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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-13
§ 68

Dnr 2021/101-1.4.1

Ekonomisk uppföljning, februari 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Notera informationen till protokollet.
2. Uppdra till socialnämnden att inkomma med en rapport till
kommunstyrelsen 2021-05-11, med analys av avvikelsen och vilka
åtgärder som vidtas för att få en budget i balans.
Ärendebeskrivning
Ekonomisk uppföljning per februari 2021 har tagits fram av
Ekonomiavdelningen. Negativ avvikelse finns för socialnämnden.
Ekonomichef Maria Trulsson redogör för den ekonomiska
uppföljningen.
Beslutsunderlag
Rapport: Totalt februari 2021
Rapport: Utfall per förvaltning, verksamhet februari 2021
Tjänsteskrivelse 2021-03-23
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-30 § 41

Beslutsexpediering
Socialnämnden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-27
§ 67

Dnr 2020/287-1.3.2

Översyn av Lessebo kommuns
bolagsstruktur
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att översynen är
genomförd enligt uppdrag.
Ärendebeskrivning
Lessebo kommun har idag fyra helägda bolag samt ett antal bolag där
kommunen är delägare i majoritet eller minoritet. I syfte att utveckla
arbetet med kommunstyrelsens uppsiktsplikt och för att uppnå ökad
effektivitet, beslutade kommunstyrelsen 2020-11-24 om att
genomföra en översyn av bolagsstrukturen. Kommunchef överlämnar
genomförd översyn enligt uppdrag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-24 § 217
Utredning Bolagsstruktur

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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BOLAGSSTRUKTUR I
LESSEBO KOMMUN
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UPPDRAGET
Kommunstyrelsen ska ha ett övergripande ansvar om kommunens primära uppgift
och bära ansvaret för invånarnas välfärd, den lokala livskraften och en hållbar
utveckling i kommunen nu och i framtiden
I en omvärld med snabba förändringar krävs snabb reaktions- och förnyelseförmåga
av kommunen. Det innebär att styrningen, verksamhetsutveckling, processerna och
strukturerna bör ses över kontinuerligt. Kommunen behöver också fokusera på
resultat ur ett helhetsperspektiv och på riskhantering. Den allt kärvare ekonomiska
situationen sätter ytterligare press på kommunens beslutfattare både politiker och
tjänstepersoner.
Kommunallagens bestämmelser medför en skärpning av den strategiska ledningen av
kommunens verksamhet och ägarstyrningen samt ökar
betydelsen av riskhantering och utvärdering. De nya bestämmelserna om
ägarstyrning, verksamhet i kommunens bolag trädde i kraft den 1 juni 2017.
Det är av största vikt med en effektivare och ändamålsenligare användning av
skattemedlen, vilket ökar förtroendet för kommunens verksamheter.
Syftet med att utreda en koncernbildning är i första hand att åstadkomma förbättrad
ägarstyrning, skapa synergi- och samordningseffekter mellan bolagen och den
kommunala förvaltningen men även att skapa möjligheter till framtida
resultatutjämning och möjlighet till samordning av kommunens alla fastigheter.
Konsekvensen ska vara att alla verksamheter styrs gemensamt oavsett form mot de
gemensamma mål som är tagna av kommunfullmäktige.
I uppdraget ligger också att utreda hur arbetsmarknadsavdelningens byggåterbruk,
miljöverkstan och tygåterbruket ska organiseras i förvaltningsform eller som
kommunalt bolag. Det är ett led i att förstärka arbetet med kommunkoncernens
ekonomi på kort och på lång sikt. Kommunens roll som ägare bör tydliggöras där
möjlighet till samordning och utveckling i verksamheterna ska ingå. Uppsiktsplikten
ska förstärkas i de hel- och majoritetsägda bolagen. Kommunen och dess bolag,
kommunkoncernen ska tillsammans arbeta mot kommunfullmäktiges uppsatta vision
och mål.

Christina Nyquist
Kommunchef
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FÖRSLAG TILL BESLUT
SLUTSATS
Kommunkoncernens verksamhet och ekonomi utgör en viktig utgångspunkt för
koncernstyrningen. Kommunkoncernen bör i allt högra grad betraktas som en
ekonomisk helhet, det kommunens verksamhet gör påverkar bolagen och det
bolagen gör påverkar kommunens verksamheter och ekonomi. Framförallt gällande
investeringar där det är av stor vikt att arbeta som en kommunkoncern. Bolagens
budget styrs inte av kommunfullmäktiges satta mål och budgetprocessen ska
utvecklas så att bolagen i allt högre grad involveras i kommunens budgetprocess.
Genom ägarstyrningen ska kommunen se till att kommunkoncernens fördel som
helhet beaktas i verksamheten i kommunens dottersammanslutningar.
Lessebo kommun är idag en ”oäkta” koncern där kommunen äger samtliga aktier i
bolagen AB Lessebohus, AB Lessebo Fastigheter och Lessebo Fjärrvärme AB samt
äger 51% av Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB.

Helägda bolag
2020 har det identifierats vissa brister i AB Lessebohus och AB Lessebo Fastigheter
som inte har varit kända av kommunstyrelsen. Det har bland annat framkommit stora
nedskrivningsbehov i befintliga fastigheter men även i nyproduktionen. Det är inte
heller gjorts någon riskanalys i bolagen. Som strukturen är uppbyggd idag i
ägaranvisningarna under underställningsplikt ska kommunfullmäktige ta ställning
innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt fattas. Beslut kan avse ärenden som rör investeringsobjekt, som inte redovisats i
bolagets årsbudget överstigande 300 prisbasbelopp. Vilket innebär att så länge
bolagen har tagit investeringarna i årsbudget kan varken kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen ha invändningar.
I ägaranvisningarna som antogs i kommunfullmäktige 2019-09-23 under ekonomi
och ekonomisk rapportering står det:
Investeringar överstigande 10 miljoner kronor
Innan Bolaget verkställer investeringar överstigande 10 miljoner kronor ska
kommunstyrelsen beredas tillfälle att yttra sig över investeringen samt i övrigt besluta
om uppföljning av investeringen ska göras på visst sätt.

4

8

Detta gäller inte investeringar som enligt ägardirektiv, bolagsordning, lag eller av
annan anledning ska godkännas av kommunfullmäktige.
Detta innebär att kommunstyrelsen kan yttra sig men inte besluta i frågan. Om
samma skrivning finns från moderbolag till dotterbolag kan moderbolaget besluta
om investeringen.

Majoritetsägt bolag
Beträffande Lessebo kommuns majoritetsägda bolag saknas det aktieägaravtal
och/eller ägardirektiv sedan 2015. För Lessebo kommuns del finns det brister i
uppsiktsplikten gällande ägarstyrningen av bolaget. Det har också tagits beslut i
bolaget som strider mot de beslut som är fattade i Kommunstyrelsen. I dagsläget är
det osäkert hur styrelsen i bolaget är bemannad. Det saknas en tjänsteperson som
bör driva och utveckla bolagets verksamhet vidare tillsammans med styrelsen.
Bolaget står inför stora utmaningar med lokaluthyrningen i Outlet.

Minoritetsägda bolag
Lessebo kommun har ett antal minoritetsägda bolag såsom Wexnet, SSAM, AB
Glasriket med flera. Oftast lägger kommuner sina delägda bolag som ett direkt
ägande under kommunstyrelsen även om kommunen har ett moderbolag då det inte
uppnås några direkt fördelar med att låta ett moderbolag vara ägare av ett begränsat
antal aktier i olika bolag ur ett ekonomiskt perspektiv.
Det finns emellertid inget som hindrar att ett moderbolag innehar aktier i ett
minoritetsägt bolag men arbetsbelastningen kommer att vara högre än nyttan. Vi
kommer bland annat att behöva ta in de minoritetsägda bolagen i
koncernredovisningen.

Miljöverkstan, Byggåterbruk och Tygåterbruk
Om en viss kommunal näringsverksamhet ska bedrivas på affärsmässiga principer
måste den verksamheten hållas isär från övrig kommunal verksamhet. Det sker
enklast genom att verksamheten bedrivs i bolagsform.
Då kan avkastningskrav och liknande hanteras mer naturligt. Men det är möjligt att
bedriva vinstdrivande verksamhet även i nämndform och det sker i olika omfattning.
Men det hör däremot till vanligheterna att kommunen bedriver olika typer av
näringsverksamhet utan vinstsyfte i direkt kommunal regi. Det är då angeläget att
verksamheten kan särskiljas från övriga verksamhet då det inte annars går att
5
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bestämma självkostnadsprincipen för den aktuella tjänsten eller motsvarande som
tillhandahålls.
Utifrån att Miljöverkstan, Byggåterbruk och Tygåterbruk ska bygga på
självkostnadsprincipen men också vara arbetsmarknadsprojekt och stärka
integrationen behöver vi inte bolagisera dessa verksamheter.
Under året kommer det att starta en utredning kring arbetsmarknadsavdelningen och
kopplingen till ekonomiskt bistånd, myndighetsutövning samt samverkan med
Lärcenter om utredningen landar i en gemensam organisation kan inte denna
verksamhet vara bolagiserad.

AB Lessebohus, AB Lessebo Fastigheter samt AB Kyrkebyn
AB Lessebohus, AB Lessebo Fastigheter och Lessebo Fjärrvärme AB förblir egna bolag.
AB Kyrkebyn fusioneras ihop med Lessebo Fastigheter AB. Fusionen bör göras under
förutsättning att konsekvensen inte blir att övervärden som finns i bolaget ska
regleras. En reglering kan innebära en större resultatpåverkan på AB Lessebo
Fastigheter.
I och med att AB Lessebohus och AB Lessebo Fastigheter förblir enskilda dotterbolag
kvarstår möjligheten att Lessebo Fastigheter AB i en framtid överta kommunens
samtliga fastigheter. Vid en sådan åtgärd kan Lessebo Fastigheter AB ha
huvudansvaret för kommunens lokalförsörjning och vara ett strategiskt instrument för
ett effektivt utnyttjande av lokaler för den kommunala förvaltningen och kommunens
primära verksamheter. Syftet är att hyra ut till kommunen utan vinstsyfte på lika och
marknadsmässiga villkor. Vilket också bör ge verksamheterna incitament för
kostnadseffektiviseringar där stordriftsfördelar kan nyttjas. Under 2021 bör en
utredning starta kring Lessebo kommunkoncerns fastigheter och hur de gemensamt
ska organiseras i bolag eller i förvaltningsform.

FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Bildande av moderbolag
o Bilda ett aktiebolag med namnet Lessebo Kommunföretag AB – LeKAB
o Med ett aktiekapital initialt om 100.000 kronor
2. Aktieöverlåtelse till LeKAB
o Aktierna överlåtes till Lessebo Kommunföretag AB för bokfört värde
genom en revers.
o Per den 1 januari 2022 överlåta samtliga aktier i de av kommunen
helägda bolagen AB Lessebohus, AB Lessebo Fastigheter och Lessebo
Fjärrvärme AB i enlighet med bilagda aktieöverlåtelseavtal.
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3.
4.

5.

6.

o Inhämta beslut från New Wave Group AB, 556350-0916, att Lessebo
kommun kan överlåta sina aktier i Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus
AB, 556691-7042 till vårt helägda moderbolag Lessebo
Kommunfastigheter AB – LeKAB. Vilket innebär att New Wave Group AB
avstår från lösningsrätten enligt hembudsklausul i Fastighetsbolagets
bolagsordning.
o Per den 1 januari 2022 överlåta kommunens andel av aktier (51%) i
Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB.
o
Fusion av AB Kyrkebyn till AB Lessebo Fastigheter efter utvärdering
Bolagsordning och ägardirektiv
o Ta fram bolagsordning och ägardirektiv för Lessebo Kommunföretag AB
- LeKAB
o Ta fram reviderade bolagsordningar och ägardirektiv för helägda bolag.
o Ta fram reviderad bolagsordning aktieägaravtal för majoritetsägt bolag.
o
Koncerndirektiv
o Ta fram koncerndirektiv som syftar till samverkan och utveckling inom
kommunkoncernen. Koncerndirektivet ska fastställa metoderna för
ägarstyrningen.
o
Utse styrelse och VD
o För att uppnå störst effekt utifrån ägarstyrning och uppsiktsplikten bör
kommunstyrelsens arbetsutskott tillika vara styrelse i moderbolaget.
o Kommunstyrelsen utser VD.

Ägarstruktur
Efter genomförda transaktioner enligt ovan ska Lessebo kommun ha en
kommunkoncern enligt följande:
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OMVÄRLDSBEVAKNING
KOMMUNAL VERKSAMHET OCH KOMMUNKONCERNEN
Kommunens och kommunkoncernens verksamhet omfattar kommunens samarbete
mellan kommunerna och övrig verksamhet som grundar sig på ägande, avtal och
finansiering. Kommunen och dess dottersammanslutningar bildar en
kommunkoncern. En dottersammanslutning är en sammanslutning där kommunen
har bestämmande inflytande enligt bokföringslagen.

KONCERNSTYRNING
Fullmäktige beslutar om principerna för ägarstyrningen och om koncerndirektivet.
Styrelsen svarar för ägarstyrningen i kommunens verksamhet. Koncernledningen
svarar för koncernstyrningen, dvs. ägarstyrningen, genomförs i kommunkoncernen
och att koncernövervakningen ordnas i enlighet med fullmäktiges beslut.
Med ägarstyrning avses åtgärder genom vilka kommunen som ägare eller medlem
medverkar i förvaltningen och verksamheten i ett bolag eller en annan
sammanslutning. Åtgärderna kan gälla till exempel avtal om bolagsbildning,
bestämmelser i bolagsordningen, andra avtal, personval, anvisningar till personer som
företräder kommunen i olika sammanslutningar eller annat utövande av kommunens
bestämmande inflytande. Genom ägarstyrningen ska kommunen se till att
kommunkoncernens fördel som helhet beaktas i verksamheten i kommunens
dottersammanslutningar. I koncerndirektivet fastställs metoderna för ägarstyrningen.
Till skillnad från tidigare kommunallag finns det i nuvarande bestämmelser om vad
koncerndirektivet ska innehålla. Innehållet är mer omfattande än i den tidigare
rekommendationen. Bland annat bestämmelserna om sammansättningen av
dottersammanslutningarnas styrelser och god förvaltnings- och ledningspraxis för
dottersammanslutningarna är nya. Rekommendationen har genomgående preciserats
så att den motsvarar kraven och strukturen på koncerndirektivet enligt
kommunallagen.
Enligt 47 § i kommunallagens allmänna bestämmelser ska koncerndirektivet innehålla
behövliga bestämmelser åtminstone om
1. Planeringen och styrningen av kommunkoncernens ekonomi och investeringar,
8
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2. Ordnandet av koncernövervakningen, rapporteringen och riskhanteringen,
3. Informationen och tryggad rätt för kommunens förtroendevalda att få
upplysningar,
4. Skyldigheten att inhämta kommunens åsikt före beslutsfattandet,
5. Koncernens interna tjänster,
6. Sammansättningen och utnämningen av styrelserna för kommunens
dottersammanslutningar,
7. En god förvaltnings- och ledningspraxis i kommunens
dottersammanslutningar.

KOMMUNKONCERN
När en kommun direkt, helt eller delvis, äger bolag uppstår inte en koncern i
aktiebolagslagens mening, eller enligt skattelagstiftningen. De olika bolagen som
kommunen äger är från varandra helt fristående. De är således inga dotterbolag utan
helägda bolag. Eller i förekommande fall delägda bolag med andra.
Varje bolag är ett eget skattesubjekt. Och om ett bolag inte ingår i en koncern så kan
inte bolaget resultatutjämna, lämna koncernbidrag eller vidta motsvarande åtgärder
med ett annat bolag.
I en koncern är det möjligt att resultatutjämna mellan bolagen om koncernbidragsrätt
föreligger. Vilket är det normala om kommunen genom ett helägt moderbolag har
helägda dotterbolag.
Med helägt dotterbolag avses ur skattesynpunkt att moderbolaget äger minst 90 %
av aktierna i dotterbolaget.
Enligt aktiebolagslagen är definitionen en annan. Där räcker det med innehav av
aktier överstigande hälften av bolagets aktier om det också medför att ägaren har
mer än 50 % av rösterna i bolaget. Finns det A- och B-aktier räcker det således inte
att äga mer än hälften av aktierna. Men denna form av koncern berättigar inte till
koncernbidrag, resultatutjämning och så vidare.
Oftast lägger kommuner sina delägda bolag som ett direkt ägande under
kommunstyrelsen även om kommunen har ett moderbolag då det inte uppnås några
direkt fördelar med att låta ett moderbolag vara ägare av ett begränsat antal aktier i
olika bolag ur ett ekonomiskt perspektiv.
Det finns emellertid inget som hindrar att ett moderbolag innehar aktier i bolag som
inte är helägda.
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Ur skattemässig synpunkt är det således en fördel att bedriva en verksamhet i en
koncern då vinster och förluster kan utjämnas vilket kan reducera skattebelastningen.
När det kommer till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag så finns emellertid
enbart koncernbidragsrätt med andra allmännyttiga bostadsaktiebolag såtillvida att
bostadsbolaget inte kan ge koncernbidrag till andra typer av bolag. Bostadsbolaget
kan emellertid ta emot koncernbidrag. Detsamma är det med utdelning som oavsett
hur bostadsbolaget ägs måste förhålla sig till värdeöverföringsbegränsningarna i lag
(2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
Däremot framstår det som möjligt att för ett bostadsbolag ge till exempel ett
koncernbidrag till modern om modern återbetalar 79,4 % av bidraget. Det vill säga att
bostadsbolaget inte behöver betala bolagsskatt på summan som utgör
koncernbidrag utan modern kan sedan använda detta på bästa sätt. Och i och med
att återbetalning sker med 79,4 % hamnar bostadsbolaget i samma läge som om
bostadsbolaget hade haft summan som en beskattningsbar vinst. Bolagsskatten är för
närvarande 20,6 %.
Utdelningen inom en koncern är i allmänhet skattebefriad då moderbolagets innehav
av aktier i döttrarna är ett så kallar näringsbetingat aktieinnehav. Utdelning till
kommunen är alltid skattebefriad då kommunen inte är ett skattesubjekt. En annan
sak är att vinster kan behöva skattas fram genom att erläggande av bolagsskatt.
Upphandlingsreglerna öppnar upp för att vissa tjänster och varor kan köpas och
säljas mellan kommunen och bolagen. Detta förändras inte av att ett moderbolag
istället äger bolagen. Vidare kan helägda bolag under vissa förutsättningar köpa och
sälja varor och tjänster av varandra. Inte heller detta påverkas av att en bolagskoncern
bildas. Om något händer i denna del så är det möjligen något enklare med sådana så
kallade horisontella transaktioner. Upphandling är emellertid ett kapitel för sig vilket
kräver utredning och bedömning i de enskilda fallen.
Det finns inte några skatte- eller kommunalrättsliga hinder att bilda en koncern.
Försäljningen av kommunens aktier kan ske till moderbolaget utan
skattekonsekvenser eftersom kommunen inte är skattskyldig för eventuell vinst.
Försäljning av aktierna omfattas inte av EU: s statsstödsregler när det sker till bokfört
värde. Försäljning av aktier omfattas inte heller av LOU:s bestämmelser.
KONCERNÖVERGRIPANDE MÅLSTYRNING
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt finns kvar oavsett om ett moderbolag bildas eller
inte. Däremot kan moderbolaget utöva kontrollfunktioner som kommunstyrelsen
annars hade behövt utföra själv. Det förutsätter naturligen en strukturerad
återrapportering.
I ett moderbolag kan med fördel ledamöter i KS/KSAU sitta och styrelsemöten kan
samordnas med KS/KSAU:s sammanträden. Dock att de måste hållas före eller efter
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varandra och inte samtidigt. Vissa jävsfrågor kan uppstå i samband med ansvarsfrihet
eller motsvarande men i övrigt så uppstår sällan eller aldrig jäv.
Med ett moderbolag blir det enklare att vid behov hålla extra stämma i döttrarna då
endast moderbolaget behöver kallas. Oftast något enklare än att kalla kommunen till
stämma.
Moderbolag kan vara bemannat eller obemannat. Avtal kan upprättas mellan
moderbolag och kommun, även möjligt med direktägda bolag, om att moderbolaget
ska betala för vissa koncernsamordnade tjänster. Kan till exempel vara viss del av
ekonomichefens lön i den mån denna person också har ett uppdrag att hantera
ekonomin i koncernen. Kan även vara del av kommunchefens lön om kommunchefen
är VD i moderbolaget. Det finns emellertid viss momsproblematik som måste
hanteras för att säkerställa att momsen kan lyftas. Eller väljer man att kommunen står
helt för kostnaderna som det är idag.
Vid bildande av en koncern tydliggörs ägarens roll genom att ett moderbolag bildas.
Moderbolaget blir ett medel för kommunen att leda och samordna verksamheten i
bolagskoncernen mot kommunens vision och mål. Moderbolaget har till uppgift att
företräda kommunens strategiska intressen och utöva en aktiv ägarstyrning i
kommunens hel- och majoritetsägda bolag. Bolaget ska utföra den löpande
uppsikten över de helägda dotterbolagen åt kommunstyrelsen.
Styrelsen i moderbolaget blir kommunens förlängda arm och bör till en övervägande
del utgöras av ledamöter i kommunstyrelsen förslagsvis kommunstyrelsens presidium
eller KSAU för att säkerställa kommunens inflytande i bolagen. Val av ledamöter,
suppleanter, ordförande och lekmannarevisorer tas fram av valberedningen för beslut
i kommunfullmäktige.

