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Nr Synpunkt Verksamhet Kategori Ort Tillfälle
1 Gåsmålavägen mycket trafik och den är 

dålig. Höga hastigheter. Gatlyserna 
hänger det träd/grenar för som 
skymmer belysningen vid 
brandstationen.

Samhällsbyggnad Trafik Skruv Träff 5 
oktober

2 Vägen utanför skolan är bedrövlig. Hög 
hastighet på trafiken. Både privata bilar 
men också den tunga. Förslag att mäta 
hastighet?

Samhällsbyggnad Trafik Skruv Träff 5 
oktober

3 Storgatan - trottoarerna behöver 
rensas upp. Häckar /buskage som 
hänger över/går långt ut på trottoaren. 
Vid stiftelsen hänger buskagen ut långt 

å 

Samhällsbyggnad Trafik Skruv Träff 5 
oktober

4 Åbrovägen ut mot Storgatan. Många 
bilar står parkerade på båda sidorna 
svårt att köra igenom och otryggt för 
barn.

Samhällsbyggnad Trafik Skruv Träff 5 
oktober

5 Gatskylt till Kristallvägen - 
Kronparksvägen är hänger/snurrar. 
Flera gatskyltar är dåliga i samhället.

Samhällsbyggnad Trafik Skruv Träff 5 
oktober

6 Kristallvägen 9 (kommunägd) behöver 
röjas. Det växer över till grannarna.

Samhällsbyggnad Övrigt Skruv Träff 5 
oktober

7 Mellan Tjugosjö och Lessebo - ligger 
det använda vuxenblöjor. Pågått i två 
år och är regelbundet. Går några 
veckor sedan är det fullt igen. Kan 
kommunen hjälpa till med detta på 
något sätt? Är det någon av våra egna 
anställda som gör detta? Under 
semestern är det inget, men kom igång 
igen så snart semestern var över. Ligger 
alltid vid asfaltskanten, så det är ngn 
som stannar och lägger ner den.

Samhällsbyggnad Övrigt Skruv Träff 5 
oktober

8 Vägsamfällighet Tjugosjö - ersättningen 
täcker inte den reella sträckan utan 
endast 950m. Sträckan är betydlig 
längre. Vad kan kommunen hjälpa till 
med?

Samhällsbyggnad Övrigt Skruv Träff 5 
oktober

9 Kajvägen längs med järnvägen finns det 
inga avfarter på för att ta sig till bla 
glasbruket. För få avfarter.. 20 cm kant. 
Feldoserat också.  Hålen för 
vattenavrinning är på fel ställe. Inte där 
vattnet samlas.

Samhällsbyggnad Trafik Skruv Träff 5 
oktober
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10 Skyddsjakt? Många vildsvin lite på olika 
ställen. Obehagligt när de går in i 
samhället så mycket. Öka antalet 
skyddsjägare?

Samhällsbyggnad Övrigt Skruv Träff 5 
oktober

11 Kan skolan informera vårdnadshavare 
om vikten att barnen cyklar på rätt sida 
vägen samt att de har cykelhjälm enlig 
lag? 

Barn- och 
utbildning

Trafik Skruv Träff 5 
oktober

12 Sockenrådets hus - krossade rutor Samhällsbyggnad Trygghet Skruv Träff 5 
oktober

13 Mitt emot pizzerian - hus med krossade 
fönster

Samhällsbyggnad Trygghet Skruv Träff 5 
oktober

14 Väg mot Åkeby, Älmeboda, trasig väg Samhällsbyggnad Trafik Skruv Träff 5 
oktober

15 Skolan i Ljuder, vem ägare? (Ljuders 
prästgård)

Samhällsbyggnad Övrigt Skruv Träff 5 
oktober

16 Vildsvin inne i Skruvs samhälle Samhällsbyggnad Övrigt Skruv Träff 5 
oktober

17 Fritidsgården briställig, behövs mer 
information

Kommunledning Kultur och 
fritid

Skruv Träff 5 
oktober

18 Skolmatsalen, vad händer? Barn- och 
utbildning

Övrigt Skruv Träff 5 
oktober

19 Vi vill ha ett nytt industriområde vid 
infarten till Skruv.

Samhällsbyggnad Övrigt Skruv Träff 5 
oktober

20 Direktnummer till kommunpolis. Kommunledning Trygghet Skruv Träff 5 
oktober

21 Polisanmälan - det tar tid och leder inte 
till något (ny polisorg). 

Kommunledning Trygghet Skruv Träff 5 
oktober

22 Vi som har små byvägar önskar att 
kommunen tar över ansvar för all 
underhållning. 

Samhällsbyggnad Trafik Skruv Träff 5 
oktober

23 Bättre kommunikationer, särskilt 
österut/söderut. Tågstopp. Mindre 
bussar mellan orterna.

Samhällsbyggnad Trafik Skruv Träff 5 
oktober

24 GC-väg på Kajvägen blockeras av 
cementblock. Ta bort! (karta finns)

Samhällsbyggnad Trafik Skruv Träff 5 
oktober

25 Samtal om grannsamverkan- hur det 
funkar? Vem startar? Finns intresse för 
detta, men man vill veta mer. 

Kommunledning Trygghet Hovmantorp Träff 12 
oktober

26 Fråga kring vad som händer Myran. 
Detaljplan görs nu för att man ska 
kunna göra något nytt. Planen kommer 
att komma ut på måndag och om man 
är granne så kommer man kunna ge 
sina synpunkter.

