde

Typ av bistånd
enl. SoL, LSS

Skäl till att beslutet
ännu ej verkställts
eller att insatsen
avbrutits

2021-04-20

Sysselsättning

Den enskilde är inte
motiverad till att påbörja
insatsen

Vuxen

2021-03-03

LSS

Vuxen

2021-04-28

SoL-OF

Vuxen

2021-06-22

Personlig
assistans
9:2 LSS
Personlig
assistans
9:2 LSS
Kontaktperson

Resursbrist, saknar
lämplig
personal/uppdragsgivare
Resursbrist, saknar
lämplig
personal/uppdragsgivare
Resursbrist, saknar
lämplig
personal/uppdragsgivare

Redovisat i socialnämnden ………………………………
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Datum när
beslutet
faktiskt
har
verkställts

Övriga
kommentarer
eller
upplysningar i
ärendet

2021-10-25

Pågående arbete,
har själv önskemål
om att inte påbörja
sysselsättning
ännu
Se förgående ruta
Kommer att
verkställas
2021-11-01
Ett möte
inplanerat v.45
med brukare och
eventuell
kontaktperson.

343

344

345

346

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA KRONOBERG

Verksamhetsplan och budget 2022
Räddningstjänsten Östra Kronoberg
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Vårt uppdrag
Räddningstjänsten Östra Kronobergs uppdrag är att skapa ett säkrare samhälle i nuet och framtiden.
Bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa,
egendom och miljö.
DET INNEBÄR ATT VI SKA:
• Planera och upprätthålla förmågan att genomföra effektiva räddningsinsatser inom godtagbar tid.
• Via nytt handlingsprogram förtydliga och informera allmänheten om organisationens förmåga.
• Genomföra information, rådgivning och utbildning i förebyggande åtgärder mot brand.
• Bedriva olycksutredningar, dra lärdomar av händelser, samt utveckla organisationens förmåga.
• Samverka med medlemskommunerna i brand-, risk- och krishanteringsfrågor.
• Myndighetsutövning enligt lagen om skydd mot olyckor och brandfarliga och explosiva varor.
ÖVERGRIPANDE MÅL:
• Genomföra uppdragen snabbt och effektivt med rätt kompetens och utrustning.
• Tillsammans med medlemskommuner arbeta aktivt med rekryteringsfrågor.
• Vara en attraktiv leverantör av utbildningar inom vårt kompetensområde för medlemskommuner.
• Ingå samverkan med andra räddningstjänstorganisationer för en enhetlig och stabil systemledning.
• Aktivt medverka till och stimulera samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor.
• Vara en god och attraktiv arbetsgivare, som ansvarfullt har god ekonomisk hushållning.
VI NÅR MÅLEN GENOM:
• Omvärldsbevakning och att ha beredskap för framtiden.
• Skapa ett gott engagerande medarbetar- och ledarskap.
• Skapa organisatorisk framtidstro. Ta vara på hela organisationens kunskap och engagemang.
• Vara aktiva i samhället, skapa trygghet för våra medborgare.

AKTIVITETER UNDER 2022:
• Genomföra uppdrag snabbt och effektivt med rätt kompetens och utrustning.
• Identifiera, analysera och utveckla operativa förmågor på stations och organisationsnivå.
• Analysera och optimera förmåga och resurs-placering på organisationsnivå.
• Implementera länsgemensam befälsstruktur genom Räddningstjänstssamverkan i Kronoberg,
Jönköping och Blekinge.
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Resultatbudget 2021-2022
Resultatprognos 2023-2024 (Tkr)
Budget -21

Budget -22

44 598

44 698

45 424

46 215

Bidrag medlemskommuner
Övrigt

42 683

43 083

43 788

44 559

1 915

1 615

1 636

1 656

Verksamhetens kostnader

44 468

44 698

45 424

46 215

Personalkostnader
Avskrivningar
Övrigt

29 679

28 948

29 526

30 115

Verksamhetens intäkter

Prog -23 Prog -24

3 940

3 500

3 550

3 650

10 849

12 120

12 218

12 320

130

130

130

130

0

0

0

0

-130

-130

-130

-130

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

0

0

0

0

ÅRETS RESULTAT

0

0

0

0

Verksamhetens nettokostnader
Finasiella intäkter
Finasiella kostnader
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Investeringsbudget 2022 till 2024 (Tkr)
2022
Fordon
Fordon
Transportfordon
Höjdfordon

Utrustning och maskiner
Räddningsmaterial

IT & Sambandsutrustning
Sambandsutrustning

SUMMA INVESTERNGSBUDGET
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2023

2024

1 200

2 800

8 500

1 200
0
0

2 800
0
0

0
1 000
7 500

250
250

250
250

0
0

0
0

0
0

1 500
1 500

1 450

3 050

10 000

Sammanställning driftbudget 2022 (Tkr)
Kostnad
Drift

44 698

Styrelse
Ledn/Adm
Intern utbildn/Övning
Beredskap/Utryckning
Drift-underhåll fordon/MT
Lokaler
Samband
Myndighetsutövning
Extern utbildn/Information
Brandskyddskontroll
Kommunbidrag
Finansiella poster
Avskrivningar

68
9 345
4 544
17 117
2 371
4 554
2 196

ÅRETS RESULTAT TOTALT

44 698

208
665

Intäkt

Netto

44 698

50
145
26
279
450
665
43 083

130
3 500
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44 698

0
-68
-9 345
-4 494
-16 972
-2 371
-4 528
-2 196
279
242
0
43 083
-130
-3 500

0
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353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