ÄGARPOLITIK
Ägarpolitiken är en del av kommunstrategin, som godkänns av fullmäktige och som
är ett viktigt redskap för ledningen av kommunen. Ägarpolitiken anger riktlinjer bland
annat för i vilka sammanhang kommunen deltar som ägare och placerare och vad
kommunen eftersträvar med sitt ägande.
En väl fungerande ägarstyrning måste byggas upp utifrån tre fundament:
 Ägaridé, vad som är kommunens övergripande syfte med bolagssektorn och
hur de ska organiseras och styras.
 Företags- eller bolagspolicy.
 Planerings- och uppföljningssystem.
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KOMMUNENS MÖJLIGHET ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET
LESSEBO KOMMUN
Lessebo kommun startade Miljöverkstan 2017 med syfte att minska arbetslösheten
och att arbeta med integrationsfrågorna. Det beslutades att Miljöverkstan skulle
drivas under kommunstyrelsen på Arbetsmarknadsavdelningen under ett par år.
Därefter ska strukturen för denna verksamhet ses över utifrån att kommunen i princip
driver näringsverksamhet. 2021 startar kommunen ett Byggåterbruk i samverkan med
SSAM med syfte på cirkulär ekonomi, återvinning och ur ett
arbetsmarknadsperspektiv. Även ett tygåterbruk har startats upp under 2021 med
samma syfte som Miljöverkstan och byggåterbruket. När vi nu ser över
koncernstrukturen är det viktigt att även besluta om hur Miljöverkstan,
Byggåterbruket och Tygåterbruket ska vara organiserat.
GENERELLT GÄLLANDE NÄRINGSVERKSAMHET
Kommunallagen är den lag som i första hand reglerar vad en kommun får ägna sig åt
för verksamhet. I olika speciallagstiftningar regleras vilken typ av verksamhet som en
kommun måste ägna sig åt.
Av 2 kap 2 och 7 §§ kommunallagen framgår följande:
Uppgifter som andra ska ha hand om
2 § Kommuner och regioner får inte ha hand om sådana angelägenheter som enbart
staten, en annan kommun, en annan region eller någon annan ska ha hand om.
Kommunal näringsverksamhet
7 § Kommuner och regioner får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte
och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt
medlemmarna.
2 § gör att kommuner får ägna sig åt sådan verksamhet som visserligen även andra
ägnar sig åt så länge det inte finns viss utpekad organisation som är satt att förvalta
verksamheten i fråga.
När det gäller näringsverksamhet är kommunernas möjlighet än mer begränsade
genom 7 §. Där behandlas sådan näringsverksamhet som kommuner fritt kan
engagera sig i. Dessa verksamheter kännetecknas av att de går ut på att tillhandahålla
allmännyttiga anläggningar och tjänster åt medlemmarna. Lagtexten vill förmedla
intrycket av det som kan kallas sedvanlig kommunal affärsverksamhet. De mest
välkända exemplen på sådan verksamhet finner man inom kommunikationsväsendet,
energiförsörjningen och lägenhetsbestånd. Området har vuxit fram genom tradition
och rättspraxis.
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Av lag följer också undantag från att verksamheter inte får bedrivas i vinstsyfte. Till
exempel energibolag och bostadsbolag. Och inte nog med det, dessa ska dessutom
bedrivas affärsmässigt vilket innebär att de ska generera vinst och tillämpa
marknadsmässiga villkor. Det anses också i praxis vara möjligt för kommuner som
äger fastigheter att hyra ut lokaler på affärsmässiga villkor.
Ytterligare undantag finns och nya undantag tillkommer i takt med
samhällsutvecklingen. I lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter regleras
ytterligare en mängd undantag från kommunallagen. Då särskilt att viss verksamhet
ska bedrivas affärsmässigt.
Även i socialtjänstlagen (2001:453) står det:
Sysselsättning för personer med funktionshinder
1 § Kommuner får bedriva näringsverksamhet i syfte att ge personer med
funktionshinderanställning om de inte i tillräcklig omfattning inom kommunen kan få
lämpliga anställningar på annat sätt.
KONKURRENS
Huvudregeln är sålunda att en kommun endast får bedriva näringsverksamhet utan
vinstsyfte för att tillhandahålla allmännyttiga tjänster. I den mån det även finns en
fungerande marknad uppstår ett uppenbart problem. Kommunens tjänster ska då
tillhandahållas till självkostnad medan ett företags motsvarande tjänster ska generera
vinst. Kommunens närvaro på en sådan marknad riskerar uppenbarligen att snedvrida
konkurrensen och det kan vara olagligt. Det är då ett tecken på att kommunen inte
bör bedriva verksamheten i fråga.
I motsvarande mån måste en kommun, där verksamheten ska bedrivas affärsmässigt,
säkerställa att verksamheten bedrivs enligt marknadsmässiga villkor exempelvis AB
Lessebohus. Omotiverade subventioner och investeringsbeslut bör således inte
förekomma. Om det däremot till exempel är fråga om att tillhandahålla bostäder och
det inte finns någon privat aktör som bygger nya bostäder kan det i någon mån
sägas vara affärsmässigt och i vart fall allmännyttigt för en kommun att bygga
bostäder även om det är förenat med risk och hyra inte sätts till en nivå som borde
vara fallet vid konkurrens.
KOMMUNENS KOMPETENS, BOLAG ELLER FÖRVALTNING?
När kommunallagen, andra lagar eller praxis reglerar att en kommun får bedriva
näringsverksamhet så tar inte detta sikte på i vilken organisationsform verksamheten
ska bedrivas. Där förhåller sig lagstiftaren neutral.
Detta innebär att kommunens kompetens att bedriva näringsverksamhet alltid är
densamma. Om det sker i nämnd, bolag, förening eller på annat sätt spelar ingen roll.
Det är alltså inte möjligt att bedriva annan verksamhet än vad lag och praxis medger
bara för att den bedrivs i formen av till exempel ett aktiebolag.
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DIALOG MED ANDRA KOMMUNER
VÄXJÖ KOMMUN
Växjö kommun arbetar med koncernstyrning både politiskt och tjänstemannamässigt.
Växjö Kommunföretag AB, VKAB, är moderbolag till följande helägda dotterbolag;
Videium AB, Vidingehem AB, Växjöbostäder AB, Växjö Energi AB samt Växjö
Fastighetsförvaltning AB. Växjö kommunföretags uppgift är att se till så att
dotterbolagens verksamhet bedrivs effektiv, bland annat genom att arbeta med
samordnings- och utvecklingsfrågor inom koncernen.
”Genom den struktur som finns i koncernen har medarbetare lättare att se
helheten och hur koncernen tillsammans kan nå och verkställa sina mål.
Strukturen gör också att kommunen använder de totala resurserna på ett så
effektivt sätt som möjligt, vilket är viktigt för att kunna ge bästa service till
Växjö kommuns invånare, framtida invånare, företag och besökare.
Växjö kommunkoncern arbetar aktivt med koncernstyrning för att säkerställa en
effektiv leverans till dem vi är till för. Genom koncernens styrmodell som spänner
över såväl politisk som verkställande styrning tydliggörs helheten och ansvaret att nå
de koncerngemensamma målen. Genom att styrmodellen verkar från den högsta
politiska ledningen, via nämnder, styrelser och direktion ut till enskilda enheter i
samtliga förvaltningar, bolag och förbund skapas förutsättningar för en tydlig och
stringent styrning.
Växjö kommunkoncern arbetar med tvådimensionell styrning av verksamheten.
Styrningen sker å ena sidan genom den politiska styrningen av respektive förvaltning,
bolag och förbund och å andra sidan genom styrning av gränsöverskridande
huvudprocesser. Den politiska styrningen av huvudprocesserna sker genom Växjö
kommuns budget. I den verkställande styrningen av huvudprocesserna skapas
synergi- och skalfördelar genom strategisk och operativ samverkan och vi undviker
dubbelarbete och arbete som inte skapar värde för dem vi är till för.
Genom att aktivt arbete med såväl koncernstyrning som metod och med en
koncerngemensam styrmodell blir planering, genomförande och uppföljning
enhetligt och tydligt för såväl politiker som chefer och medarbetare. ”

14

18

ALVESTA KOMMUN
Alvesta kommun arbetar med koncernstyrning både politiskt och
tjänstemannamässigt.
Moderbolaget för de kommunala bolagen heter Alvesta Kommunföretag AB.
Moderbolaget äger de fyra verksamhetsbedrivande dotterbolagen. Ägaridén kan
sammanfattas med:



Alvesta Kommunföretag skall arbeta för att uppnå ett optimalt
resursutnyttjande
Plattform för ökad samverkan inom kommunkoncernen

Moderbolaget Alvesta kommunföretag AB ansvarar för att styra, leda och samordna
de helägda dotterbolagen mot vision 2027 och kommunens inriktningar genom både
formell styrning och informell styrning.
Alvesta kommunkoncern arbetar gemensamt med ekonomiavdelning, HR, IT,
administration och kundtjänst för att uppnå största möjliga kostnadseffektiviseringar.
”Den stora potentialen som finns i de koncerngemensamma resurserna i form av
personal, kompetens och kunskap är grunden för en god kommunal service till
Alvesta kommuns invånare. Hela kommun-koncernen är till för att skapa största
möjliga värde för dem vi är till för och därmed också skapa största möjliga nytta med
de resurser vi har att förfoga över. För att det ska lyckas implementeras under 2021
en ny styrmodell, med arbetssätt och metoder så att kommunen levererar en god och
jämn kvalitet utifrån kommunens uppdrag”.
I både budget 2020 och 2021 finns ett särskilt uppdrag att arbeta mot ökad
samordning mellan kommundelen och de kommunala bolagen för att uppnå en mer
effektiv kommunkoncern och undvika silos eller stuprör. Målet är främst att skapa en
modern och effektiv kommunkoncern som ska säkerställa en god och kvalitativ
service för kommuninvånare oavsett förvaltning eller bolag.
TINGSRYDS KOMMUN
Tingsryds kommun arbetar med koncernstyrning både politiskt och
tjänstemannamässigt.
Moderbolaget för de kommunala bolagen heter Tingsryds kommunföretag AB.
Moderbolaget äger Tingsryds Energi AB, Tingsryds Utveckling och Fastighets AB,
Tingsrydsbostäder, Stiftelsen Tingsrydsbostäder och Tingsryds Industristiftelse.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag äga och förvalta
aktier i Tingsryds kommuns ägda bolag samt övergripande samordna dotterbolagens
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verksamheter. Ändamålet med bolagets verksamhet är att nå ökad effektivisering och
ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser.
Anledning till koncernbildning i Tingsryd är:


Tydligare ägarstyrning
o Genom koncernbildning blir kommuns roll som ägare tydligare då
moderbolaget blir ett forum för att samordnat hantera ägarskapet.
Styrelsen i moderbolaget blir kommunens förlängda arm. Moderbolaget
utgör koncernledning och svarar för att samtliga bolag drivs enligt
kommunens mål och riktlinjer.



Samordning
o En tydlig ägarstruktur skapar förutsättningar för samordning av
gemensamma administrativa tjänster.



Snabbare beslutsprocess



Resultatutjämning

UPPVIDINGE KOMMUN
Uppvidinge kommun hade ett moderbolag UppMod AB där AB Uppvidingehus och
UppCom AB ingick. Motiveringen vid bildande av koncernen var att
koncernbidragsregler skulle bli tillämpbara för att kvitta vinster och förluster mellan
bolagen inom koncernen. Eftersom AB Uppvidingehus är ett allmännyttigt
bostadsbolag finns det regler som begränsar möjlighet för värdeöverföring från
bolaget. Sedan koncernbildningen har UppMod AB, som då hade upparbetade
förluster, i stället varit ett vinstdrivande bolag. Bolaget uppfyller inte de av ägaren
givna direktiven och de skäl som angavs vid bildandet av bolagskoncernen samt att
administration av en bolagskoncern kostar en del i både tid och pengar.
Därför tog kommunfullmäktige 2018 beslut om att avveckla UppMod AB.
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ALTERNATIVA FÖRSLAG
Utifrån en omvärldsbevakning hur andra kommuner organiserar sina bolag finns det
förutom det alternativet vi har idag ytterligare tre alternativ.

Bilda ett moderbolag som äger Lessebohus/Lessebofastigheter (bör beslutas om nytt
namn för bolaget), Lessebo Fjärrvärme AB samt Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus
ABtill 51%. De minoritetsägda bolagen kan ligga under moderbolaget eller som idag
under kommunfullmäktige. AB Kyrkebyn som är ett dotterbolag till Lessebo
Fastigheter bör fusioneras in i Lessebohus/Lessebo fastigheter.

Bilda ett moderbolag som äger AB Lessebohus, AB Lessebofastigheter, Lessebo
Fjärrvärme AB samt Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB till 51%. De
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minoritetsägda bolagen kan ligga under moderbolaget eller som idag under
kommunfullmäktige. AB Kyrkebyn som är ett dotterbolag till Lessebo Fastigheter AB
kommer att fusioneras in i Lessebohus/Lessebo fastigheter.

Bilda ett moderbolag som äger AB Lessebohus, AB Lessebofastigheter, Lessebo
Fjärrvärme AB samt Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB till 51%. Detta förslag
innebär att Lessebo kommun bildar ytterligare ett helägt bolag
Arbetsmarknadsutveckling. De minoritetsägda bolagen kan ligga under
moderbolaget eller som idag under kommunfullmäktige. AB Kyrkebyn som är ett
dotterbolag till Lessebo Fastigheter AB kommer att fusioneras in i
Lessebohus/Lessebo fastigheter.
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NULÄGET I LESSEBO KOMMUN
POLITISK ORGANISATION I LESSEBO KOMMUN
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De kommunala bolagen ligger direkt under kommunfullmäktige där
kommunstyrelsen har uppsiktsplikten för bolagen. Ägarstyrning sker i form av
bolagsordning och ägaranvisning.

TJÄNSTEMANNAORGANISATION I LESSEBO KOMMUN
Kommunfullmäktige tog beslut 2016-10-24 om ett förvaltningsavtal där dåvarande
tekniska förvaltningen ska utföra yttre skötsel och lokalvård får AB Lessebohus
räkning. Vissa förändringar har gjorts sedan beslutet togs exempelvis har lokalvården
och fastighetsförvaltning återgått till AB Lessebohus. AB Lessebohus faktureras de
utförda uppdragen såsom grönyteskötsel månadsvis. Lessebo kommun och AB
Lessebohus ska tydliggöra sina samverkansområden genom avtal så att båda parter
har full kontroll på samtliga transaktioner. Det är av stor vikt att Lessebo kommun och
bolagen har gemensamma system. När vi tydligt har reglerat avtalen mellan Lessebo
kommun och dess helägda bolag kommer det att bli en effektivisering av
administrationen.
Vid behov använder Lessebohus sig av HR avdelningen, detta regleras inte
ekonomiskt. Lessebo kommun har en timanställd som utför vissa utredningar för
Lessebohus del exempelvis dialog kring nybyggnation och marknadsvärdering av
fastigheter, detta regleras inte ekonomiskt.
Lessebohus har egen organisation för ekonomi, förvaltning och reception/växel men
ingen organisation för HR, IT, byggnation och fastighetsutveckling. Organisationen
står inför en organisationsförändring 2021. AB Lessebohus köper idag konsulttid
gällande ekonomikompetens. Denna kompetens finns i Lessebo kommun och skulle
minska kostnaden i AB Lessebohus vid en samverkan.
Lessebo kommun och de helägda bolagen är i behov av att se över den
administrativa organisationen för en ökad samverkan. Syftet är att arbeta med
samordnings- och utvecklingsfrågor inom kommunkoncernen. De
verksamhetsområden som inledningsvis bör ses över i syfte att samverka är:


Ekonomifunktionen



HR-funktionen



Fastighetsutveckling



Kommunikation och marknadsföring



Reception/växel
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Ett arbete har inletts med att se över hur tjänsteorganisationen ska se ut i de helägda
bolagen i syfte att öka samverkan med kommunen. Ökad samverkan ska bidra till
ökad kompetens, effektivisering och ökad specialiseringen inom några
verksamhetsområden. När utredningen är klar ska organisationen tydliggöras genom
avtal mellan kommunen och bolagen.
Samverkan kan ske på olika sätt. I och med att moms på kostnader som är direkt
kopplade till bostäder är avdragsgilla med 0% och kostnader som är direkt kopplade
till lokaler som hyrs ut med moms är 100% avdragsgilla. Ett alternativ är att
personalen är anställd av AB Lessebohus men arbetar i Lessebo kommun genom ett
avtal.

LESSEBO KOMMUNS HEL- OCH MAJORITETSÄGDA BOLAG SAMT
ARBETSMARKNADSAVDELNINGEN.
Helägda bolag
2020 har det identifierats vissa brister i AB Lessebohus och AB Lessebo Fastigheter
som inte har varit kända av Kommunstyrelsen. Det har bland annat framkommit stora
nedskrivningsbehov i befintliga fastigheter men även i nyproduktionen. Det är inte
heller gjorts någon riskanalys i bolagen. Som strukturen är uppbyggd idag i
ägaranvisningarna under underställningsplikt ska kommunfullmäktige ta ställning
innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt fattas. Beslut kan avse ärenden som rör investeringsobjekt, som inte redovisats i
bolagets årsbudget överstigande 300 prisbasbelopp. Vilket innebär att så länge
bolagen har tagit investeringarna i årsbudget kan varken kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen ha invändningar.
I ägaranvisningarna som antogs i kommunfullmäktige 2019-09-23 under ekonomi
och ekonomisk rapportering står det:
Investeringar överstigande 10 miljoner kronor
Innan Bolaget verkställer investeringar överstigande 10 miljoner kronor ska
kommunstyrelsen beredas tillfälle att yttra sig över investeringen samt i övrigt besluta
om uppföljning av investeringen ska göras på visst sätt.
Detta gäller inte investeringar som enligt ägardirektiv, bolagsordning, lag eller av
annan anledning ska godkännas av kommunfullmäktige.
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Detta innebär att kommunstyrelsen kan yttra sig men inte besluta i frågan. Om
samma skrivning finns från moderbolag till dotterbolag kan moderbolaget besluta
om investeringen.

Majoritetsägt bolag
Beträffande Lessebo kommuns majoritetsägda bolag saknas det aktieägaravtal
och/eller ägardirektiv sedan 2015. För Lessebo kommuns del finns det brister i
uppsiktsplikten gällande ägarstyrningen av bolaget. Det har också tagits beslut i
bolaget som strider mot de beslut som är fattade i Kommunstyrelsen. Det saknas en
tjänsteperson som bör driva och utveckla bolagets verksamhet vidare tillsammans
med styrelsen. Bolaget står inför stora utmaningar med lokaluthyrningen i Outlet.

Minoritetsägda bolag
Lessebo kommun har ett antal minoritetsägda bolag såsom Wexnet, SSAM, AB
Glasriket med flera. Bolagen ligger direkt under kommunfullmäktige med
uppsiktsplikt av kommunstyrelsen.

Miljöverkstan, Byggåterbruk och Tygåterbruk
Miljöverkstan, Byggåterbruk och Tygåterbruk bygger på självkostnadsprincipen men
också vara arbetsmarknadsprojekt och stärka integrationen.
Under året kommer det att starta en utredning kring arbetsmarknadsavdelningen och
kopplingen till ekonomiskt bistånd, myndighetsutövning samt samverkan med
Lärcenter om utredningen landar i en gemensam organisation kan inte denna
verksamhet vara bolagiserad.