Samhällsbyggnad Övrigt Hovmantorp Träff 12 
oktober
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27 Samlingsplats för ungdomar, 
medelålders eller pensionärer saknas. 
Kan man öppna upp igen - Bore? 
Anställa fler fritidsledare för seniorer? 
Annan plats? Kan man äta maten 
gemensamt som kommer från köket? 
Istället för Bore? Ett fikaställe? 
Huvudsaken en samlingsplats. 
Gökaskratt en samlingsplats? 
Sjöglimtens restaurang?

Social Övrigt Hovmantorp Träff 12 
oktober

28 Släcka ner gatubelysning? Förs det 
resonemang om det nu med 
elpriserna? Inte bra om det görs då det 
skapar otrygghet.

Samhällsbyggnad Övrigt Hovmantorp Träff 12 
oktober

29 Biologisk mångfald? Inte klippa gräset 
fullt så mycket? Ex strandpromenaden. 
Man sparar pengar på detta också. 
Vissa ställen klipper man för att det ska 
vara snyggt och prydligt, men var kan 
man låta bli att klippa?

Samhällsbyggnad Övrigt Hovmantorp Träff 12 
oktober

30 Nära vård? Låter bra på pappret, men 
fungerar inte alls så i verkligheten. 
Hemsjukvården funkar med samma 
läkare.

Social Övrigt Hovmantorp Träff 12 
oktober

31 Hur ser det ut med läkare? Finns det 
hyrläkare i Lessebo eller är de 
tillsvidare?

Social Övrigt Hovmantorp Träff 12 
oktober

32 Barnen cyklar på fel sida. Går rätt ut i 
vägen. De behöver få lite utbildning av 
polis i uniform.

Kommunledning Trygghet Hovmantorp Träff 12 
oktober

33 På föreningsmöten ska politiker vara 
med. 

Kommunledning Kultur och 
fritid

Hovmantorp Träff 12 
oktober

34 Fritidsfrågorna får för stort utrymme. Kommunledning Kultur och 
fritid

Hovmantorp Träff 12 
oktober

35 Fördelningen mellan kultur och fritid är 
feldimensionerat. 

Kommunledning Kultur och 
fritid

Hovmantorp Träff 12 
oktober

36 Rörelse på rasterna ska finnas på alla 
skolor. 

Barn- och 
utbildning

Skola Hovmantorp Träff 12 
oktober

37 Gånghjälpmedel. Sätt på reflexter vid 
utlämning. 

Social Övrigt Hovmantorp Träff 12 
oktober

38 Personalkläder - förse dem med reflex 
fram och bak och på armar.

Social Övrigt Hovmantorp Träff 12 
oktober

39 Skolans arbete för trygghet och 
studiero lyftes. Samt arbetet med 
utemiljö/skolgård, för att minska 
antalet konflikter och att dessa blir 
lättare att lösa.

Barn- och 
utbildning

Skola Lessebo Träff 19 
oktober



Medborgardialog 2022 Lessebo kommun

40 Pratade om mentorer/lärare som 
kontaktar vårdnadshavare om deras 
barn varit med om en händelse, 
oavsett om de kränkt(s).

Barn- och 
utbildning

Skola Lessebo Träff 19 
oktober

41 Det systematiska arbetet med 
elevhälsan, där många professioner 
stöttar där det behövs. Bla. ge elever 
med behov olika strategier.

Barn- och 
utbildning

Skola Lessebo Träff 19 
oktober

42 Hur kan kommunen/ BUF nå ut till 
allmänheten om sitt arbete?Att 
förvaltningarna jobbar med sina 
uppdrag. BUF har hand om 
elever/barn, SF har hand om hela 
familjen om den behöver stöd. Lyfte 
Barnens bästa gäller i Kronoberg. SF 
deltar exempelvis på föräldramöten 
och berättar om vilket stöd de kan ge 
familjer.

Kommunledning Övrigt Lessebo Träff 19 
oktober

43 Satsningar på fritidssysselsättningar för 
unga pågår. Hoppas det leder till att 
barn/unga kommer att må bättre. 
Tyvärr har föreningslivet för unga 
minskat (tex fotboll). Kan kommunen 
stötta? Hur?