AB Lessebohus, AB Lessebo Fastigheter samt AB Kyrkebyn
AB Lessebohus, AB Lessebo Fastigheter och Lessebo Fjärrvärme AB är helägda bolag
där AB Kyrkebyn är dotterbolag till Lessebo Fastigheter AB.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-11-24
§ 217

Dnr 2020/287-1.3.2

Översyn av Lessebo kommuns
bolagsstruktur
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchef att genomföra
en översyn av Lessebo kommuns bolagsstruktur.
Ärendebeskrivning
Lessebo kommun har idag fyra helägda bolag samt ett antal bolag där
kommunen är delägare i majoritet eller minoritet. I syfte att utveckla
arbetet med kommunstyrelsens uppsiktsplikt och för att uppnå ökad
effektivitet, föreslås en översyn av bolagsstrukturen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-11-10 § 196
Tjänsteskrivelse 2020-11-02

Beslutsexpediering
Kommunchef

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-27
§ 68

Dnr 2021/63-1.1.1

Översyn av valdistrikt inför valet 2022
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte göra
några förändringar i Lessebo kommuns nuvarande indelning i
valdistrikt.
Lessebo kommun åberopar särskilda skäl för bibehållande av små
valdistrikt, utifrån kommunens ortsstruktur och det faktum att
kollektivtrafiken försvårar röstning på annan ort. Lessebo kommun
gör bedömningen att en sammanslagning av valdistrikten skulle
kunna innebära ett lägre valdeltagande.
Ärendebeskrivning
På förslag av kommunfullmäktige ska Länsstyrelsen besluta om
kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över
indelningen under 2021.
Om kommunen avser att ändra gällande valdistriktsindelning bör
förslag om detta ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 1 oktober
2021. Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan
1000 och 2000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett
valdistrikt omfatta färre än 1000 eller fler än 2000 röstberättigade.
Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det
finns synnerliga skäl. Dessa bestämmelser finns till bland annat för
att valhemligheten ska skyddas och för att det rent praktiskt ska
fungera med rösträkning och rapportering på valnatten. Kommunen
ska ange de särskilda eller synnerliga skäl som den anser gäller om
något förslag inte följer huvudregeln gällande valdistriktets storlek.
Lessebo kommun har idag följande valdistrikt (antal röstberättigade
2021-03-01):
-

Lessebo N (1201)
Lessebo S (1093)
Hovmantorp Ö (1434)
Hovmantorp V (1175)
Ekeberga (866)
Ljuder (756)

Ekeberga och Ljuder omfattar således färre röstberättigade än vad
lagen kräver. Utifrån den ortsstruktur som finns i kommunen, är det
av högsta vikt att medborgarna fortsatt kan rösta i samtliga orter i
kommunen. Utbudet av kollektivtrafik, inte minst på söndag,
försvårar röstning på annat ort för boende i Kosta och Skruv, inte
minst under valdagen. Lessebo kommun gör bedömningen att en
sammanslagning av valdistrikten skulle kunna innebära ett lägre
valdeltagande.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-27
Beslutsunderlag
Skrivelse från Länsstyrelsen 2021-03-04: Valdistrikt i valet 2022
Tjänsteskrivelse 2021-04-20

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-04-20

Översyn av valdistrikten inför valet 2022
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte
göra några förändringar i Lessebo kommuns nuvarande indelning i
valdistrikt.
Lessebo kommun åberopar särskilda skäl för bibehållande av små
valdistrikt, utifrån kommunens ortsstruktur och det faktum att
kollektivtrafiken försvårar röstning på annan ort. Lessebo
kommun gör bedömningen att en sammanslagning av valdistrikten
skulle kunna innebära ett lägre valdeltagande.
Ärendebeskrivning
På förslag av kommunfullmäktige ska Länsstyrelsen besluta om
kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över
indelningen under 2021.
Om kommunen avser att ändra gällande valdistriktsindelning bör
förslag om detta ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 1
oktober 2021. Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta
mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Om det finns särskilda
skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1000 eller fler än 2000
röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300
röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl. Dessa
bestämmelser finns till bland annat för att valhemligheten ska
skyddas och för att det rent praktiskt ska fungera med rösträkning
och rapportering på valnatten. Kommunen ska ange de särskilda
eller synnerliga skäl som den anser gäller om något förslag inte
följer huvudregeln gällande valdistriktets storlek.
Lessebo kommun har idag följande valdistrikt (antal
röstberättigade 2021-03-01):
-

Lessebo N (1201)
Lessebo S (1093)
Hovmantorp Ö (1434)
Hovmantorp V (1175)
Ekeberga (866)
Ljuder (756)
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-04-20
Ekeberga och Ljuder omfattar således färre röstberättigade än vad
lagen kräver. Utifrån den ortsstruktur som finns i kommunen, är
det av högsta vikt att medborgarna fortsatt kan rösta i samtliga
orter i kommunen. Utbudet av kollektivtrafik, inte minst på
söndag, försvårar röstning på annat ort för boende i Kosta och
Skruv, inte minst under valdagen. Lessebo kommun gör
bedömningen att en sammanslagning av valdistrikten skulle kunna
innebära ett lägre valdeltagande.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Länsstyrelsen 2021-03-04: Valdistrikt i valet 2022

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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1 (2)

INFORMATION
Datum
2021-03-04

Ärendenummer
201-1429-2021

Länets kommuner

VALDISTRIKT VALET 2022
Behöver ni göra ändringar i valdistriktens indelning?

På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens
indelning i valdistrikt. Detta beslut måste vi meddela senast den 1 december 2021
för att den nya indelningen ska kunna tillämpas vid valet 2022.
Vi behöver därför ert förslag senast den 1 oktober 2021.
Vänligen meddela länsstyrelsen om ni inte tänker göra några ändringar.
Valdistriktens storlek

Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än
1000 eller fler än 2000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300
röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl.
Dessa bestämmelser finns till bland annat för att valhemligheten ska skyddas och
för att det rent praktiskt ska fungera med rösträkning och rapportering på
valnatten.
Tänk på att ange de särskilda eller synnerliga skäl som ni anser gäller om något
förslag inte följer huvudregeln gällande valdistriktets storlek.
Övrig information

Valmyndigheten tar fram statistik över antal röstberättigade per valdistrikt. Enligt
information på deras hemsida ska den preliminärt publiceras den 5 mars 2021.
Vad gäller ev. kartor och filformat får vi avvakta information från
Valmyndigheten.
Ann Jonasson

Postadress
351 86 VÄXJÖ

Gatuadress
Kungsgatan 8

Telefon
010-223 70 00

Telefax
010-223 72 20

Kontakt i detta ärende
Ann Jonasson

010-2237441
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E-post
kronoberg@lansstyrelsen.se

Webbplats
www.lansstyrelsen.se/kronoberg

2 (2)

INFORMATION
Datum
2021-03-04

Ärendenummer
201-1429-2021

Kopia

Valnämnderna
SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-27
§ 69

Dnr 2021/46-1.3.1

Revidering av riktlinjer för fordon i
Lessebo kommun
Beslut
Arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta riktlinjer för fordon
med ändringen om sommar- och vinterdäck.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog 2021-03-16 riktlinjer för fordon. Antagna
riktlinjer säger att det ska vara sommar- och vinterdäck odubbade,
dubbade för beredskapsfordon. Efter antagandet av riktlinjerna har
det framkommit starka önskemål att möjligheten till dubbade däck
ska kunna finnas på fler bilar än beredskapsfordon. Därför föreslås
att formuleringen blir att det ska finnas sommar- och vinterdäck.
Därmed finns det möjlighet att verksamheterna själva kan välja
dubbade eller odubbade däck.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-20
Riktlinjer för fordon, reviderat förslag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-16 § 43

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-04-20

Revidering av riktlinjer för fordon
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att anta
riktlinjer för fordon med ändringen om sommar- och vinterdäck.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog 2021-03-16 riktlinjer för fordon. Antagna
riktlinjer säger att det ska vara sommar- och vinterdäck odubbade,
dubbade för beredskapsfordon. Efter antagandet av riktlinjerna
har det framkommit starka önskemål att möjligheten till dubbade
däck ska kunna finnas på fler bilar än beredskapsfordon. Därför
föreslås att formuleringen blir att det ska finnas sommar- och
vinterdäck. Därmed finns det möjlighet att verksamheterna själva
kan välja dubbade eller odubbade däck.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-16 § 43
Reviderat förslag till riktlinjer

Christina Nyquist
Kommunchef Kommunledningskontoret
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Riktlinjer för fordon
Övergripande

Riktlinjerna gäller för hela kommen samt helägda bolag, kommunkoncernen.
Fordon, maskiner, verktyg, arbetslokaler får inte användas för privat bruk eller utlånas/hyras
ut. Undantag beredskapsbil som är beskriven i rutinen.

1. Fordonsansvar och inköp
De fordon Lessebo kommun använder skall ha låg miljöpåverkan, hög trafiksäkerhet och god
ekonomi över tid.

1.1 Ansvar
Respektive förvaltning ansvarar för sina fordon och för varje fordon säkerställer respektive
förvaltningschef att fordonsansvarig utses. Beträffande poolbilar ligger ansvaret för bilarna på
kommunledningsförvaltningen. En aktuell förteckning över alla fordon administreras av
upphandlings/inköpsavdelningen.
Övrigt ansvar:








Besiktning, service, däckbyte och renhållning av fordon –
Arbetsmarknadsavdelningen.
Kontroll av spolarvätska, olja och däcktryck – Arbetsmarknadsavdelningen.
Se till att fordonet är utrustat med följande nödlägesutrustning: varningstriangel,
varselväst, ficklampa, uppgifter om bärgare och första hjälpen. –
Arbetsmarknadsavdelningen.
Kontroll av körjournaler (avvikelser rapporteras till fordonsansvarig) –
Arbetsmarknadsavdelningen.
Försäkringsärenden - Arbetsmarknadsavdelningen kan ta hjälp av upphandlingschef.
Kontroll av tankkort – Ekonomiavdelningen.

1.2 Inköp/leasing
Respektive förvaltning ansvarar för inköp/leasing av fordon. Inför budgetarbetet tar
respektive förvaltning fram ett underlag för att motivera nyinvestering/leasing samt
avveckling av befintliga bilar. I underlaget ska det framgå antal körda mil, ålder på fordonet
samt vilket drivmedel som avses. Befintliga avtal tillämpas och upphandlingschef hanterar
processen efter beslut. Upphandling av fordon sker en gång per år och ska därför
samordnas mellan förvaltningarna.

1.2.1 Miljökrav på fordon
De fordon som köps in ska vara så energieffektiva som möjligt utifrån aktuellt behov och ha
låg klimatpåverkan utifrån drivmedlens hela livscykel. Vi har som mål att vara
fossilbränslefria 2025.

1.2.2 Trafiksäkerhets- och arbetsmiljökrav på fordon
Följande krav gäller generellt vid nyinköp av fordon för Lessebo kommun. Om lägre krav
ställs ska det särskilt motiveras. Typ av fordon dvs. elmoped, personbil och lätt lastbil väljs
utifrån användningsområde och säkerhet.
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Personbilar/lätta lastbilar ska som minimum vid nyinköp uppfylla förordning (2020:486) om
miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndighets bilar. samt även vara utrustade med:
-

ABS, låsningsfria bromsar
Krockkudde på förar- och passagerarplats fram
Huvud- och sidokrockskydd inkl. sidoairbag
Yttertemperaturmätare
Handsfree med bluetooth anslutning för mobiltelefon
Digital körjournal
Sommar- och vinterdäck
Brandsläckare, pulver, minst 2kg monterad
Första hjälpenutrustning

1.2.3 Redovisningskrav
Lessebo kommun ska senast den 1 mars varje år lämna en redogörelse till
Transportstyrelsen för sina inköp, sin leasing och sina upphandlingar under det föregående
kalenderåret. Av redogörelsen ska det framgå.




Hur många bilar som har köpts in eller leasats, fördelat på fordonsslag
Hur många upphandlingar av bilhyra eller taxiresor som har utförts
Vilka avsteg som har gjorts frånkraven i förordning (2020:486) om miljö- och
trafiksäkerhetskrav för myndighetsbilar.

1.2.4 Uppmärkning
Grundregeln är att alla fordon ska vara märkta med Lessebo kommuns grafiska profilen.
Undantag kan göras av förvaltningschef.

2. Fordonsanvändning
Lessebo kommun eftersträvar att minimera risker för våra anställda att drabbas av olycksfall.

2.1 Körjournal
Digital körjournal ska finnas i varje nyanskaffat fordon.

2.2 Arbetsgivarens ansvar
Ansvarig chef ska:
-

Se till att samtliga medarbetare har den kunskap, information och utbildning som
krävs för att följa riktlinjerna.
Följa upp att medarbetarna följer gällande riktlinjer såsom körjournal och
tillbudsrapportering.
Vid misstanke om alkohol- och/eller drogpåverkan omgående vidta åtgärder enligt
arbetsordningen för alkohol och droger. I dessa fall ska medarbetare inte vara i tjänst
och kontakt ska tas med företagshälsovård för omgående provtagning.
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2.3 Medarbetarens ansvar
Samtliga medarbetare som använder fordon i tjänsten ska:
-

-

Ha körkort och den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt
köra i tjänsten.
Följa gällande lagstiftning såsom hastighetsgränser och användande av bilbälte.
Böter och sanktionsavgifter betalas av ansvarig förare, inte av arbetsgivaren.
Genom sitt körsätt och sitt övriga beteende alltid uppträda som en förebild i trafiken.
Våra fordon syns och det är Lessebo kommun som får ett dåligt rykte om detta inte
sköts.
Alltid använda handsfreeutrustning vid mobiltelefoni under körning.
Till närmaste chef rapportera alla tillbud och olyckor så snart som möjligt.
Kontrollera fordonet före, under och efter körning, om det vid kontroll visar att brister
finns skall fordonsansvarig kontaktas.
Använd fordonet endast i tjänst.

2.4 Fordonsanvändande under beredskapsutövande
Medarbetare som ingår i beredskapstjänst och har servicebil som tas hem till bostaden
ansvarar för att fordonet endast används för tjänsteutövning.
Fordonet får endast användas för avhjälpande av anmälda ärenden eller larm.
Förare av servicebil ska:
-

Endast framföra fordonet mellan bostad/uppehälle och arbetsställe.
Inte använda bilen privat i mer än ringa omfattning. Accepterade avvikelser är ex.
kortare stopp under tjänsteärenden eller förflyttning där inställelsetiden under
beredskapen behöver uppfyllas för eventuella larm. Endast personal anställd eller
arbetar på uppdrag av Lessebo kommun bör färdas i fordonet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-03-16
§ 43

Dnr 2021/46-1.3.1

Antagande av riktlinjer för fordon i
Lessebo kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till Riktlinjer för fordon i
Lessebo kommun.
Reservation
Margareta Löfström (M), Markku Mäntylä (SD) och Ingmar Aronsson
(KD) reserverar sig till förmån för Ingmar Aronssons yrkande.
Ärendebeskrivning
De riktlinjer som är framtagna ska gälla hela kommunkoncernen.
Kommunen ska ha en låg miljöpåverkan, hög trafiksäkerhet och god
ekonomi på våra fordon.
Inom föreslagen riktlinje finns det en organisation inom
arbetsmarknadsenheten för att sköta kommunens bilar. Detta är
också ett led i arbetsmarknadsåtgärder för våra invånare.
2020 har det antagits en ny förordning gällande miljö- och
trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar. Denna förordning
hänvisas till i riktlinjerna.
Riktlinjer för fordon i Lessebo kommun tar upp:
 Fordonsansvar och inköp
 Ansvar för skötsel av fordonen
 Inköp/leasing
 Miljökrav på fordon
 Trafiksäkerhets- och arbetsmiljökrav på fordon
 Redovisningskrav
 Uppmärkning
 Fordonsanvändning
 Körjournal
 Arbetsgivarens ansvar
 Medarbetarens ansvar
 Fordonsanvändande under beredskapsutövande
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-02 §24
Tjänsteskrivelse 2021-02-24
Förslag till riktlinjer för fordon
Yrkanden
Ingmar Aronsson (KD) yrkar på att hemtjänst och hemsjukvård får
dubbade vinterdäck. Det handlar om personalens säkerhet och
möjlighet att ta sig fram även vid blixthalka och ute på landsbygden
där det ofta är dåligt snöröjt.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-03-16
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot
Ingmar Aronssons yrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutat
i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslutsexpediering
Samtliga nämnder

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Riktlinjer för fordon
Antagen av kommunstyrelsen 2021-03-16 § 43

Övergripande

Riktlinjerna gäller för hela kommen samt helägda bolag, kommunkoncernen.
Fordon, maskiner, verktyg, arbetslokaler får inte användas för privat bruk eller utlånas/hyras
ut. Undantag beredskapsbil som är beskriven i rutinen.

1. Fordonsansvar och inköp
De fordon Lessebo kommun använder skall ha låg miljöpåverkan, hög trafiksäkerhet och god
ekonomi över tid.

1.1 Ansvar
Respektive förvaltning ansvarar för sina fordon och för varje fordon säkerställer respektive
förvaltningschef att fordonsansvarig utses. Beträffande poolbilar ligger ansvaret för bilarna på
kommunledningsförvaltningen. En aktuell förteckning över alla fordon administreras av
upphandlings/inköpsavdelningen.
Övrigt ansvar:
•
•
•

•
•
•

Besiktning, service, däckbyte och renhållning av fordon –
Arbetsmarknadsavdelningen.
Kontroll av spolarvätska, olja och däcktryck – Arbetsmarknadsavdelningen.
Se till att fordonet är utrustat med följande nödlägesutrustning: varningstriangel,
varselväst, ficklampa, uppgifter om bärgare och första hjälpen. –
Arbetsmarknadsavdelningen.
Kontroll av körjournaler (avvikelser rapporteras till fordonsansvarig) –
Arbetsmarknadsavdelningen.
Försäkringsärenden - Arbetsmarknadsavdelningen kan ta hjälp av upphandlingschef.
Kontroll av tankkort – Ekonomiavdelningen.

1.2 Inköp/leasing
Respektive förvaltning ansvarar för inköp/leasing av fordon. Inför budgetarbetet tar
respektive förvaltning fram ett underlag för att motivera nyinvestering/leasing samt
avveckling av befintliga bilar. I underlaget ska det framgå antal körda mil, ålder på fordonet
samt vilket drivmedel som avses. Befintliga avtal tillämpas och upphandlingschef hanterar
processen efter beslut. Upphandling av fordon sker en gång per år och ska därför
samordnas mellan förvaltningarna.

1.2.1 Miljökrav på fordon
De fordon som köps in ska vara så energieffektiva som möjligt utifrån aktuellt behov och ha
låg klimatpåverkan utifrån drivmedlens hela livscykel. Vi har som mål att vara
fossilbränslefria 2025.
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1.2.2 Trafiksäkerhets- och arbetsmiljökrav på fordon
Följande krav gäller generellt vid nyinköp av fordon för Lessebo kommun. Om lägre krav
ställs ska det särskilt motiveras. Typ av fordon dvs. elmoped, personbil och lätt lastbil väljs
utifrån användningsområde och säkerhet.
Personbilar/lätta lastbilar ska som minimum vid nyinköp uppfylla förordning (2020:486) om
miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndighets bilar. samt även vara utrustade med:
-

ABS, låsningsfria bromsar
Krockkudde på förar- och passagerarplats fram
Huvud- och sidokrockskydd inkl. sidoairbag
Yttertemperaturmätare
Handsfree med bluetooth anslutning för mobiltelefon
Digital körjournal
Sommar- och vinterdäck odubbade, dubbade för beredskapsfordon
Brandsläckare, pulver, minst 2kg monterad
Första hjälpenutrustning

1.2.3 Redovisningskrav
Lessebo kommun ska senast den 1 mars varje år lämna en redogörelse till
Transportstyrelsen för sina inköp, sin leasing och sina upphandlingar under det föregående
kalenderåret. Av redogörelsen ska det framgå.
•
•
•

Hur många bilar som har köpts in eller leasats, fördelat på fordonsslag
Hur många upphandlingar av bilhyra eller taxiresor som har utförts
Vilka avsteg som har gjorts frånkraven i förordning (2020:486) om miljö- och
trafiksäkerhetskrav för myndighetsbilar.

1.2.4 Uppmärkning
Grundregeln är att alla fordon ska vara märkta med Lessebo kommuns grafiska profilen.
Undantag kan göras av förvaltningschef.

2. Fordonsanvändning
Lessebo kommun eftersträvar att minimera risker för våra anställda att drabbas av olycksfall.

2.1 Körjournal
Digital körjournal ska finnas i varje nyanskaffat fordon.

2.2 Arbetsgivarens ansvar
Ansvarig chef ska:
-

Se till att samtliga medarbetare har den kunskap, information och utbildning som
krävs för att följa riktlinjerna.
Följa upp att medarbetarna följer gällande riktlinjer såsom körjournal och
tillbudsrapportering.
Vid misstanke om alkohol- och/eller drogpåverkan omgående vidta åtgärder enligt
arbetsordningen för alkohol och droger. I dessa fall ska medarbetare inte vara i tjänst
och kontakt ska tas med företagshälsovård för omgående provtagning.
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2.3 Medarbetarens ansvar
Samtliga medarbetare som använder fordon i tjänsten ska:
-

-

Ha körkort och den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt
köra i tjänsten.
Följa gällande lagstiftning såsom hastighetsgränser och användande av bilbälte.
Böter och sanktionsavgifter betalas av ansvarig förare, inte av arbetsgivaren.
Genom sitt körsätt och sitt övriga beteende alltid uppträda som en förebild i trafiken.
Våra fordon syns och det är Lessebo kommun som får ett dåligt rykte om detta inte
sköts.
Alltid använda handsfreeutrustning vid mobiltelefoni under körning.
Till närmaste chef rapportera alla tillbud och olyckor så snart som möjligt.
Kontrollera fordonet före, under och efter körning, om det vid kontroll visar att brister
finns skall fordonsansvarig kontaktas.
Använd fordonet endast i tjänst.

2.4 Fordonsanvändande under beredskapsutövande
Medarbetare som ingår i beredskapstjänst och har servicebil som tas hem till bostaden
ansvarar för att fordonet endast används för tjänsteutövning.
Fordonet får endast användas för avhjälpande av anmälda ärenden eller larm.
Förare av servicebil ska:
-

Endast framföra fordonet mellan bostad/uppehälle och arbetsställe.
Inte använda bilen privat i mer än ringa omfattning. Accepterade avvikelser är ex.
kortare stopp under tjänsteärenden eller förflyttning där inställelsetiden under
beredskapen behöver uppfyllas för eventuella larm. Endast personal anställd eller
arbetar på uppdrag av Lessebo kommun bör färdas i fordonet.

43

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-27
§ 70

Dnr 2020/268-5.2.2

Krigsorganisation för Lessebo kommun
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fatta ett
inriktningsbeslut avseende krigsplaceringar som innebär att all
tillsvidareanställd personal krigsplaceras i kommunen enligt ”Lag
(1994:1809) om totalförsvarsplikt” med ändringar enligt ” SFS
2020:1274” under förutsättning att denne inte ianspråktagits av
annan myndighet.
Ärendebeskrivning
Kommunen har ett ansvar i uppbyggnaden av det civila försvaret att
tillse bland annat personalförsörjningen i de kommunala
verksamheterna. Att Lessebo kommun krigsplacerar personal är
endast en planeringsåtgärd. Skyldigheten att tjänstgöra vid höjd
beredskap är ett separat beslut och regleras i lagen om
totalförsvarsplikt.
Kommunstyrelsen uppdrog till Beredskaps- och
säkerhetssamordnaren 2020-10-27 att utreda och påbörja
krigsplacering av personal med nyckelbefattningar inom Lessebo
kommun.
Det finns möjlighet att krigsplacera endast nyckelpersoner eller
samtlig personal. Sammantaget görs bedömningen att för att
säkerställa bemanningsplan vid höjd beredskap och ytterst krig bör
samtlig tillsvidareanställd personal placeras i sina ordinarie
befattningar.
Beredskap- och säkerhetssamordnare Patrik Itzel redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-26
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-27 § 205

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-03-25

Tjänsteskrivelse – Inriktningsbeslut avseende
Krigsplaceringar
Förslag till beslut
Beredskaps- och säkerhetssamordnare föreslår Kommunstyrelsen
att fatta ett Inriktningsbeslut avseende krigsplaceringar som
innebär att all tillsvidareanställd personal krigsplaceras i
kommunen enligt ”Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt” med
ändringar enligt ” SFS 2020:1274” under förutsättning att denne
inte ianspråktagits av annan myndighet.
Ärendebeskrivning
Kommunen har ett ansvar i uppbyggnaden av det Civila försvaret
(CF) att tillse bland annat personalförsörjningen i de kommunala
verksamheterna. Att Lessebo kommun krigsplacerar personal är
endast en planeringsåtgärd. Skyldigheten att tjänstgöra vid höjd
beredskap är ett separat beslut och regleras i lagen om
totalförsvarsplikt.
Skapandet av krigsorganisation sker under 2021 och pågår
parallellt med en Säkerhetsskyddsanalys som också kan komma att
påvisa investeringsbehov kring vissa anläggningar.

Bakgrund
Regeringen har gett Försvarsmakten och MSB i uppdrag att verka
för att samtliga berörda aktörer krigsplacerar den personal som
krävs vid höjd beredskap inom civilt och militärt försvar.
Lessebo kommun ska skapa en krigsorganisation och bemanna
den.
Kommunstyrelsen uppdrog till Beredskaps- och
säkerhetssamordnaren den 2020-10-27 Dnr 2020/268-5.2.2 att

45

Sida 2 av 2
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Kommunstyrelsen
2021-03-25
utreda och påbörja krigsplacering av personal med
nyckelbefattningar inom Lessebo kommun.
Det finns möjlighet att krigsplacera endast nyckelpersoner eller
samtlig personal. Sammantaget görs bedömningen att för att
säkerställa bemanningsplan vid höjd beredskap och ytterst krig
bör samtlig tillsvidareanställd personal placeras i sina ordinarie
befattningar.
Skulle vi välja att enbart krigsplacera så kallad nyckelpersonal
skulle vi dels peka ut dem som särskilt intressanta, dels behöva
förlita oss på allmän tjänsteplikt gällande övrig personal.
Väljer vi att krigsplacera all personal enligt ovan kan vi säkerställa
personalförsörjningen även om Totalförsvarsplikt råder. Fortsatt
måste vi ta hänsyn till om personal redan ianspråktagits av annan
myndighet eller om denne kan göra bättre nytta i annan befattning
under höjd beredskap.
Samråd med kommunchef samt dialog med övriga kommuner i
Kronobergs län har skett.
Patrik Itzel
Beredskaps- och säkerhetssamordnare Kansliavd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-10-27
§ 205

Dnr 2020/268-5.2.2

Krigsorganisation för Lessebo kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Uppdra till Beredskaps- och säkerhetssamordnare att utreda och
påbörja krigsplacering av personal med nyckelbefattningar inom
Lessebo kommun.
2. Beslut om vilka personer som anses ha nyckelbefattningar och som
ska krigsplaceras sker i samråd med kommunchef och personalchef.
Ärendebeskrivning
Med anledning av en förändrad säkerhetspolitisk situation i Europa
ska planeringen för civilt försvar återupptas enligt regeringens
försvarspolitiska inriktning 2016–2020. Den kommunala
verksamheten är en av flera aktörer i det civila försvaret.
Enligt överenskommelse mellan SKL och MSB 2018-2020 ska alla
kommuner påbörja arbetet avseende de beredskapsförberedelser som
behövs för verksamheten under höjd beredskap så att de på sikt kan
fullgöra sin uppgift inom totalförsvaret i händelse av krigsfara och
krig. Krigsplacering av personal är en utav de
beredskapsförberedelser som listas i överenskommelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-10-13 § 184
Tjänsteskrivelse 2020-09-29
”Rätt person på rätt plats” – Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps (MSB) vägledning för krigsorganisation och
krigsplaceringar för kommuner

Beslutsexpediering
Beredskap- och säkerhetssamordnare
Kommunchef
Personalchef

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-05-04

Vidaredelegation av föreskriftsrätt om
förbud mot att vistas på särskilt angivna
platser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att vidaredelegera beslutsrätt gällande
föreskrifter enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för
att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 enligt följande:
- För perioden 2021-05-11 t.o.m. 2021-06-22 samt 2021-08-17
tills vidare, till kommunstyrelsens arbetsutskott.
- För perioden 2021-06-23 t.o.m. 2021-08-16 till
kommunstyrelsens ordförande eller 1:e vice ordförande i
dennes frånvaro.
Ärendebeskrivning
Den 11 mars 2021 trädde en bestämmelse i förordning (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19 (begränsningsförordningen) i kraft, som ger kommuner
rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om
det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26 § 33 att delegera till
kommunstyrelsen att meddela föreskrifter enligt lagen (2021:4)
om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av
sjukdomen covid-19. Beslutsrätten kan vidaredelegeras, vilket
föreslås för att underlätta snabba beslut.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26 § 33

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-04-26
§ 33

Dnr 2021/135-

Delegation av föreskriftsrätt om förbud
mot att vistas på särskilt angivna platser
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att meddela
föreskrifter enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att anmäla
beslut fattade med stöd av delegationsbemyndigandet till
nästkommande ordinarie kommunfullmäktigesammanträde.
3. Kommunstyrelsen kan vidaredelegera beslutanderätten.
Ärendebeskrivning
Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) får regeringen eller
den kommun som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan
liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig
risk för trängsel.
Den 11 mars 2021 trädde en bestämmelse i förordningen (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19 (begränsningsförordningen) i kraft, som ger kommuner rätt
att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det
på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Kommunstyrelsen
föreslås få rätt att utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt
angivna platser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-16
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-16 § 95

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-27
§ 71

Dnr 2021/121-1.6.3

Förfrågan om deltagande i en förstudie
gällande eventuell sammanslagning av
kommunalförbund inom räddningstjänst
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Lessebo
kommun ställer sig bakom förslaget att genomföra en förstudie
gällande gemensamt kommunalförbund för räddningstjänsterna i
Sölvesborg, Karlshamn, Olofström, Ronneby, Karlskrona, Tingsryd,
Lessebo och Uppvidinge kommuner.
Ärendebeskrivning
Inom ägarkommunerna för räddningstjänsten i Östra och Västra
Blekinge har ett politiskt initiativ tagits till en förstudie gällande
gemensamt kommunalförbund i ett större geografiskt område.
Direktionen för räddningstjänsten Östra Kronoberg beslutade 202103-19 att ställa sig bakom förslaget och överlämna frågan till
medlemskommunerna för ställningstagande.
Beslutsunderlag
Räddningstjänsten Ö Kronoberg protokoll 2021-03-19 § 12

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-27
§ 72

Dnr 2020/34-1.5.2

Uppföljning av intern kontroll 2020
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att
1. Notera informationen till protokollet.
2. Kommunchefen återkommer senast 2021-10-05 med
genomarbetade rutiner.
Ärendebeskrivning
Enligt anvisningar för intern kontroll ska föregående års genomförda
internkontroll redovisas i början av året. Samtliga kontrollmoment
har genomförts, en sammanfattning har redovisats i
kommunstyrelsen 2021-02-09.
I några av kontrollmomenten har brister uppmärksammats.
Kommunstyrelsen ska enligt beslut ha en återkoppling senast 202105-11 vilka åtgärder som är vidtagna. Tjänsteskrivelsen beskriver
åtgärder som påbörjats, men det krävs mer tid för verkställande av
rutiner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-21
Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-09 § 20

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-04-21

Uppföljning av intern kontroll för
kommunstyrelsen 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att
1. Notera informationen till protokollet.
2. Kommunchefen återkommer 2021-10-05 med
genomarbetade rutiner.
Ärendebeskrivning

Ekonomi
Risk: Brister i leverantörsrutinen.
Åtgärd:
 Ekonomiavdelningen förtydliga rutinerna gällande
beslutsattest av egna kostnader.
 Ekonomiavdelningen tar fram rutiner för hantering av
tjänstekort samt skriver in i ”Intern kontroll av ekonomiska
transaktioner”
Risk: Risk vid investeringar
Åtgärd:
 Projektgrupp är bildad för att ta fram rutiner för
slutredovisning och efterkalkyl av genomförda
investeringar. Gruppen består av representanter för
kommunledningsförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen och AB Lessebohus.

Personal
Risk: Att vi inte säkerställer personalförsörjningen med
rätt kompetens.
Åtgärd:
 HR-avdelningen tillsammans med HUL ska i ett första
skede kravställa Visma att vi kan följa upp
personalomsättningen
 HR-avdelningen arbetar med att ta fram en övergripande
kompetensplattform
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Kommunstyrelsen
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Upphandling/inköp
Risk: Att inköp inte sker enligt avtal
Åtgärd:
 Upphandlingsavdelningen ska förtydliga rutinerna för
upphandling och diarieföring.
 Det pågår en utökad uppföljning gällande inköp i nytt
inköpssystem Marknadsplatsen
 Vi kommer också att använda ett system Inyett där vi kan
kontrollera bland annat avtalstroheten. Där inriktningen är
att under året nå 95% avtalstrohet.
Risk: Risk för jäv, mutor och oegentligheter
Åtgärd:
 HR-avdelningen har tagit fram handlingsplan för jäv,
mutor och oegentligheter som behandlas i
personalutskottet.
 Rutinerna ska förtydligas i personalhandboken efter det att
rutinen är antagen av kommunstyrelsen.

Övergripande
Risk: Risk att uppsiktsplikten inte genomförs enligt
kommunallagen.
Åtgärd:
 En genomförd utredning gällande bolagsstrukturen är
genomförd och kommer att belysas i kommunstyrelsen
2021-05-05. Utredningen belyser bland annat
uppsiktsplikten.
Bakgrund
Enligt anvisningar för intern kontroll ska föregående års
genomförda internkontroll redovisas i början av året. Samtliga
kontrollmoment har genomförts, en sammanfattning har
redovisats i kommunstyrelsen 2021-02-09.
I några av kontrollmomenten har brister uppmärksammats.
Kommunstyrelsen ska ha en återkoppling senast 2021-05-11 vilka
åtgärder som är vidtagna.

Christina Nyquist
Kommunchef Kommunledningskontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-09
§ 20

Dnr 2020/34-1.5.2

Uppföljning av intern kontroll för
kommunstyrelsen 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Notera genomförd intern kontroll 2020 till protokollet.
2. Uppdra till kommunchef att vidta åtgärder med anledning av
uppföljningen.
3. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen 2021-05-11.
Ärendebeskrivning
Enligt anvisningar för intern kontroll ska föregående års genomförda
internkontroll redovisas i början av året. Samtliga kontrollmoment
har genomförts, en sammanfattning redovisas härmed för
kommunstyrelsen.
I några av åtgärderna har brister uppmärksammats, och åtgärder
föreslås.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-01-26 § 4
Tjänsteskrivelse 2021-01-15
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2020,
sammanfattning av genomförda åtgärder

Beslutsexpediering
Kommunchef

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-27
§ 73

Dnr 2021/1-1.5.3

Uppföljning av internkontroll nämnder
och bolag 2020
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Notera informationen till protokollet.
2. Påtala för de nämnder och bolag för vilka redovisning saknas, att
intern kontroll ska genomföras enligt anvisningarna fr.o.m. 2021.
Ärendebeskrivning
Samtliga nämnder förutom Myndighetsnämnden har inkommit med
uppföljning av genomförd intern kontroll 2020. Detta ska redovisas
till kommunstyrelsen inom ramen för uppsiktsplikten, i enlighet med
antagna anvisningar. Redovisning saknas också för bolagen.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2021-02-17 § 7 med bilaga
Socialnämndens beslut 2020-12-16 § 155
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-01-18 § 8
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-03-09 § 14-16

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

56

Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-04-20

Uppföljning av intern kontroll nämnder
2020
Förslag till beslut
Notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Samtliga nämnder förutom Myndighetsnämnden har inkommit
med uppföljning av genomförd intern kontroll 2020. Detta ska
redovisas till kommunstyrelsen inom ramen för uppsiktsplikten, i
enlighet med antagna anvisningar.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2021-02-17 § 7 med bilaga
Socialnämndens beslut 2020-12-16 § 155
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-01-18 § 8
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-03-09 § 14-16

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-01-18
§8

Dnr 2020/206-1.5.2

Internkontroll 2020
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
internkontrollen för år 2020.
Ärendebeskrivning
Ekonomi
Ansvarig ekonom har gjort stickprov inom ramen för de anvisningar
som kommunfullmäktige beslutat om. Ett antal leverantörsfakturor
har tagits fram enligt tillämpningsanvisningarna på följande
kontoslag:
6400-6469 – Förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier och
livsmedel
7051-7055 – Hotell och resekostnader
7100-7119 – Representation och gåvor
7651 – Kurser och konferenser
Vid granskningen av leverantörsfakturor har anmärkningar
framkommit på de fem stickprov, där fel ansvar, verksamhet,
aktivitet, objekt och konto var angivet samt inom representation var
angiven syfte men deltagarlista saknar. Åtgärder har vidtagits. För
övrigt var kontering och attestering rätt utförd.
Inom kontointervallen för hotell, resekostnader, representation,
gåvor, kurser och konferenser var det få fakturor i år på grund av
covid-19. Därför har fler fakturor på förbrukningsmaterial och
inventarier tagits med istället.
Sjukfrånvaro
Nämnden uppdrog förvaltningen att göra en kontroll utav
arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöansvaret är delegerat från
förvaltningschef till respektive underställd chef. Inom förvaltningen
är det brist på lokala skyddsombud och arbetsmiljöronder kan endast
genomföras med centrala fackliga företrädare. Under 2020 har dessa
ej kunnat genomföras för våra enheter.
Stora flöden
Nämnden uppdrog förvaltningen att kontrollera rutiner kring
spillvattenhantering. Under 2020 piggades (rensade) två av
kommunens stora tryckledningar i Hovmantorp (från Prästudden och
Oxnabbens pumpstationer). Nästan alla pumpar i Hovmantorp har
dessutom servats/renoverats. Detta har gjort att mer spillvatten kan
tryckas iväg och på så sätt minska bräddningarna. Däremot är det
förvaltningens bedömning att ledningsnätet behöver ses över. Det är
fortfarande mycket inläckage i spillvattennätet. En mindre del av
dagvatten till spillvattennätet har försvunnit när privatpersoner har
gjort åtgärder på sina fastigheter.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-01-18
Oklara ansvarsförhållanden mellan förvaltningar
Nämnden uppdrog förvaltningen att kontrollera rutinen för
samarbetet med Kultur och Fritid. Samhällsbyggnadsförvaltningen
utför beställning av dykningsarbeten vid badplatser åt Kultur och
Fritid. Avstämningen är inbokad i början av 2021 på grund av nya
budgetförutsättningar.
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Fakturor SBN 2020-12-03
Internkontroll SBN 2020 del 2 2020-12-03
Beslut om reviderad attestlista 2020-10-26
Tjänsteskrivelse 2021-04-04

Beslutsexpediering
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-17
§7

Dnr 2020/98-

Uppföljning av intern kontroll 2020 och
kontrollplan för 2021
Beslut
Uppföljning av intern kontroll för 2020 är lämnad och översänds till
kommunfullmäktige.
Socialnämnden fastställer intern kontrollplan för 2021.
Uppföljningen sker i maj, september och december.
Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnden upprätthålla en
tillfredsställande intern kontroll, dvs. de ska med rimlig grad av
säkerhet säkerställa att målen uppnås, säkra en effektiv förvaltning
samt undvika allvarliga fel. Uppföljning av kontrollplan för 2020
redovisas i bilaga 1. Socialnämnden har tagit fram en plan för
internkontroll 2021. Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder
redovisas i socialnämnden maj, september samt december 2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare, 2021-02-09
Uppföljning av internkontroll 2020, bilaga 1
Internkontrollplan 2021, bilaga 2
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2021-02-04 §
20
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2020-11-25 § 149
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2020-12-16 § 154
Yrkanden
Joachim Danielsson (S) yrkar att uppföljning av intern kontroll för
2020 är lämnad och översänds till kommunfullmäktige.
Socialnämnden fastställer intern kontrollplan för 2021. Uppföljning
sker i maj, september och december.

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning av internkontroll för socialnämnden 2020.

Bilaga 1.

Kontrollmoment

Metod

Ansvarig

Resultat

Utredningstid barn och
ungdom

Utredningstid i antal dagar från påbörjad till
avslutad utredning inom barn och ungdom 0–20
år, medelvärde.

IFO-chef

Jan-april 121 dagar
Maj-aug 113 dagar
Sept-dec 105 dagar

Väntetid från ansökan
till beslut inom
försörjningsstöd

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om
försörjningsstöd, medelvärde.

IFO-chef

Jan-april 28 dagar
Maj-aug 35 dagar
Sept.-dec 32 dagar

Kostnad för ekonomiskt
bistånd

Kostnad för ekonomiskt bistånd.

IFO-chef

2020, 9 093 449 kr.
2019, 7 536 700 kr. 559 kr/innevånare

Medianvårdtid inom
särskilt boende,
äldreomsorg.

Mediantid för vistelse i särskilt boende för
personer 65+ beräknat vid flytt/dödsfall, antal
dagar.