Kommunledning Kultur och 
fritid

Lessebo Träff 19 
oktober

44 Hur kan jämlikheten mellan barn i 
Lessebo kommun öka?

Kommunledning Övrigt Lessebo Träff 19 
oktober

45 ”Fritidsbanken” lyftes. (N)är är den 
klar? Var? Vem har hand om den?

Kommunledning Kultur och 
fritid

Lessebo Träff 19 
oktober

46 Hur kan vi få våra unga idrottsutövare 
att stanna kvar och sedan själva  bli 
idrottsledare?

Kommunledning Kultur och 
fritid

Lessebo Träff 19 
oktober

47 Polisen har ökat sin närvaro mycket 
och det märks.

Kommunledning Trygghet Lessebo Träff 19 
oktober

48  Långt samtal om skolornas 
förebyggande arbete. Beskrivning om 
hur det arbetet fungerar.

Barn- och 
utbildning

Skola Lessebo Träff 19 
oktober

49 Erbjud inte busskort till elever under 15 
år (sommarkort). Signalen att söka sig 
utanför Lessebo för att ha kul / att ha 
något att göra. Vi vill ha ungdomarna 
kvar i kommunen.

Kommunledning Övrigt Lessebo Träff 19 
oktober

50 Buskar och jordhögar vid 
stationsområdet måste bort. Reklam 
skulle kunna sättas upp på stationen 
och vid banområdet.

Lessebo Träff 19 
oktober
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51 Prova-på-idrotter, idrottsskola med 
föreningar.

Kommunledning Kultur och 
fritid

Lessebo Träff 19 
oktober

52 Bidragssystemet (föreningar) bör bli 
klart. 

Kommunledning Kultur och 
fritid

Lessebo Träff 19 
oktober

53 Fler grillplatser utmed GC-väg vid nya 
bron.

Samhällsbyggnad Övrigt Lessebo Träff 19 
oktober

54 Vad har hänt med lekplatsen vid 
badplatsen?

Samhällsbyggnad Övrigt Lessebo Träff 19 
oktober

55 Blanketter (digitala) för 
Föreningsuppgifter och Grundbidrag 
fungerar inte. 

Kommunledning Kultur och 
fritid

Lessebo Träff 19 
oktober

56 De kör fort här på stora vägen i Kosta.  
Samma problem på Dåvesundsvägen, 
ner till stora parkeringen.

Kommunledning Trafik Kosta Träff 26 
oktober

57 Elljusspåret – hur funkar det? Det 
funkar bra. Det är nyligen röjjt och det 
är jättebra. Toppen att de röjt igen i 
höst.

Kommunledning Kultur och 
fritid

Kosta Träff 26 
oktober

58 Utmed hela samhället finns en väg där 
”ledningarna ligger” som man skulle 
kunna göra i ordning. Det är ett bra 
promenadstråk. (Från pumpstationen 
och parallellt med stora vägen ända ner 
till pumpstationen/Kosta Lodge)

Kommunledning Kultur och 
fritid

Kosta Träff 26 
oktober

59 Det har blivit bra med ledbeslysningen. 
Det finns dock de som tycker att det på 
vissa ställen upplevs lite mörkare.

Samhällsbyggnad Trygghet Kosta Träff 26 
oktober

60 Före valet ställde Kosta PRO frågor till 
partierna. En av frågorna handlade en 
om övergivna hus. Det verkar finnas en 
lagstiftning nu som gör att man kan 
som kommun göra något åt det. Det är 
inte lätt att göra något åt det men man 
försöker från Kommunens sida. Får 
man inte tag på ägarna så går det inte 
göra något åt situationen.

Samhällsbyggnad Trygghet Kosta Träff 26 
oktober

61 Frågor om kommunen har gjort någon 
mätning av avloppsvattnet för att 
undersöka om det finns spår av 
narkotika. Det var några år sedan den 
gjordes senast. Det finns plan för hur 
man arbetar med ANDTS frågor inom 
barn och utbildningsförvaltningen.

Kommunledning Trygghet Kosta Träff 26 
oktober
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62 Politiskt fråga gällande samverkan 
mellan partierna. Det är lite av den 
nationella politiken som faller ner i den 
lokala politiken. Lokalt behöver man 
vara mer pragmatisk för att lösa 
situationen.

Kommunledning Övrigt Kosta Träff 26 
oktober

63 Samtal om vilka som får hyra i 
allmännyttan. Det finns ett tydligt 
regelverk för att få hyra. Det finns även 
sociala kontrakt. Då är det socialen som 
hyr lägenheten.

Social Trygghet Kosta Träff 26 
oktober

64 För hög hastighet på Stora vägen. (två 
punkter med samma innehåll)

Kommunledning Trygghet Kosta Träff 26 
oktober

65 Det finns nedbrunna hus utmed Stora 
vägen - föreläggande! 

Samhällsbyggnad Trygghet Kosta Träff 26 
oktober

66 Fartgupp önskas på Rydvägen Samhällsbyggnad Trafik Kosta Träff 26 
oktober

67 Kommunen och Lessebohus fastigheter 
bör det synas genom en skylt med 
fastighetsägaren

Samhällsbyggnad / 
Lessebohus

Övrigt Kosta Träff 26 
oktober

68 Gång- och cykelvägen Stora vägen  - 
linjen behöver målas och tydliggöras 
också genom fler skyltar.

Samhällsbyggnad Trafik Kosta Träff 26 
oktober

69 Problem med att det rings på dörrar på 
kvällstid utan att någon står utanföra 
(ungdomar?). Händer i visst område, 
både villor och lägenheter. Har även 
förekommit äggkastning.

Kommunledning Trygghet Kosta Träff 26 
oktober

70 Julbelysning - hur blir det? Kommunledning Övrigt Kosta Träff 26 
oktober

71 Fråga om narkotikaförsäljning. Kommunledning Trygghet Kosta Träff 26 
oktober

72 Trafiken vid skolan har blivit bättre. Samhällsbyggnad Trygghet Kosta Träff 26 
oktober

73 För hög häck vid korsningen Stora 
vägen/Tallvägen 34

Samhällsbyggnad Trafik Kosta Träff 26 
oktober

74 Äggkastning på ett hus för ett par dagar 
sedan. 

Kommunledning Trygghet Kosta Träff 26 
oktober

75 Stenkastning på vissa vägar Kommunledning Trygghet Kosta Träff 26 
oktober

76 Problem med elsparkcyklar, ibland är 
det två personer samtidigt som åker. 

Kommunledning Trygghet Kosta Träff 26 
oktober

77 "Lekplats" (gräsyta) ej belyst mellan 
södra och norra ringvägen. 

Samhällsbyggnad Trygghet Kosta Träff 26 
oktober

78 Grinden vid cykelvägen bakom Folkets 
hus är ej återmonterad efter 
asfalteringen av GC-vägen.

Samhällsbyggnad Trafik Kosta Träff 26 
oktober
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79 Hur är det med fritidsverksamheten på 
äldreboendet? 

Social Övrigt Kosta Träff 26 
oktober

80 Fritidsverksamheten för unga fanns 
före pandemin på Folkets hus, men har 
ej återstartat.

Kommunledning Kultur och 
fritid

Kosta Träff 26 
oktober

81 Fotvården i äldreboendet: 
Hyreskostnaden och inspektion ändrat 
tidigare - för dyrt för att fortsätta.

Social Övrigt Kosta Träff 26 
oktober

82 Vilka åtgärder finns det för att 
återupprätta fritidsverksamheten på 
äldreboendet i Kosta till den nivå det 
hade före corona? Hur skall 
Väntjänsten kunna återskapas?

Social Övrigt Kosta Inskickade 
frågor i 
förväg

83 Skadegörelsen på Lessebo station 
indikerar drogmissbruk. Vilken 
utbredning av missbruket har socialen 
kartlagt? Hur bedöms saken av 
skolsköterskorna och vårdcentralen? 
Vad säger polisens 
trygghetsundersökning? Vilka åtgärder 
planerar socialen och skolan? Hur skall 
skyddet av stationsområdet förbättras?

Kommunledning Trygghet Kosta Inskickade 
frågor i 
förväg

84 Större delen av 
kommunens/Lessebohus fastigheter 
skall säljas. Sveriges fastighetsägares 
förening har etiska regler för 
medlemmarna. Avser kommunens 
företrädare att ge förtur för 
föreningens medlemmar? Eller avser 
man att sälja till fastighetsägare som 
saknar etiska regler?

Kommunledning Övrigt Kosta Inskickade 
frågor i 
förväg

85 Orsaken till försäljningen har angetts 
som eftersatt underhåll/ förfall. 
Kommer kommunen/Lessebohus att av 
denna orsak förändra sin politik vad 
gäller underhåll av de kvarvarande 
fastigheterna?

Kommunledning Övrigt Kosta Inskickade 
frågor i 
förväg

86 Hur förhåller sig nu kommunens 
underhåll av fastigheter jämfört med 
HSB?  

Samhällsbyggnad Övrigt Kosta Inskickade 
frågor i 
förväg
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87 Före valet meddelade 
socialdemokraterna att de ville fatta 
beslut om äldreboenden tillsammans 
med de andra partierna i fullmäktige. 
Vad innebär valutgången för detta 
ärende?

Kommunledning Övrigt Kosta Inskickade 
frågor i 
förväg
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