IFO-chef

2020, 1 414 dagar.
2919, 1 487 dagar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-12-16
§ 155

Dnr 2020/87-1.4.1

Intern kontroll ekonomi 2020
Beslut
Socialnämnden besluta att notera till protokollet att informationen är
lämnad. Informationen är även lämnad till kommunledningskontoret.
Ärendebeskrivning
Stickprov har gjorts inom ramen för ”anvisningar för intern kontroll
av ekonomiska transaktioner”.
Ett antal leverantörsfakturor har tagits fram enligt
tillämpningsanvisningarna på följande kontoslag
-Förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier och livsmedel
-Hotell och resekostnader
-Representation och gåvor
-Kurser och konferenser
Vid granskning av leverantörsfakturorna har inga större
anmärkningar framkommit
-Kontering och attestering var överlag rätt utförd, kommentarer har
skrivit i bifogat underlag vid avvikelser.
-Anteckningar fanns i de fall det var nödvändigt förutom i ett fall som
kommenteras i det bifogade underlaget.
Övriga reflektioner som gjorts är att det finns ett flertal
påminnelsefakturor inom socialförvaltningen och flertal inköp görs
utanför avtal.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår:
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att
notera till protokollet att informationen är lämnad. Informationen är
även lämnad till kommunledningskontoret
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonom, 2020-11-20
Intern kontroll ekonomi, stickprov
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2020-12-02 §
169

Beslutsexpediering
Ekonom
Kommunledningsförvaltningen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-09
§ 16

Dnr 2021/34-1.5.2

Internkontroll 2020 - Uppföljning av
skyddsronder
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
En av Barn- och utbildningsnämndens internkontrollpunkter för
2020 var att följa upp Arbetsmiljö och då specifikt skyddsronder och
om de genomförs på enheterna, genererar handlingsplaner och att
åtgärder följs upp.
Bakgrund
Inom nämndens ansvarområde ingår arbetsmiljöansvaret.
Återrapportering av arbetsmiljöarbetet sker vid ett tillfälle per år
enligt det systematiska kvalitetsarbetet. Då det har framkommit att
det finns återkommande identifierade problem i lokaler har nämnden
beslutat att granska arbetet med skyddsronder.
Redovisning
Internkontrollen visar att det genomförs skyddsronder inom samtliga
verksamheter systematiskt och regelbundet. Skyddsronderna finns
inlagt i rektorernas årshjul och det följs. Däremot finns brister i
rutinerna efter skyddsrondens genomförande. Det behöver skapas
rutiner för att tydliga protokoll från skyddsronder, att
handlingsplaner upprättas och riskbedöms samt följs upp för att
säkerställa att avsedd effekt uppnåtts. Handlingsplanerna behöver
också tidsättas utifrån riskanalysen.
Rutin behöver också skapas på hur dessa handlingsplaner gällande
fastigheter och inomhusmiljö ska återrapporteras till nämnden.
Insatser gällande fastigheter är kopplade till budget. Behov av tätare
avstämningar och dialog mellan barn- och utbildningsförvaltningen
samt fastighetsavdelningen har identifierats och planerats in löpande
under året.
Åtgärder
Ny modul som stöd för arbetet med skyddsronder inklusive
riskbedömning införs. Personalavdelningen ansvarar för
uppstart och därefter ska implementering ske för likvärdiga
underlag i arbetet under 2021.
Ny rutin gällande att göra risk- och konsekvensbedömningar av
de identifierade behoven vid skyddsrond införs. Dessa insatser
ska också tidsättas. Utifrån det läggs ärenden till
fastighetsavdelningen. Risk- och konsekvensbedömningarna
ingår som underlag för dialog mellan förvaltningarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-09
Regelbundna möten mellan barn- och utbildningsförvaltningen
och fastighetsavdelningen för att gemensamt planera och
identifiera områden till budgetarbete har redan påbörjats.
Återrapportering gällande arbetsmiljö sker i juni varje år till
nämnden. I rapporten kommer arbetet med skyddsronder
skrivas fram i ett eget avsnitt för att tydligare synligare arbetet
och identifiera eventuella fortsatta brister.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-02-23 § 14
Tjänsteskrivelse 2021-02-08

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-09
§ 15

Dnr 2021/38-1.5.2

Internkontroll 2020 - Uppföljning av
Planeringsverktyget
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
En av Barn- och utbildningsnämndens internkontrollpunkter för
2020 var att följa upp Planeringsverktyget - säkerställa rättvisande
ekonomisk redovisning.
I arbetet med att stärka struktur och rutiner planerades inför
budgetår 2020 ett succesivt införande av ett ekonomiskt
planeringsverktyg. Verktyget syftade till att öka möjligheterna att
kunna följa upp ekonomin löpande samt skapa underlag för enklare
och bättre löpande uppföljning och redovisning.
Redovisning
Under 2020 har följande rutiner och arbetssätt införts i samband med
planeringsverktygets implementering;
 Budget upprättas i verktyget
 Upprättad budget läggs i Raindance samt i Visma
 Kvartalsvis uppföljning av förvaltning, ekonom med skolledning
och dennes arbetsgrupp på resp enhet
 Ekonomiuppföljning minst två gånger om året, vid behov oftare,
av nämndordföranden, förvaltning, ekonom och skolledning
 Uppföljning månadsvis vid behov av ekonom och
rektor/administratör
 Möjliggjort ökat stöd till skolledning i det löpande och strategiska
ekonomiarbetet
 Tydliggörande och transparens av vilken personal som är kopplad
till statsbidrag
 Tydliggörande och transparens av central finansiering och
fördelning av socioteknisk tilldelning samt fördelning mellan
enheter
 Planeringsverktyg skapats även till Kulturskolan
Bieffekter
Verktyget och uppföljningsmötena har lett till att arbetet stärkts
ytterligare och samlar hela det ekonomiskstrategiska arbetet, vilket
är;
 Likvärdiga förutsättningar att få stöd i budgetarbete
 Skapat förutsättningar för samarbete mellan olika enheter,
administratörer, då planeringsverktyg och konteringsplan är
likvärdig mellan olika skolformer

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-09
Sjuktal och -kostnad har löpande följts upp och hanterats vilket
synliggör effekterna av sjuktalen ur ett arbetsmiljö-, kostnads- och
kvalitetsperspektiv
Kända och okända kostnader har succesivt synliggjorts
Kontering har underlättats vilket möjliggör mer kvalitetssäkrad
uppföljning. Bättre kontering av förbrukning har skapat bättre
underlag inför kommande budgetplanering, både bemanning och
förbrukning
Mer frekvent uppföljning av förbrukningskostnader
Personalkostnader följs mer frekvent och eventuella fördelningar
mellan olika kostnadsställen säkerställs
Minskat antal bokföringsordrar och felkonteringar
Synliggjort om tilldelad kommunal budget är tillräcklig eller ej
Synliggjort att andra kompletterande nyckeltal behöver hittas som
komplement inför beräkning av tilldelad budget till förskolor

Utvecklingsbehov
Under året 2021 behövs
 Ökad konteringskompetens för att kontering ska ske så korrekt
som möjligt i syfte att minska eftersökningsarbete vid eventuell
budgetavvikelse
 Ökad kompetens av fördelning av lönekostnader i Visma då
felfördelningar återkommer
 Skapa kompletterande nyckeltal inför fördelning av budget till
förskolor inför 2022
Bitr. utbildningschef Tommy Gravéus visade hur planeringsverktyget
fungerar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-02-23 § 13
Tjänsteskrivelse 2021-01-18

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-09
§ 14

Dnr 2021/45-1.5.3

Internkontroll 2020 - uppföljning av
kränkande behandling
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
En av Barn- och utbildningsnämndens internkontrollpunkter för
2020 är att följa upp och utvärdera kränkningsanmälningar och att
kränkningar anmäls och utreds.
Huvudmannen har enligt skollagen, Skolverkets allmänna råd och
diskrimineringslagen ett långtgående ansvar i alla led när det gäller
att motverka kränkande behandling. Rutiner och aktiva insatser
förväntas finnas på plats för att förebygga, upptäcka, utreda och
åtgärda kränkande behandling. Det krävs att huvudmannen
kontinuerligt uppdaterar och följer upp rutiner och riktlinjer, samt
ger förutsättningar för att styrande och stödjande dokument
levandegörs inom ansvarsområdet.
Uppföljning av arbetet med att motverka kränkande
behandling
Under 2020 har ett omfattande arbete ägt rum för att uppdatera,
förstärka och förtydliga rutiner för att motverka kränkande
behandling och främja likabehandling inom skolan.
Det nya digitala systemet Draftit möjliggör för rektorer och
förvaltning att se statistik på en övergripande nivå samt för respektive
skolenhet. På en övergripande nivå kan förvaltningen se samtliga
skolor, skillnader mellan dem samt de olika kategorierna av
kränkande behandling. För respektive skola är det möjligt att ta fram
statistik över fördelningen mellan klasser, årskurser, kön, platser där
kränkningen inträffat och vilken sorts kränkning som utfördes.
Systemet har även en funktion som kan visa på om det finns elever
som förekommer i flera anmälningar.
Sammanfattande bedömning
Sammanfattande bedömning är att det till stora delar bedrivs ett
ändamålsenligt arbete för att motverka kränkande behandling på
kommunens skolor. Skolorna upptäcker kränkningar i stor
omfattning, anmäler, utreder, åtgärdar samt följer upp kränkande
behandling. Analys av kränkande behandling och enkätresultatet
ligger som grund till likabehandlingsplanerna.
Förslag till förbättringar
Systematiskt kvalitetsarbete

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-09
Enheterna bör kontinuerligt analysera kränkande behandling och
elevernas trivsel och trygghet. Analyserna behöver fokusera på
problemområden och aktiva åtgärder.
Rektorerna bör hitta ett verktyg för att systematisk följa upp
värdegrundsarbetet och att försäkra sig att värdegrundsarbete är
ett levande inslag i undervisningen.
Huvudmannen bör förbättra det statistiska
underlaget/analysunderlaget för att kunna effektivisera
analysarbetet och förbättra resultatet både på enhets- och
förvaltningsnivå.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-02-23 § 12
Tjänsteskrivelse 2021-02-04

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-27
§ 74

Dnr 2021/107-

Återrapportering systematiskt
arbetsmiljöarbete från kommunstyrelsen
och nämndernas verksamhetsområden
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att notera
informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete
gäller för alla arbetsgivare. Arbetsgivaren ansvarar för att
arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Det mesta som
görs på arbetsplatsen har betydelse för arbetsmiljön. Det systematiska
arbetsmiljöarbetet innebär att undersöka, genomföra och följa upp
verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.
Kommunchefen ansvar för arbetsmiljöfrågorna inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har inte
delegerat uppsiktsplikten till kommunchef utan enligt beslut i
kommunstyrelsen 2014-02-11, Dnr 2013.310-10 ”för att förtydliga och
förstärka detta uppsiktsansvar ger kommunstyrelsen kommunchefen
kontrollansvar för nämnder och helägda bolag”. Det systematiska
arbetsmiljöarbetet ingår även i kommunstyrelsens uppsiktsansvar för
nämnder och helägda bolag.
Kommunstyrelsen ska två gånger per år få återkoppling på det
systematiska arbetsmiljöarbetet gällande både kommunstyrelsen och
nämnder samt kommunala helägda bolag. Bolagen återkommer i maj.
Kommunchef Christina Nyquist redogör kort för ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-20
Redovisning systematiskt arbetsmiljöarbete Socialnämnden
Redovisning systematiskt arbetsmiljöarbete
Samhällsbyggnadsnämnden
Redovisning systematiskt arbetsmiljöarbete Barn- och
utbildningsnämnden
Redovisning systematiskt arbetsmiljöarbete Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-04-20

Återrapportering systematiskt
arbetsmiljöarbete från kommunstyrelsen
och nämndernas verksamhetsområden
Förslag till beslut
Notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete
gäller för alla arbetsgivare. Arbetsgivaren ansvarar för att
arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Det mesta som
görs på arbetsplatsen har betydelse för arbetsmiljön. Det
systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att undersöka, genomföra
och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.
Kommunchefen ansvar för arbetsmiljöfrågorna inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har
inte delegerat uppsiktsplikten till kommunchef utan enligt beslut i
kommunstyrelsen 2014-02-11, Dnr 2013.310-10 ”för att förtydliga
och förstärka detta uppsiktsansvar ger kommunstyrelsen
kommunchefen kontrollansvar för nämnder och helägda bolag”.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår även i
kommunstyrelsens uppsiktsansvar för nämnder och helägda bolag.
Kommunstyrelsen ska två gånger per år få återkoppling på det
systematiska arbetsmiljöarbetet gällande både kommunstyrelsen
och nämnder samt kommunala helägda bolag. Bolagen
återkommer i maj.
Bakgrund
Det grundläggande syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet
är att förebygga ohälsa och främja en god arbetsmiljö. Systematiskt
arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren ska skapa en bra
arbetsmiljö där ingen behöver råka ut för en olycka eller bli sjuk av
arbetsmiljön.
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-04-20
Beslutsunderlag
Återrapportering Kommunstyrelsen april 2021
Återrapportering Samhällsbyggnadsförvaltningen april 2021
Återrapportering Barn- och utbildningsförvaltningen april 2021
Återrapportering Socialnämnden mars 2021
Christina Nyquist
Kommunchef Kommunledningskontoret
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Återrapportering till kommunstyrelsen
Datum:202104-20

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR KOMMUNSTYRELSENS
VERKSAMHETSOMRÅDE
Verksamhet: Övergripande kommunledningsförvaltningen
Kontrollområde:

Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i %:

Frisknärvaro
Arbetsskador och tillbud
Hot och våld
Kränkande särbehandling
Arbetsbelastning

97,38%
1 arbetsskada
0 anmälningar om hot och våld
1 ärende anmält
I vissa verksamheter har arbetsbelastningen varit hög under Corona-perioden.
Arbetsbelastning diskuteras på medarbetarsamtalen. Inga åtgärder är vidtagna.

Riskbedömning ur hälso- och
miljösynpunkt
Delegationer
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Riskbedömningar är gjorde gällande Coronasituationen samt att ett flertal arbetar på
distans.
Samtliga är genomgångna
Samtliga är genomgångna

2,62%

Verksamhet: Personalavdelningen
Kontrollområde:

Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i %:

Frisknärvaro
Arbetsskador och tillbud

100
0
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0

Återrapportering till kommunstyrelsen
Datum:202104-20
0
0
Regelbundna träffar där vi går igenom arbetsbelastning.
3 av 4 arbeter mer eller mindre på distans sedan februari. Risk och konsekvensanalys är
genomförd. Distansarbetet har även tagits upp på medarbetarsamtalen.
Ingen vidaredelegering är gjord
Ingen vidaredelegering är gjord

Hot och våld
Kränkande särbehandling
Arbetsbelastning
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt
Delegationer
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Verksamhet: Kansliavdelningen
Kontrollområde:

Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i %:

Frisknärvaro
Arbetsskador och tillbud
Hot och våld
Kränkande särbehandling
Arbetsbelastning

100 %
Inga rapporterade arbetsskador eller tillbud.
Inga ärenden.
Inga ärenden.
Gås igenom strukturerat på medarbetarsamtal årligen samt vid löpande avstämningar med olika
medarbetare/verksamheter vid behov. Inget behov av åtgärder för närvarande.
Distansarbete i hög utsträckning, riskanalys gjord med samtliga medarbetare som arbetar hemma.
Distansarbete har även varit tema vid medarbetarsamtal samt APT.
Vidaredelegering gjord till måltidschef.
Måltidschef ansvarar för samtliga arbetsmiljöuppgifter rörande måltidsverksamheten och dess
medarbetare.

Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt
Delegationer
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

0 (kvartal 1, 2021)

Verksamhet: Utvecklingsavdelning
Kontrollområde:

Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i %:

2,14%
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Återrapportering till kommunstyrelsen
Datum:202104-20

Frisknärvaro
Arbetsskador och tillbud
Hot och våld
Kränkande särbehandling
Arbetsbelastning
Riskbedömning ur hälso- och
miljösynpunkt

Delegationer
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

97,86
0st. Inga rapporterade arbetsskador eller tillbud.
0st. Inga rapporterade händelser
0st. Inga rapporterade händelser
Har tagits upp på medarbetarsamtal samt i veckomöten. I nuläget finns inget att rapportera.

Har tagits upp i medarbetarsamtal. Frågan ställs frekvent om någon
arbetsutrustning behövs för att kunna utföra arbetet hemma.
Ingen formell riskbedömning gjord. Riskbedömning främst i receptionen görs
löpande. Dokumenterade förändringar finns bland annat med anledning av
pandemin.
Ingen vidaredelegering gjord
Ingen vidaredelegering gjord

Verksamhet: Arbete & Integration
Kontrollområde:

Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i %:

Frisknärvaro
Arbetsskador och tillbud
Hot och våld
Kränkande särbehandling
Arbetsbelastning
Riskbedömning ur hälso- och
miljösynpunkt
Delegationer
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

83,93%
0
0
0
Den är stundtals hög

16,07%

Vi arbetar på plats då alla deltagare är anställda och behöver ha arbetsledare. Det är
en risk att vi tar emot nya personer och håller igen så mycket vi kan.
Görs under min ledighet
Ingen vidaredelegering gjord än. Ska göras med arbetsledarna.
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Återrapportering till kommunstyrelsen
Datum:202104-20

Verksamhet: Måltidsverksamheten
Kontrollområde:

Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i %:

Frisknärvaro
Arbetsskador och tillbud
Hot och våld
Kränkande särbehandling
Arbetsbelastning
Riskbedömning ur hälso- och
miljösynpunkt
Delegationer
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

88,48%
1 arbetsskada
0
1 aktuellt ärende
Pratar om detta på medarbetarsamtalen. Inga åtgärder i dagsläget.

11,52% jan-mars

Riskbedömning gjord med medarbetare som arbetar hemma.
Ingen vidaredelegering.
Ingen vidaredelegering.

Verksamhet: Kultur och fritid + biblioteken
Kontrollområde:

Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i %:

Frisknärvaro
Arbetsskador och tillbud
Hot och våld
Kränkande särbehandling
Arbetsbelastning
Riskbedömning ur hälso- och
miljösynpunkt

96,5
0 arbetsskada
0 anmälningar om hot och våld
0 ärende anmält
Pratar om detta på medarbetarsamtalen. Inga åtgärder i dagsläget.

3,5%

Riskbedömningar är gjorde gällande Coronasituationen samt att några arbetar på
distans då och då.
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Datum:202104-20

Delegationer
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Ingen vidaredelegering.
Ingen vidaredelegering.

Verksamhet: Ekonomiavdelningen
Kontrollområde:

Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i %:

Frisknärvaro
Arbetsskador och tillbud
Hot och våld
Kränkande särbehandling
Arbetsbelastning
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt

99,33%
Inga rapporterade arbetsskador eller tillbud
Inga ärenden
Inga ärenden
Gås igenom vid medarbetarsamtal och även i övrigt om behov finns.
Hela ekonomi arbetar i princip heltid på distans sedan jul och riskbedömning för distansarbete är
gjord enskilt med varje medarbetare under januari. Därefter har ämnet också berörts på
medarbetarsamtalen som hölls med fysiska träffar under februari och mars.
Ingen vidaredelegering från chef till personal är gjord.
Ingen vidaredelegering från chef till personal är gjord.

Delegationer
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
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Jan – mars 2021 är sjukfrånvaron 0,67%

Återrapportering till kommunstyrelsen
Datum:
210418
Diarienummer:

Systematiskt arbetsmiljöarbete för barn och utbildningsförvaltningens
verksamhetsområde
Kontrollområde:

Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i %:

2020: 6.71%
20210101-210331 7.14%
Sjukrivningar har analyserats på enheterna och hälften enheternas analyser visar att det är störst frånvaro
i början av veckan och framförallt måndagar. Det pågår fördjupat analysarbete för att kunskapen ska öka
om vad som ligger bakom statistiken.
Mycket av korttidsfrånvaron är kopplad till infektioner av olika slag, med tyngdpunkt på corona och den
längre sjukfrånvaron är oftast kopplade till sjukdom, operationer, ej arbetsrelaterad stress och i ett fåtal
fall arbetsrelaterad stress.
Samtliga enheter analyserar sjukfrånvaron och har utifrån det genomfört eller planerat insatser, till
exempel ändrat planeringsdag och strukturen på de dagar som upplevs som för belastande. Bitr
utbildningschef och ekonom följer upp ekonomin tillsammans med rektor regelbundet. Även vid dessa
uppföljningar fokuserar man också på sjuktal och eventuella insatser och åtgärder.

Frisknärvaro

Arbetsskador och tillbud

2020: 25.1%
210101-21033: 55.16%
Ledarskapet är en viktig faktor för frisknärvaron. Inom barn och utbildningsförvaltningen arbetas dets med
ledarskapet på samtliga nivåer. Arbete pågår för att ingen profession som är själv i sitt uppdrag ska känna
sig ensam. Det vill säga – rektorer ska ha ett stort stöd av förvaltning och rektorer skapar förutsättningar
för samarbete inom sin personalgrupp. Genom att skapa goda förutsättningar för att utföra sitt arbete
tillsammans med andras skapas också bättre trivsel.
210103- 210331
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Återrapportering till kommunstyrelsen
Datum:
210418
Diarienummer:
Tillbud: 8
Skada med frånvaro: 1
Skada utan frånvaro: 1
Vad det gäller tillbud och skada görs åtgärder både förebyggande och när något sker. Skyddsronder
genomförs och vid dessa identifieras sådant som behöver åtgärdas för tryggare miljö.

Hot och våld

En del tillbud eller skador sker vid konflikter mellan elever. När personal går emellan för att lugna
situationen kan de själva bli drabbade. Arbete med att flytta fokus till förebyggande och främjande
insatser görs för att en skapa lugnar miljö. Insatser av elevhälsan, utbildningar om NPF och strukturer och
rutiner kring lektioner är några insatser som har gett resultat i att minska antal incidenter på skolorna.
Sammanställning pågår för 2020, ur rapport till barn och utbildningsnämnden om arbetsmiljö 202005 har
följande sammanfattats:
Händelser inom hot och våld som leder till polisanmälan och arbetsmiljöanmälan har skett. Av
polisanmälningarna har några handlat om stölder, slagsmål mellan elever och konflikter mellan elever som
har lett till polisanmälningar utifrån att hot uttalats. Hot mot rektor har skett och polisanmälts.
Polisanmälan har även skett då obehörig gått in på vuxenutbildningen och uppträtt hotfullt.
I samband med konflikt mellan elever har personal gått emellan. Personalen agerar rätt och förhindrar att
eleverna får större skador, dock drabbas de själva i samband med situationen.
Förebyggande arbete pågår men behöver utvecklas vidare. Många insatser för att skapa förutsättningar för
elever att hantera konflikter på annat sätt än fysiskt genom arbete med värdegrunden, RePuls och
Framtidsverkstaden pågår. Ökat samarbete mellan förvaltningar pågår och är viktigt för den
grundläggande tryggheten i samhället och därmed också under skoldagen.
Andra hot handlar främst om att elever och vårdnadshavare ska anmäla lärare, ”få den sparkad”. Den här
typen av hot finns dock inte alltid dokumenterade då det inte anmälts till skolledning. Utbildningschef har
uppmanat till att personal meddelar om sådant sker. Några sådana kommentarer finns dock i någon
kränkningsanmälan men behöver dokumenteras i Lisa-verktyget.
Uppföljning sker kontinuerligt i dialog mellan rektorer och utbildningschef för att identifiera behov av
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Återrapportering till kommunstyrelsen
Datum:
210418
Diarienummer:
direkta insatser under året gällande hot och våld. Den systematiska uppföljningen där föregående års
arbete och analys av det som skett lämnas till förvaltning och nämndordförande i mars varje år. I juni
redovisas en arbetsmiljörapport för nämnden där hot och våld ingår.

Kränkande särbehandling
Arbetsbelastning

Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt
Delegationer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljörapporten för 2020 följs upp i kvalitetsuppföljningen på våren och redovisas för barn och
utbildningsnämnden är klar i juni 2021.
Arbete för en bra arbetsmiljö för samtliga, personal som elever är ett ständigt pågående arbete som följs
upp systematiskt. Rutiner finns för att utreda om kränkande särbehandling anmäls till arbetsgivaren.
Gällande arbetet för att minska arbetsbelastning har årshjul har tagits fram för rektorer, assistenter och
undervisande lärare. För lärare handlar det om undervisningsprocesser och lärarnas rutiner. Arbete pågår
för att skapa stöd i planeringen av arbetet även på förskolan. Arbetsbelastning och planering av arbetstid
ingår som en del i medarbetarsamtalen. Det görs regelbundna enkätavstämningar gällande
arbetsbelastningen på enheterna. Rektorer och utbildningschef har kontinuerliga samtal om
arbetsbelastning och vilka eventuella åtgärder som behöver genomföras.
Rektorernas årshjul ger förutsättningar för att systematisera arbetsuppgifterna och skapa goda
förutsättningar för genomförande av samtliga områden inom systematiskt arbetsmiljöarbete.
Riskbedömningar sker ur hälso- och miljösynpunkt. Under coronapandimein har arbetet skett regelbundet
i samverkan med skyddsombud. Vid förändringar av organisation ingår risk och konsekvensbedömning
som ett av underlagen inför förhandling med fackliga representanter.
Omarbetning av delegationsplanen har genomförts och beslutades av Barn och utbildningsnämnden
210202. Vid samma nämndmöte beslutades som rutin för anmälan av delegationsbeslut.
Samtliga skolenheter har i sin tur delegationsplaner som följs upp på enheten.
Förvaltningschef ansvar för arbetsmiljöfrågorna inom förvaltningens verksamhetsområde. Med hänvisning
till Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” fördelas
uppgifterna i arbetsmiljöarbetet till rektor som chef på varje enhet.
Samtliga enheter visar på att det finns rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningens
årshjul fungerar som det stöd som det är tänkt och arbetet utgår ifrån det. Det systematiska
arbetsmiljöarbetet (SAM) är en del av det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) och återrapportering sker en
gång om året. Utöver det finns förvaltningen och personalavdelning behjälpliga i de frågor som uppstår.
I arbetet med personalens arbetsmiljö, både psykosocial som fysisk genomförs återkommande
arbetsplatsträffar (APT), lokalt samverkansråd (LSG), arbetslagskonferenser (ALK) där arbetsmiljöfrågor är
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Återrapportering till kommunstyrelsen
Datum:
210418
Diarienummer:
en del av dagordningen. Arbetsmiljön lyfts i medarbetarsamtal. Några enheter följer regelbundet upp den
upplevda stressen genom korta frågor på gemensamma konferenser på enheten. Vartannat år genomförs
en stor övergripande medarbetarenkät i hela kommunen men utöver det följer flera enheter upp med
egna enkäter vid terminsavslutning/läsårsavslutningar.
Fysiska ronder gällande skyddsrond, brandrond och allergirond genomförs regelbundet. Det skrivs
protokoll på ronderna. Struktur för handlingsplaner och uppföljning håller på att arbetas fram och
beräknas vara klart under första halvåret 2021.
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Återrapportering till kommunstyrelsen
Datum: 202104-20
Diarienummer:

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Verksamhet: hela SBF
Kontrollområde:

Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i %:

Frisknärvaro
Arbetsskador och tillbud
Hot och våld
Kränkande särbehandling
Arbetsbelastning
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt
Delegationer
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

74,36 %
nej
nej
nej
Varierande inom förvaltningen och vid olika tidpunkter, viktigt att beakta och åtgärda vid behov

3,7 %

ok
ok
ok

Respektive enhet har lämnat underlag till rapporten och det som påtalas är framförallt arbetsbelastningen
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Återrapportering till kommunstyrelsen
Datum:
2021-03-03
Diarienummer: 2021/28

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR SOCIALNÄMNDENS
VERKSAMHETSOMRÅDE
Verksamhet: Hälso- och sjukvården
Kontrollområde:
Sjukfrånvaro

Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:
Sjukfrånvaro i %:
•
•
•
•
•

Frisknärvaro

•
•
•
•
•
•

Januari 2021: 14,15 %.
2020: 8.65 % därav 52,2 % långtidsfrånvaro över 60 dagar.
En stor orsak till sjukfrånvaron är covid/förkylningssymtom, då personal fått testa sig för
covid och sedan väntat något dygn på provresultat och behövt stanna hemma även om de känt
sig friska.
I januari har flera fått symtom något dygn efter vaccination mot covid.
Uppföljning sker löpande varje månad för hur sjukfrånvaron ser ut i verksamheten.
Snabb kontakt och dialog med medarbetarna – Dag 1: Planera för täta samtal. Arbetsredskap
är Adato system – dokumentera samtal, rehab åtgärder, tidigare sjukskrivningar mm.
Tidigt planera rehab åtgärder, arbetsanpassning för återgång i arbete – uppmana till att hålla
kontakt med arbetsplatsen.
Erbjuda företagshälsovård, exempelvis samtal.
Arbeta för en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö. Skyddsronder för att identifiera risker,
problem, ergonomi mm.
Chef närvarande och tillgänglig. Ge uppmuntran och feedback. Uppmuntra till öppenhet sträva efter ett klimat där det är ok att tala om bekymmer och problem.
Ta upp arbetsmiljö som punkt på APT- exempelvis använda sig av enkla redskap ”sunt
arbetsliv”, handledning.
Uppmana till friskvård och informera om friskvårdsbidraget och vad det kan användas till.
Erbjuda hjälp vid riskfaktorer.
Dialog vid medarbetarsamtal - vikten av återhämtning, lyfta fram vad just du behöver för
arbetsuppgifter, egenansvar och utbildning för att utvecklas i ditt arbete. Ta upp vad är det
som gör att du vill gå till ditt arbete.
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Datum:
2021-03-03
Diarienummer: 2021/28

Arbetsskador och tillbud

•
•

Hot och våld

•
•
•
•

Kränkande särbehandling

•

Arbetsbelastning

•
•

Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt
Delegationer
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Förebyggande arbete och identifiera risker - skyddsrond. Riskbedömningar med
förebyggande åtgärder tillsammans med skyddsombud.
Följa upp tillbud med åtgärder snabbt. Uppmana medarbetare till att anmäla tillbud i
arbetsmiljö datasystem.
3 tillbud har anmälts på grund av covid smitta 2020.
Informera om övergripande riktlinjer - följa rutiner och instruktioner vid introduktion och
APT. Uppmana till att underrätta chef om medarbetare ser risk för hot och våld.
Arbeta med riskanalyser vid risk för hot och våld-åtgärder och uppföljning tillsammans med
skyddsombud.
Om medarbetare blivit utsatt för hot och våld i sitt arbete-chef gör åtgärder direkt-stöd med ex
samtal, kontakt med företagshälsovård, informera övriga medarbetare.
Tas upp löpande vid varje APT och medarbetarsamtal. Om någon känner sig utsatt eller någon
ser att det pågår ska kontakt med närmaste chef göras och åtgärder sättas in omedelbart:
Samtal med utsatt, samtal med den/de som utsätter Handlingsplan ska upprättas.
Uppföljning övertid varje månad, nyckeltal kopplat till arbetsbelastning exempelvis patienter
som kräver mycket vård och omsorg, antal ärenden/patienter och in -och utskrivningar.
Tas upp i hela arbetsgruppen vid APT. Tillsammans med skyddsombud se över vad som
behöver åtgärdas. Omfördela resurser, tillsammans med arbetsgruppen se över
arbetsuppgifter, riskbedömningar med förebyggande åtgärder.

Ej aktuellt.
Ja.
Ansvar på verksamhetschef.
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Datum:
2021-03-03
Diarienummer: 2021/28

Verksamhet: Vård och omsorg / Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
Kontrollområde:
Sjukfrånvaro

Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:
Sjukfrånvaro i %:

2020 januari
2021 januari

Frisknärvaro

Arbetsskador och tillbud

Hot och våld
Kränkande särbehandling

Arbetsbelastning
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt
Delegationer
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

29 017 arbetade timmar, 2 669 sjuktimmar = 9,19 %
Sjukfrånvaro över 60 dagar, 1 633 timmar = 38,4 %

34 750 arbetade timmar, 3 575 sjuktimmar = 10,29 %
Sjukfrånvaro över 60 dagar, 1 376 timmar = 38,5 %
• Cheferna arbetar för en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö. Skyddsronder görs för att
identifiera risker, problem, ergonomi mm.
• Cheferna är närvarande och tillgängliga. Ger uppmuntran och feedback. Uppmuntrar till
öppenhet strävar efter ett klimat där det är okej att tala om bekymmer och problem.
• Tar upp arbetsmiljö som punkt på APT- exempelvis använder man sig av enkla redskap ”sunt
arbetsliv”, handledning.
• Uppmanar till friskvård och informerar om friskvårdsbidraget och vad det kan användas till.
• Erbjuder hjälp vid riskfaktorer.
• Dialog vid medarbetarsamtal – talar om vikten av återhämtning, lyfter fram vad just den
medarbetaren behöver för arbetsuppgifter, egenansvar och utbildning för att utvecklas i sitt
arbete. Tar upp vad är det som gör att man vill gå till arbetet.
• Förebyggande arbete görs och risker identifieras - skyddsrond. Riskbedömningar med
förebyggande åtgärder görs tillsammans med skyddsombud.
• Man följer upp tillbud med åtgärder snabbt. Uppmanar medarbetare till att anmäla tillbud i
arbetsmiljö-datasystem.
Inga anmälda hot och våldssituationer under 2020.
Frågan tas löpande upp vid varje APT och medarbetarsamtal. Om någon känner sig utsatt eller
någon ser att det pågår ska kontakt med närmaste chef göras och åtgärder sättas in omedelbart.
Då sker samtal med den utsatta samt samtal med den/de som utsätter. Handlingsplan ska
upprättas.
Respektive chef följer detta regelbundet. Tas upp i arbetsgrupperna vid APT. Tillsammans med
skyddsombud ser man över vad som behöver åtgärdas. Man omfördelar resurser, ser över
arbetsuppgifter samt gör riskbedömningar med förebyggande åtgärder.
Ej aktuellt.
Ja.
Fördelat till samtliga enhetschefer.
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Datum:
2021-03-03
Diarienummer: 2021/28

Verksamhet: Individ- och familjeomsorgen
Kontrollområde:
Sjukfrånvaro
Frisknärvaro

Arbetsskador och tillbud
Hot och våld

Kränkande särbehandling

Arbetsbelastning
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt
Delegationer
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:
Sjukfrånvaro i %:

2020 5.43 % sjukfrånvaro (5.37 % 2019)
Totalt antal dagar 2020: 653 (2019: 742)
• Cheferna arbetar för en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö. Skyddsronder görs för att
identifiera risker, problem, ergonomi mm.
• Cheferna är närvarande och tillgängliga. Ger uppmuntran och feedback. Uppmuntrar till
öppenhet strävar efter ett klimat där det är okej att tala om bekymmer och problem.
• Tar upp arbetsmiljö som punkt på APT- exempelvis använder man sig av enkla redskap ”sunt
arbetsliv”, handledning.
• Uppmanar till friskvård och informerar om friskvårdsbidraget och vad det kan användas till.
• Erbjuder hjälp vid riskfaktorer.
• Dialog vid medarbetarsamtal – talar om vikten av återhämtning, lyfter fram vad just den
medarbetaren behöver för arbetsuppgifter, egenansvar och utbildning för att utvecklas i sitt
arbete. Tar upp vad är det som gör att man vill gå till arbetet.
Inga arbetsskador och tillbud.
• Två polisanmälda hot under 2020. Informera om övergripande riktlinjer - följa rutiner och
instruktioner vid introduktion och APT. Uppmana till att underrätta chef om medarbetare ser
risk för hot och våld.
• Arbeta med riskanalyser vid risk för hot och våld-åtgärder och uppföljning tillsammans med
skyddsombud.
• Om medarbetare blivit utsatt för hot och våld i sitt arbete-chef gör åtgärder direkt-stöd med ex
samtal, kontakt med företagshälsovård, informera övriga medarbetare.
I samband med Medarbetarsamtal upplever en person inom IFO kränkande särbehandling baserat
på utfall i löneförhandlingar. Tas upp löpande vid varje APT och medarbetarsamtal. Om någon
känner sig utsatt eller någon ser att det pågår ska kontakt med närmaste chef göras och åtgärder
sättas in omedelbart: Samtal med utsatt, samtal med den/de som utsätter. Handlingsplan ska
upprättas.
Arbetsbelastning enligt ärendebelastning genomgång är att det är drygt 6 handläggare för litet på
Barn- och familj. Dock måste påtalas att detta inte är en exakt vetenskap. Vi gör regelbundna
mätningar av arbetstyngd.
Ej aktuellt.
Ja.
Ansvar på Verksamhetschef samt 1:e socialsekreterare.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-27
§ 75

Dnr 2020/18-1.5.3

Utredning gällande särskilt boende i
Lessebo kommun
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att notera
informationen till protokollet och uppdra till socialnämnden att
arbeta enligt inriktningsbeslutet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-11 § 26 att uppdra till
kommunchefen att genomföra utredningar gällande särskilt boende i
Lessebo kommun. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2020 att
överlämna ärendet till socialnämnden för vidare hantering.
Socialnämnden beslutade 2021-03-17 § 29 om ett inriktningsbeslut
och hemställde till kommunstyrelsen om skyndsam hantering.
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott 202103-31 § 56 för dialog med socialnämnden, som nu genomförts mellan
ordförandena och förvaltningschefer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-11 § 26
Socialnämndens protokoll 2021-03-17 § 29
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-31 § 56

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-30
§ 56

Dnr 2020/18-1.5.3

Utredning gällande särskilt boende i
Lessebo kommun
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för dialog med
socialnämnden kring vidare hantering av ärendet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har under 2020 genomfört olika utredningar
gällande särskilt boende. Socialnämnden har 2021-03-17 tagit ett
inriktningsbeslut som överlämnats till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2021-03-17 § 29

Beslutsexpediering
Socialnämnden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-17
§ 29

Dnr 2020/74-1.9.1

Utredning gällande särskilt boende i
Lessebo kommun
Beslut
Socialnämnden beslutar om att avge följande inriktningsbeslut för
vidare hantering av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Att påbörja utformningen av framtidens äldreomsorg i flera steg
framåt och då med start att säkerställa att det finns trygghetsboende
alternativt andra trygga boendeformer för äldre på samtliga orter och
att hemtjänsten utformar ett än mer rehabiliterande arbetssätt. För
att därefter hantera frågan om hur boendeformen särskilt boende
skall utformas.
Att säkerställa att nuvarande verksamheter inom äldre omsorgen
under denna process för utformning av framtidens äldreomsorg och
särskilda boendeplatser, säkerställer en god och funktionell
arbetsmiljö för såväl personal som omsorgsmiljö. Detta genom
insatser skyndsamt. Detta ska ske i samverkan med
personalorganisationer och arbetsmiljöföreträdare.
Att påbörja utformningen av ett utvecklingsarbete inom hemtjänsten
och hemsjukvården för att ge förutsättningar för en god, säker och
kvalitativ äldreomsorg såväl inom ordinärt boende, trygga boende för
äldre och trygghetsboende.
Socialnämnden hemställer till kommunstyrelsen om en skyndsam
hantering av det inriktningsbeslut som nämnden föreslår. Detta
utifrån såväl de äldre som för personalens och verksamhetens bästa.
Reservation
Bodil Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet för förmån till
Kristdemokraternas yrkande.
Christoffer Petersson (SD) reserverar sig mot beslutet för förmån till
Sverigedemokraternas yrkande.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-11 § 26 att uppdra till
kommunchefen att genomföra utredningar gällande särskilt boende i
Lessebo kommun. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2020 att
överlämna ärendet till socialnämnden för vidare hantering. På
socialnämndens sammanträde i december 2020 beslutade
socialnämnden om 14 punkter som utredningen skulle kompletteras
med.
På socialnämndens sammanträde i februari 2021 diskuterades den
komplettering som gjorts i ärendet och det beslutades att
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Sammanträdesdatum
2021-03-17
socialnämnden kommer ta beslut i frågan vid sammanträdet i mars
2021.
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2021-03-03 § 34
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2021-02-17 § 20
Komplettering 2021-02-03
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2020-12-16 § 162
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-22 § 167
Framtidens särskild boende – sammanfattning av två förslag
Framtidens särskilda boende – underlag, Socialförvaltningen
Textförklaring beräkning äldreomsorg, Socialförvaltningen
Kvalitativa för- och nack-delar med att renovera nuvarande särskilda
boenden jämfört med att bygga ett nytt boende, KPMG
Lokalbehov särskilt boende, BSV
Fastighetspåverkan vid olika alternativ,
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Två scenarier för måltidsverksamheten,
Kommunledningsförvaltningen
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2020-10-01 § 184
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2011-09-06 § 103
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2020-01-29 § 9
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens AU 2020-03-24 § 61
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2020-11-11 §
152
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2020-11-25 143
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2019-12-18 § 174
Yrkanden
Kristdemokraterna yrkar följande:
Att befintligt äldreboende inklusive tillagningskök i Skruv och 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.
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
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Sammanträdesdatum
2021-03-17
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.
Sverigedemokraternas yrkar följande:
Sverigedemokraterna i Lessebo har tagit ställning, och beslutat att
rekommendera följande förslag till kommande inriktningsbeslut i
socialnämnden, gällande vår framtida vård och äldreomsorg i Lessebo
kommun.
Sverigedemokraterna har arbetat igenom samtliga utredningar
gällande äldreomsorgen i Lessebo kommun. Vi föreslår och
rekommenderar nu till socialnämnden, att det nu kommer att byggas
ett ”särskilt boende” med placering i Lessebo.
Denna lösning anser Sverigedemokraterna kommer att skapa de bästa
förutsättningarna för en bra kvalitativ vård och omsorg för våra
brukare. Samt skapar goda förutsättningar för att ge vår viktiga
vårdpersonal, möjligheter att utforma ett framtida kvalitativt och
ergonomiskt vårdarbete i en bra och anpassad arbetsmiljö för alla.
Sverigedemokraternas åsikt är fokuserad på en långsiktig lösning,
ekonomi i drift, anpassad logistik till olika funktioner samt
nytänkande gällande miljö och omsorg, både för våra brukare, vår
vårdpersonal, samt för Lessebo kommuns framtid.
Då Sverigedemokraterna värnar om vår välfärd och vår äldreomsorg,
är vårt beslut grundat på den vetskapen om att tryggheten för
äldreomsorgen framöver är säkerställd i hela kommunen. Vilket
innebär att det kommer att finnas anpassat seniorboende i alla fyra
orter i Lessebo kommun.
Det finns naturligtvis många frågor och detaljer som behöver
utvecklas, diskuteras och utredas ytterligare gällande detta, men det
arbete kan påbörjas först efter det att det slutgiltiga beslutet är taget i
socialnämnden, vilken lösning och alternativ socialnämnden kommer
att besluta sig för att utveckla och driva vidare.
Sverigedemokraterna önskar naturligtvis att vi nu kan få en så bred
överenskommelse som möjligt med de övriga partierna och med
möjlighet att säkerställa att vi tillsammans kan åstadkomma de bästa
långsiktiga lösningarna, för våra kommuninvånare, våra brukare samt
vår värdefulla omsorgspersonal.
Det är viktigt för oss Sverigedemokrater, att sträva efter långsiktiga
lösningar och alla våra förslag ska alltid vara väl genomarbetade,
genomförbara och hållbart finansierade.
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Sverigedemokraterna står för vårt förslag, oavsett hur de politiska
vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är vårt förslag
och vår åsikt att ge våra invånare i kommunen en långsiktig bättre
välfärd, trygghet och sammanhållning.
Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet
yrkar följande:
Socialnämnden beslutar om att avge följande inriktningsbeslut för
vidare hantering av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Att påbörja utformningen av framtidens äldreomsorg i flera steg
framåt och då med start att säkerställa att det finns trygghetsboende
alternativt andra trygga boendeformer för äldre på samtliga orter och
att hemtjänsten utformar ett än mer rehabiliterande arbetssätt. För
att därefter hantera frågan om hur boendeformen särskilt boende
skall utformas.
Att säkerställa att nuvarande verksamheter inom äldre omsorgen
under denna process för utformning av framtidens äldreomsorg och
särskilda boendeplatser, säkerställer en god och funktionell
arbetsmiljö för såväl personal som omsorgsmiljö. Detta genom
insatser skyndsamt. Detta ska ske i samverkan med
personalorganisationer och arbetsmiljöföreträdare.
Att påbörja utformningen av ett utvecklingsarbete inom hemtjänsten
och hemsjukvården för att ge förutsättningar för en god, säker och
kvalitativ äldreomsorg såväl inom ordinärt boende, trygga boende för
äldre och trygghetsboende.
Socialnämnden hemställer till kommunstyrelsen om en skyndsam
hantering av det inriktningsbeslut som nämnden föreslår. Detta
utifrån såväl de äldre som för personalens och verksamhetens bästa.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
Socialdemokraternas, Moderaternas, Centerpartiets och
Vänsterpartiets förslag till beslut.
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
Sverigedemokraternas förslag till beslut.
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
Kristdemokraternas förslag till beslut.
Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med
Socialdemokraternas, Moderaternas, Centerpartiets och
Vänsterpartiets förslag till beslut.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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§ 76

Dnr 2020/75-

Begäran om upphävande av beslut
gällande bostad i särskilt boende utan
biståndsbeslut för personer över 75 år
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar att upphäva beslut
§103/2011 utifrån socialnämndens inriktningsbeslut gällande
framtidens äldreomsorg och med hänvisning till socialnämndens
ärendebeskrivning i begäran.
Ärendebeskrivning
Personer över 75 år eller äldre har idag möjlighet att hyra bostad i
kommunens serviceboende utan biståndsbedömning, baserat på ett
beslut i kommunstyrelsen 2011. Det medför att det idag bor personer
utan biståndsbeslut i våra särskilda boenden tillsammans med
personer som har ett biståndsbeslut om särskilt boende utifrån
individuell bedömning.
Socialnämnden beslutade i januari 2020 att rekommendera
kommunstyrelsen att upphäva beslutet 2011-09-06 § 103 med hänsyn
till de regelverk som tillämpas inom socialförvaltningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-24 § 61 att
återremittera ärendet för att hantera det i samband med utredning av
särskilt boende i Lessebo kommun.
Socialnämnden beslutade 2021-03-27 § 34 om en förnyad begäran
om upphävande av beslutet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-30 § 57
Socialnämndens protokoll 2021-03-27 § 34
Arbetsutskottets protokoll 2020-03-24 § 61
Socialnämndens protokoll 2020-01-29 § 9
Kommunstyrelsens beslut 2011-09-06 § 103
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§ 57

Dnr 2020/75-

Begäran om upphävande av beslut
gällande bostad i särskilt boende utan
biståndsbeslut för personer över 75 år
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för dialog med
socialnämnden.
Ärendebeskrivning
Personer över 75 år eller äldre har idag möjlighet att hyra bostad i
kommunens serviceboende utan biståndsbedömning, sedan beslut
2011-09-06. Socialnämnden begärde i januari 2020 att beslutet skulle
upphävas, men kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-0324 att återremittera ärendet för hantering i samband med
utredningar om äldreomsorg.
Socialnämnden har nu återkommit med en förnyad begäran om att
beslutet upphävs, efter nämndsbeslut 2021-03-17.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-03-24 § 61
Socialnämndens protokoll 2021-03-17 § 34

Beslutsexpediering
Socialnämnden
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Sammanträdesdatum
2021-03-17
§ 34

Dnr 2021/32-

Upphävande av beslut gällande hyrning av
bostad i kommunens serviceboenden
utan biståndsbedömning
Beslut
Att det beslut tagit av kommunstyrelsen med diarienummer 2011.18373, 2011-09-06 § 103 upphävs med omedelbar verkan.
Ärendebeskrivning
Personer över 75 år eller äldre har idag möjlighet att hyra bostad i
kommunens serviceboende utan biståndsbedömning. Det medför att
det idag bor personer utan biståndsbeslut i våra särskilda boenden
tillsammans med personer som har ett biståndsbeslut om särskilt
boende utifrån individuell bedömning.
Socialnämnden beslutade i januari 2020 att rekommendera
kommunstyrelsen att upphäva beslutet 2011-09-06 § 103 med hänsyn
till de regelverk som tillämpas inom socialförvaltningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-24 § 61 att
återremittera ärendet för att hantera det i samband med utredning av
särskilt boende i Lessebo kommun.
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2011-09-06 § 103
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2020-01-29 § 9
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-0324 § 61
Yrkanden
Joachim Danielsson (S) yrkar att det beslut tagit av kommunstyrelsen
med diarienummer 2011.183-73, 2011-09-06 § 103 upphävs med
omedelbar verkan.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-05-04

Padeletablering i Lessebo tätort
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Avslå begäran gällande att arrendera alternativt köpa mark på
fastigheten Lessebo 2:86 för padelhall.
2. Ställa sig positiv till etablering av padelhall på annan plats i
enlighet med ärendebeskrivning samt att ställa sig positiv till
att arrendera ut mark för utomhusbanor på Bikupans grusplan.
Ärendebeskrivning
Glasriket Event har inkommit med en begäran att arrendera
alternativt köpa mark i Lessebo tätort med syfte att bygga en
padelhall.
Det aktuella markområdet som förfrågan gäller är ett område som
är cirka 4000 kvm stort, och ligger väster om järnvägen på
fastigheten Lessebo 2:86. Cirka 1500 kvm är gräsbevuxen medan
2500 kvm är asfalterad baserat på flygfoton.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till etableringen men tycker
inte att den efterfrågade marken är lämplig för ändamålet.
Detaljplanen idag medger industriändamål och kommunstyrelsens
förhoppning är att det någon gång i framtiden så kommer marken
att användas till just detta. Att då ha en padelhall på området
skulle i sådana fall skulle kunna hindra eventuella industrier från
att etablera sig på platsen.
Kommunstyrelsen menar också att padelhallens placering på
andra sidan järnvägen utifrån samhället skulle innebära en ökad
rörelse av människor över och runt järnvägen vilket kan leda till
allvarliga olyckor.
Med det sagt så ställer Kommunstyrelsen sig positiv till
etableringen men inte till val av plats, en lämpligare plats skulle till
exempel vara på Plåtslagarvägen i anslutning till
återvinningsstationen eller söder om fastigheten Snöflingan 1 om
man vill bygga en hall. Vill man anlägga enstaka banor utomhus
skulle det kunna gå att göra det på någon av grusytorna som finns i
anslutning till Bikupan eller Hackebackeskolan.

95

Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-05-04
Med anledning av ovanstående, återremitterade arbetsutskottet
ärendet 2021-04-27 för dialog med de sökande. Vid genomgång
med de sökanden 2021-05-04 har de framfört önskemål om att
arrendera mark för utomhusbanor på Bikupans grusplan.

Marcus Ekström
Byggnadsingenjör Kommunledningsförvaltningen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-27
§ 82

Dnr 2021/141-4.3.3

Padeletablering i Lessebo tätort
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för ytterligare
dialog med Glasriket Event.
Ärendebeskrivning
Glasriket Event har inkommit med en begäran att arrendera
alternativt köpa mark i Lessebo tätort med syfte att bygga en
padelhall.
Det aktuella markområdet som förfrågan gäller är ett område som är
cirka 4000 kvm stort, och ligger väster om järnvägen på fastigheten
Lessebo 2:86. Cirka 1500 kvm är gräsbevuxen medan 2500 kvm är
asfalterad baserat på flygfoton.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till etableringen men tycker inte
att den efterfrågade marken är lämplig för ändamålet. Detaljplanen
idag medger industriändamål och kommunstyrelsens förhoppning är
att det någon gång i framtiden så kommer marken att användas till
just detta. Att då ha en padelhall på området skulle i sådana fall skulle
kunna hindra eventuella industrier från att etablera sig på platsen.
Kommunstyrelsen menar också att padelhallens placering på andra
sidan järnvägen utifrån samhället skulle innebära en ökad rörelse av
människor över och runt järnvägen vilket kan leda till allvarliga
olyckor.
Med det sagt så ställer Kommunstyrelsen sig positiv till etableringen
men inte till val av plats, en lämpligare plats skulle till exempel vara
på Plåtslagarvägen i anslutning till återvinningsstationen eller söder
om fastigheten Snöflingan 1 om man vill bygga en hall. Vill man
anlägga enstaka banor utomhus skulle det kunna gå att göra det på
någon av grusytorna som finns i anslutning till Bikupan eller
Hackebackeskolan.
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-21
Karta
Yrkande
Angelica Karlsson (C) yrkar på återremiss för ytterligare dialog med
Glasriket Event.
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Sammanträdesdatum
2021-04-27
§ 77

Dnr 2021/137-4.2.2

Planuppdrag för del av fastigheten
Hovmantorp 6:1, Hovmantorps samhälle,
Lessebo kommun, Kronobergs län
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till en ny
detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 6:1 i Hovmantorp.
Ärendebeskrivning
För att nå kommunens mål att bli 10 000 invånare krävs det
möjlighet till nya bostäder. Planområdet omfattar delar av fastigheten
Hovmantorp 6:1 som ägs av Lessebo kommun och är beläget i den
nordvästra delen av Hovmantorps tätort, väster om Storgatan.
Planområdet är cirka 5 800 kvadratmeter.
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, begäran om planuppdrag 2021-04-20
Karta över planområdet, daterad 2021-04-20
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TJÄNSTESKRIVELSE
Förvaltning/nämnd
2021-04-20

Planuppdrag för del av fastigheten
Hovmantorp 6:1, Hovmantorps samhälle,
Lessebo kommun, Kronobergs län
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till en ny
detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 6:1 i Hovmantorp.
Ärendebeskrivning
För att nå kommunens mål att bli 10 000 invånare krävs det
möjlighet till nya bostäder. Planområdet omfattar delar av
fastigheten Hovmantorp 6:1 som ägs av Lessebo kommun och är
beläget i den nordvästra delen av Hovmantorps tätort, väster om
Storgatan. Planområdet är cirka 5 800 kvadratmeter.
Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att förtäta området och möjliggöra för
bostäder i form av fyra nya villatomter i två våningar. Minsta
tomtstorlek är 1 000 kvadratmeter. Området omfattas av en
detaljplan ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för
ett område nordväst om fastigheten Tollstorp 15:1, Hovmantorps
samhälle”, lagakraftvunnen den 19 september, 1972. Detaljplanen
medger allmän platsmark avsett för park eller plantering. Genom
förtätningen kommer den idag tomma platsen bättre integreras
med intilliggande bebyggelse.
Konsekvenser
Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella
planområdet som ”befintliga bostäder”. Planförslaget följer
översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare
exploatering i området.
Inom planområdet finns inga kända natur- eller kulturvärden.
Förvaltningens preliminära bedömning är att genomförandet av
planen inte kommer medföra någon betydande miljöpåverkan och
att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Förvaltning/nämnd
2021-04-20
Planprocessen kommer att ske med ett så kallat
standardförfarande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, begäran om planuppdrag
Karta över planområdet, daterad 2021-04-20

Sayf Noel
Planarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltning

100

Karta över planområdet – del av Hovmantorp 6:1

FÖRE

EFTER

101

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-27
§ 78

Dnr 2021/139-4.2.1

Planuppdrag för fastigheten Metallen 9,
Hovmantorps samhälle, Lessebo
kommun, Kronobergs län
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till en ny
detaljplan för fastigheten Metallen 9 i Hovmantorp.
Ärendebeskrivning
En ansökan om planbesked för ny detaljplan för fastigheten Metallen
9 har inkommit från AB Lessebo fastigheter. Planområdet är beläget i
den östra delen av Hovmantorps tätort, öster om Centralgatan och
omfattar en areal på 5 022 kvadratmeter.
Syftet med detaljplanen är att pröva och bekräfta pågående
markanvändning inom fastigheten Metallen 9 och förutom industrier
(J), även tillåta handel (H), kontor (K) och ambulansstation och annat
samhällsviktigt ändamål (U).
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, begäran om planuppdrag
Ansökan om planuppdrag, daterad 2021-04-21
Karta över planområdet, daterad 2021-04-20
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Förvaltning/nämnd
2021-04-20

Planuppdrag för fastigheten Metallen 9,
Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun,
Kronobergs län
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till en ny
detaljplan för fastigheten Metallen 9 i Hovmantorp.
Ärendebeskrivning
En ansökan om planbesked för ny detaljplan för fastigheten
Metallen 9 har inkommit från AB Lessebo fastigheter, se bilaga 1.
Planområdet är beläget i den östra delen av Hovmantorps tätort,
öster om Centralgatan och omfattar en areal på 5 022
kvadratmeter.
Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att pröva och bekräfta pågående
markanvändning inom fastigheten Metallen 9 och förutom
industrier (J), även tillåta handel (H), kontor (K) och
ambulansstation och annat samhällsviktigt ändamål (U). Planen
utformas till att vara flexibel vad avser ändamål. De olika
användningarna ska kunna kombineras alternativt etableras var
för sig.
Konsekvenser
Fastigheten Metallen 9 är i gällande detaljplan (1978) avsedd för
industriändamål. Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018)
pekar ut det aktuella planområdet som ”befintliga verksamheter,
inkluderar industri”. Planförslaget följer översiktsplanens
intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.
Inom planområdet finns inga kända natur- eller kulturvärden.
Förvaltningens preliminära bedömning är att genomförandet av
planen inte kommer medföra någon betydande miljöpåverkan och
att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas.
Planprocessen kommer att ske med ett så kallat
standardförfarande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-27
§ 79

Dnr 2020/133-4.2.2

Antagande av detaljplan för västra
Hovmantorp
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta detaljplan
för västra Hovmantorp, del av Hovmantorp 7:1 m.fl.
Ärendebeskrivning
Planområdet är beläget i den västra delen av Hovmantorps tätort och
ligger utmed Västergatan och Stamvägen. Planområdets areal är drygt
42 000 kvadratmeter.
I västra delen av Hovmantorp finns det mark utmed Västergatan samt
Stamvägen som idag är obebyggd vilken skulle kunna vara lämplig för
ny bebyggelse av bostäder i form av flerfamiljshus, friliggande villor
och kedjehus. Detaljplanen medför en förtätning i befintligt område
som redan har utbyggd infrastruktur. Fler boende kan i sin tur leda
till utökad service. Detaljplanen syftar även till att medge fler
användningar av marken.
Planförslaget har varit föremål för samråd och granskning. Under
dessa gavs statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare
och andra som berörs åter möjlighet att lämna synpunkter.
Samrådsredogörelse har sammanställts efter samrådet och efter
granskningen har en granskningsredogörelse sammanställd.
Yttrandena föranledde inga ändringar av planhandlingarna.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Planoch bygglagen (PBL).
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-04-19 att skicka planen
vidare för antagande.
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-04-19 § 27
Planbeskrivning 2021-03-30
Plankarta 2021-03-30
Granskningsredogörelse 2021-03-30
Tjänsteskrivelse 2021-03-29

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-19
§ 47

Dnr 2020/140-4.2.2

Ny detaljplan för västra Hovmantorp, del
av Hovmantorp 7:1 m.fl
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
anta detaljplan för västra Hovmantorp, del av Hovmantorp 7:1 m.fl.
Ärendebeskrivning
Planområdet är beläget i den västra delen av Hovmantorps tätort och
ligger utmed Västergatan och Stamvägen. Planområdets areal är drygt
42 000 kvadratmeter.
I västra delen av Hovmantorp finns det mark utmed Västergatan samt
Stamvägen som idag är obebyggd vilken skulle kunna vara lämplig för
ny bebyggelse av bostäder i form av flerfamiljshus, friliggande villor
och kedjehus. Detaljplanen medför en förtätning i befintligt område
som redan har utbyggd infrastruktur. Fler boende kan i sin tur leda
till utökad service. Detaljplanen syftar även till att medge fler
användningar av marken.
Planförslaget har varit föremål för samråd och granskning. Under
dessa gavs statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare
och andra som berörs åter möjlighet att lämna synpunkter.
Samrådsredogörelse har sammanställts efter samrådet och efter
granskningen har en granskningsredogörelse sammanställd.
Yttrandena föranledde inga ändringar av planhandlingarna.
Lagstöd
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Planoch bygglagen (PBL).
PBL 5 kap 27–32§§ ”Antagande av en detaljplan”.
Beslutsunderlag
Planbeskrivning 2021-03-30
Plankarta 2021-03-30
Granskningsredogörelse 2021-03-30
Tjänsteskrivelse 2021-03-29
SBNAU beslut 2021-04-12 § 33

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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1(41)
2021-03-30
Dnr: SBN 2020/140
Dnr: KS 2020/133
Antagandehandling

Detaljplan för västra Hovmantorp, del av
Hovmantorp 7:1 m.fl, Hovmantorp, Lessebo
kommun, Kronobergs län
Planbeskrivning

Figur 1 – Kartan visar planområdets läge. Avgränsningen är inte exakt

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN mars 2021
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Inledning
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Till varje detaljplan finns en
plan- och genomförandebeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt
den ska genomföras. Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå
konsekvenserna av planens genomförande.
Plankartan är den handling som är juridiskt bindande och anger till exempel vad som
skall vara allmän platsmark, kvartersmark (privat mark) och hur bebyggelsen ska
regleras. Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. Plan- och
genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan.
Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan för att avgöra
om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan eller inte. Om
kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan
behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

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

Plan- och genomförandebeskrivning
Plankarta med bestämmelser
Illustrationskarta
Bullerutredning, daterad 2021-02-04, Ramböll
Översiktlig miljöteknisk markundersökning, daterad 2021-02-10, VOS
Översiktlig miljöteknisk markundersökning, daterad 2020-09-10, WSP
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns att tillgå på
samhällsbyggnadsförvaltningen

Planens syfte och huvuddrag
För att nå kommunens mål att bli 10 000 invånare krävs det möjlighet till nya bostäder.
I västra delen av Hovmantorp finns det mark utmed Västergatan samt Stamvägen som
idag är obebyggd vilken skulle kunna vara lämplig för ny bebyggelse av bostäder i form
av flerfamiljshus, friliggande villor och kedjehus. Detaljplanen medför en förtätning i
befintligt område som redan har utbyggd infrastruktur. Fler boende kan i sin tur leda till
utökad service.
Detaljplanen syftar även till att medge fler användningar av marken. I den östra delen av
området tillåts utöver bostäder även ett LSS-boende. Ett LSS-boende innebär bostäder
med särskild service för vuxna som har ett behov av stöd och hjälp enligt LSS (Lagen
om stöd och service till funktionshindrade). För den sydöstra delen av planområdet
medges utöver bostäder även ett LSS-boende och en ny förskola. Flexibiliteten i
detaljplanen med de olika användningarna gör att området går att använda utefter de
behov som finns både idag och i framtiden.
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Planprocessen
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5:e kapitlet, Plan- och bygglagen
(PBL 2010:900). Under samrådskedet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget. Synpunkterna sammanställs och redovisas i en samrådsredogörelse.
Eventuella ändringar förs in i förslaget och sedan skickas planhandlingarna ut för
granskning. Under granskningsskedet görs planförslaget tillgängligt för allmänheten
som återigen har möjlighet att inkomma med synpunkter.

Planbesked

Beslut

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Figur 2 - Processen vid standardförfarande

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

Plandata
Läge och areal
Planområdet är beläget i västra delen av Hovmantorp med närhet till tåget,
kollektivtrafik och dagligvarubutiker. Området omfattar ungefär 4 hektar (cirka 42 000
kvadratmeter) och ligger utmed Västergatan och Stamvägen, i direkt anslutning till
befintlig bebyggelse bestående av kedjehus, radhus och friliggande villor. I norr, söder
och öster övergår sedan landskapet till skogsmark. Norr om planområdet ligger
järnvägsspåret (Kust till kustbanan). Planområdet är beläget cirka 130–160 meter från
Kust till kustbanans spårområde. Två befintliga gång- och cykelvägar löper igenom
planområdet från öster till väster, se figur 3 på nästa sid.
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Figur 3 – Översiktskarta för planområdets läge i relation till omgivningen. Planområdets ungefärliga utbredning
markerad med röd streckad linje

Markägande
Marken inom planområdet ägs till största delen av Lessebo kommun och ingår i
fastigheten Hovmantorp 7:1. Gatumarken ägs av kommunen. Det finns två privatägda
villafastigheter inom planområdet, Ekebäcken 1 & 2 och Dalsänkan 8, se figur 4 på
nästa sida.
Berörda fastigheter

Ägandeform

Hovmantorp 7:1

Lessebo kommun

Ekebäcken 1 och 2

Privat fastighetsägare

Dalsänkan 8

Privat fastighetsägare
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Figur 4 – Kommunal
mark (genomskinligt
grå) och privatägd
mark (genomskinligt
grön) inom
planområdet
(streckad röd linje)

Tidigare ställningstaganden
Övriga kommunala beslut
Kommunstyrelsen tog beslut 2020-05-05 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att ta fram en ny detaljplan för det utpekade området.
Översiktsplan
Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut större delen av det aktuella
planområdet som ”befintliga bostäder”, men mer specifikt om hur området är tänkt att
utvecklas är inte preciserat i översiktsplanen. Den nordvästra och östra delen av
planområdet är inte utpekat som mark för något specifikt ändamål i översiktsplanen. Det
aktuella planförslaget bedöms ändå ha stöd i gällande översiktsplan genom att
möjliggöra för Hovmantorps tätort att växa genom förtätning. Enligt översiktsplanen
bör ny bostadsbebyggelse främst tillkomma i anslutning till eller som en förtätning av
redan bebyggda områden och i lägen med god tillgänglighet till kollektivtrafik, service
och infrastruktur i form av vägar, gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar.
Planförslaget innebär en lämplig komplettering av befintlig bebyggelse, vilket innebär
ett effektivt och hållbart markutnyttjande och god resurshållning samt utnyttjande av
befintlig infrastruktur. En utveckling av planområdet innebär även en naturlig förtätning
med blandande funktioner i form av förskola, LSS-boende, småskaliga verksamheter
och varierande boendeformer i redan befintlig bebyggelsemiljö. Planförslaget följer
översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.
Dnr: SBN 2020/140
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Detaljplaner som berör planområdet
Planområdet är till största delen detaljplanelagt sedan tidigare. För det aktuella
planområdet gäller ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för ett område
söder om Ingelstadsvägen, Hovmantorps samhälle”, lagakraftvunnen den 23 april,
1976, vars genomförande har gått ut. I den gällande detaljplanen är aktuellt planområde
planlagt för allmän platsmark avsett för park eller plantering respektive gata eller torg
samt kvartersmark för bostadsändamål. En liten del av planområdets nordvästra del är
inte detaljplanelagt sedan tidigare.

Figur 5 – Gällande detaljplan
för aktuellt planområde,
lagakraftdatum 1976-04-23

Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
För att möta den förväntade befolkningsutvecklingen i linje med Lessebo kommuns
målsättning är kommunen i behov av fler bostäder. Planförslaget innebär en förtätning
med nya bostäder huvudsakligen genom att en del orörd och oexploaterad skogsmark
norr om Västergatan och öster om Stamvägen tas i anspråk för bostadsbebyggelse.
Aktuell skogsmark är idag planlagd som allmän platsmark för park eller plantering, men
någon park eller plantering är inte iordningsställd i området. Detaljplanen innebär att en
del av den allmänna platsmarken kommer att privatiseras. Motivet till att en del av
parkområdet tas i anspråk till bostadsbebyggelse är att Lessebo kommun växer och det
finns samtidigt ett stort behov av fler bostäder med möjlighet till kompletterande service
inom västra delen av Hovmantorp. Planområdet utgör ett perfekt läge för förtätning och
byggnation eftersom befintlig infrastruktur i form av gator, kollektivtrafiknät och VAnät är redan utbyggt i närområdet och kan då användas utan kostsamma nyinvesteringar.
Kommunen är medveten om att naturmarken minskar i omfattning men konstaterar
samtidigt att en stor del av befintlig vegetation inom planområdet ska behållas och
Dnr: SBN 2020/140
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sparas i så stor utsträckning som möjligt. Kommunen bedömer att nuvarande skogsmark
som berörs av planförslaget inte har några höga natur- och rekreationsvärden och som
allmän parkyta nyttjas området väldigt lite i dagsläget. Det område som ianspråktas är
en mindre del av ett större skogsområde och därför är bedömningen att påverkan för
allmänheten är liten. Detta bedöms därför inte medföra någon avsevärd förändring för
helheten eftersom mängden allmän tillgänglig parkmark fortsatt är hög i området, då det
finns allmän platsmark både väster, norr och sydväst om planområdet. Kommunens
bedömning är att det allmänna intresset av att bygga och skapa plats för fler bostäder i
detta fall väger tyngre än ett bevarande av den berörda skogsmarken.

Förutsättningar
Befintlig bebyggelse och markanvändning
Planområdet består till största del av obebyggd skogsmark med undantag för två
bebodda villafastigheter i norr samt en gammal förfallen jordkällare i väst. Tidigare har
en smedja legat inom planområdet längs Västergatan. Byggnaden var i dåligt skick och
är idag riven. Planområdet innefattar även vägnät för både biltrafik och gång- och cykel.
Det finns även inom planområdet en mindre asfalterad yta öster om Stamvägen som
tidigare använts som uppställningsplats för återvinningsstationer men nu används som
en spontan parkeringsplats. På fastigheten Ekebäcken 3, öster om aktuellt område finns
idag en större verkstadsbyggnad som har en byggnadshöjd på cirka 8 meter. På
fastigheten har det bedrivits verkstadsindustri mellan åren 1937 fram till januari 2010 av
tre stycken olika verksamhetsutövare (AB Malmens Metallfabrik, Hovmaporten samt
LAIO Metall AB), dock bedrivs för närvarande ingen verksamhet där. Öster om
planområdet, på fastighet Dacke 3 finns även en befintlig industrilokal i två plan för
Strömmarnas Verkstads AB. Närområdet består framförallt av blandad bebyggelse med
friliggande villor, parhus samt mindre flerbostadshus med tillhörande trädgårdar och
komplementbyggnader, uppförda under slutet av 1900-talet. Området uppvisar en
blandning av material, färg och skala. Träpanel är det mest förekommande
fasadmaterialet, men det finns även inslag av bland annat tegel och puts. Husen i
närområdet är uppförda i en till två våningar med inredda vindar som är av varierade
ålder och storlek, där bostadshuset får uppta max 25 % av fastigheten.
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Figur 6 – Befintlig verkstadsbyggnad på Kärr 15

Figur 7 – Befintlig industribyggnad på Kärr 18

Figur 8 – Fastigheten Ekebäcken 1 & 2

Figur 9 – Fastigheten Dalsänkan 8

Figur 10 – Bilden visar parkeringsplatsen inom planområdet
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Figur 12 – Bilden visar
intilliggande bebyggelse

Figur 13 – Bilden visar
intilliggande bebyggelse

Figur 14 – Bilden visar radhus
i närområdet
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Geotekniska förhållande
Enligt Statens Geologiska Undersökning (SGU) består jordarten i och omkring
planområdet av fast morän, vilket bedöms vara en stabil grund. Jorddjupet i
planområdet bedöms vara 3–5 meter. Med tanke på den uppskattade jordarten och
jorddjupet bedöms marken ha bra hållfasthetsegenskaper och bra genomsläpplighet. Vid
ny byggnation kan geotekniska undersökningar behöva tas fram.
Radon
Ny bebyggelse ska alltid uppföras radonsäkert. Rikt- och gränsvärden för radon är
fastställda av Boverket och Folkhälsomyndigheten och regleras i Boverkets byggregler.
Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd
radonförekomst. Radonskyddet beaktas och kontrolleras vid bygglovsgivningen.
Risk för skred/höga vattenstånd
Det finns inga uppgifter som tyder på att det inom planområdet skulle förekomma risk
för ras eller skred. Inga kända förekomster av höga vattenstånd eller översvämningar
finns i anslutning till området. Markfuktigheten i planområdet är relativt lågt. Området
bedöms inte bli översvämningsdrabbat vid beräknade framtida 100-års flöden.

Figur 15 – Markfuktighetskarta där
blå färg visar områden som förväntas
ha högre markfuktighet. Bild tagen
från Skogsstyrelsens GIS-databaser

Mark och vegetation
Området är en del av ett stort sammanhängande skogsområde som avskiljer flera
bostadsområden ifrån varandra. Marken som föreslås tas i anspråk är obebyggd och
består till stor del av skogsmark, både barr- och blandskog. Större delar av planområdet
är planlagt som parkmark men brukas inte som park utan står outnyttjat. Marken är
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flack utan några större nivåskillnader. Inom planområdet finns inga uttalade naturvärden
eller värdefull vegetation enligt Naturvårdsverkets, Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens
sökdatabaser. Cirka 90 meter söder om planområdet finns en nyckelbiotop bestående av
1,1 hektar barr- och lövskog med visst inslag av grova ekar och tallar samt död ved.
Nyckelbiotopen ligger utanför planområdet och bedöms inte påverkas eller förändras av
aktuellt detaljplaneförslag, se sid 12. I Artdatabanken finns inga fynd under perioden
1950–2020 av rödlistade arter inom planområdet. Inga speciella arter, träd eller
signalarter påträffades vid det översiktliga fältbesöket i området. Endast tre enstaka
exemplar av växten Parkslide kunde hittas inne i Naturdelen inom planområdets
nordvästra del ”Natur i plankartan” och hamnar därför utanför området för planerad
bebyggelse. Öster om planområdet finns däremot ett mindre avskärande dike som
genomkorsar skogspartiet i nordost-sydöstlig riktning. Diket rinner ner till sjön Rottnen
och används för att avleda vatten från angränsande skogsmark, men sällan innehåller
vatten. Detta dike hamnar utanför det aktuella planområdet och bedöms inte ha några
värden för allmänhetens tillgänglighet till strandnära lägen eller för växt- och djurlivet.
Kommunen bedömer att detta dike inte omfattas av strandskydd. Detta behandlas mer
ingående under rubriken Strandskydd i avsnittet Förutsättningar.

Figur 16 – Bilder som visar vegetationen inom planområdet

Figur 17 – Kartan visar nyckelbiotopen i planområdets närhet.
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Fornlämningar och kulturmiljö
Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök, inga kända eller registrerade
fornlämningar inom det aktuella planområdet. Cirka 140 meter sydväst om planområdet
finns ett stort fornlämningsområde i form av en fossil åker av typen röjningsröseområde
med blästbrukslämning. Detta område ligger utanför det aktuella planområdet och ett
genomförande av planen påverkar inte fornlämningen i något avseende.
Länsstyrelsen har dock vid granskning av planområdet bedömt att området behöver
utredas genom en arkeologisk utredning, steg 1 (inventering) innan området kan
exploateras. Beroende på resultatet kan ytterligare arkeologiska insatser komma att
krävs. Kommunen har förfrågat om samråd med Länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 §
Kulturmiljölagen (1988:950), daterat den 19 mars 2021, angående
fornlämningssituationen inom planområdet. En förundersökning är beställd och
resultatet från denna får hanteras i det fortsatta arbetet. Samhällsbyggnadsförvaltningen
ansvarar för att en sådan förundersökning kommer till stånd, samt bekostar den.
Fornlämningar omfattas av ett generellt skydd vilket innebär att nyupptäckta
fornlämningar skyddas automatiskt. Om en fornlämning påträffas under grävning eller
annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas. Den som leder arbetet ska omedelbart
anmäla förhållandet till Länsstyrelsen enligt Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap. 10§.

Figur 18 – Kartan utklippt från Riksantikvarieämbetets Fornsök visar fornlämningsområdet i närområdet.

Riksintresse
Planområdet ligger enligt Länsstyrelsen GIS-databas inte inom något område som
omfattas av riksintresse.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Planområdet ligger utanför LIS-områden.
Lek och rekreation
Då planområdet till största delen består av tät skog finns det få möjligheter till
rekreation på grund av tillgänglighet.
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Marknivå
Större delen av planområdet är relativt flackt men på ett par ställen inom området finns
det några mindre branter och gropar. Enstaka stora block finns också i terrängen.
Höjdskillnaden inom planområdet enligt bilden nedan varierar mellan cirka +152 och
+169 med de högre marknivåerna i huvudsak i områdets norra delar och de lägre i söder
och öster.

Figur 19 – Kartan med höjdpunkter inom och utom planområdet

Strandskydd
Strandskydd gäller för sjöar och vattendrag enligt 7 kapitalet i Miljöbalken. Strax
utanför den östra delen av planområdet rinner ett litet vattendrag, Ekebäcken som går
genom skogsområdet i nordost-sydöstlig riktning, vilket sedan rinner vidare söderut ner
mot sjön Rottnen. Då det inte finns en skarp gräns mellan naturliga och artificiella
vattendrag är det inte möjligt att göra något generellt uttalande att just detta vattendrag
omfattas av strandskydd eller inte. En sådan bedömning görs istället från fall till fall.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i ett tidigt skede haft kontakt med Länsstyrelsen i
Kronobergs län för att klargöra vattendragets karaktär och om detta ger upphov till ett
strandskyddsområde eller inte. Länsstyrelsen har vid granskning av vattendragets längd
(relativt kort), var det börjar (vid landsvägen) samt formen på det (uträtat och tydligt) i
Länsstyrelsens GIS-databas. Länsstyrelsen har bedömt att detta rör sig om ett dike, se
gul markering i figur 19. Diket är cirka 800 meter från Kust till kustbanan till utloppet i
Rottnen och den är som bredast cirka 1,5 meter. Detta dike används idag för att avleda
vatten från angränsande skogsbruksmark och i viss mån även hanterar dagvatten från
närliggande bostadsområden. Vid platsbesök kunde det konstateras att diket har
grumligt vatten med en begränsad vattenföring förutom vid perioder med omfattande
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nederbörd. Diket och omgivande miljö bedöms inte ha några egentliga naturvärden och
vegetationen vid diket är densamma som övriga delar av skogsområdet. Varken
värdefulla, ovanliga eller känsliga arter vilka skulle kunna indikera ett naturligt
vattendrag har kunnat påvisas eller observerats. Vid platsbesöket konstaterades också att
diket är kulverterat under befintliga gång- och cykelvägar som binder samman
Stamvägen och Linnégatan och har därmed troligtvis letts om.
Hänsyn har även tagits till det befintliga diket genom att en remsa planläggs som
naturmark ”NATUR i plankartan” längs med planområdets östra fastighetsgräns som
ska fungera som en barriär som markerar den avgränsning som gäller mellan det
befintliga diket och det aktuella området som ska exploateras. Utgångsläget är ett
avstånd på cirka 4,5 meter från angränsat dike och den delen lämnas orörd. Det aktuella
diket är av sådan ringa art att den inte finns med dokumenterad i VISS (vattenkarta över
vattenförekomster).
Med hänsyn till ovan information bedömer kommunen att strandskyddsdispens inte
gäller för detta dike på grund av att det är skapad av människor; så kallad artificiellt
dike. Ett dike är inte ett vattendrag i strandskyddets mening och således ger det inte
upphov till ett strandskyddsområde. Kommunen hänvisar till Mark- och
miljööverdomstolen dom; målnummer M 10756-14 (2015-06-11).

Figur 20 – Kartan över planområde och sträckning av dike
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Figur 21 – Foton som visar diket öster om planområdet, vilket kommunen inte bedömer omfattas av strandskydd

En liten del av planområdets södra del berörs av strandskydd från sjön Rottnen, vilken
har ett utökat strandskydd på 200 meter. En liten del av planområdet ligger innanför den
yttre strandskyddsgränsen och har ett avstånd av minimum 140–160 meter. Den yta där
strandskyddet upphävs är cirka 2 700 kvadratmeter stort. I den nu gällande detaljplanen
från 1976 har strandskyddets upphävts. Vid ny planläggning återinträder strandskyddet
och får upphävas i behövliga delar i en ny detaljplan enligt 4 kap. 17 § PBL, förutsatt att
det finns särskilda skäl för upphävandet enligt 7 kap. 18 § MB. Strandskyddet föreslås
upphävas inom kvartersmarken för bostadsändamål och lokalgata, se figur 22 på nästa
sida. Som särskilt skäl för att upphäva strandskyddet åberopas att:
o Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan
exploatering väl avskilt från området närmast strandlinjen.
Planområdet är väl avskilt från området närmast strandlinjen genom dels höjdvariationer
och dels genom en befintlig bilväg, Kårlandavägen som ligger mellan planområdet och
närmaste sjö, vilket i det aktuella fallet är Rottnen. Aktuell plats har därmed tappat
betydelse för allmänhetens tillgänglighet till stranden. Detta medför att det inom det
strandskyddade området inte blir någon förändring i förhållande till hur den nuvarande
situationen ser ut. Allmänheten har även god tillgänglighet till Rottnens strandzon
genom andra stigar/vägar i planområdets närhet och allmänhetens tillgång till
strandområdet påverkas inte. Inte heller påverkas växt- och djurlivet inom Rottnens
strandområden då avståndet mellan planområdets södra gräns och strandområden är som
minst cirka 140–160 meter.
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Med hänvisning till ovanstående anser kommunen att intresset att ta området i anspråk
på det sätt som avses med planen väger tyngre än den skada som intrånget i
strandskyddet leder till och det finns särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § MB för ett sådant
beslut. Allmänhetens tillgänglighet till sjön bedöms inte förändras eller påverkas
negativt på kort eller lång sikt vid genomförandet av planförslaget. Djur- och växtlivet i
strandzonen bedöms inte heller beröras och påverkas negativt. Upphävande av
strandskyddet görs genom att plankartan förses med en administrativ planbestämmelse,
”a” med index ”strandskyddet är upphävt”. För naturområdet upphävs inte
strandskyddet utan det kommer finnas kvar.

Figur 22 – Kartan visar planområdet med svart streckad linje och strandskyddat området med röd markering. Den
yta där strandskyddet avses upphävas är markerad med en gul transparent yta
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Vattenskyddsområde
Den 15 december 1997 utkom det föreskrifter för vad som är tillåtet inom
vattenskyddsområdet för Rottnen och Hacksjön. Vattenskyddsområdet delas i dessa
föreskrifter in i fyra delar, inre och yttre för Rottnen respektive Hacksjön. Planområdet
ligger inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde, vilket medför att gällande
föreskrifter ska följas vid exempelvis markarbeten. Skyddsföreskrifterna innebär bland
annat att hantering, lagring och användning av petroleumprodukter inte får ske utan
medgivande/tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från
myndighetsnämnden i Lessebo kommun. Vid all exploatering, schakt- och
anläggningsarbeten måste kommunens miljöavdelning godkänna åtgärden innan den får
utföras för att säkerställa att föreskrifter följs och vattenkvalitén bibehålls. Detta medför
att stor hänsyn måste tas vid eventuell exploatering av fastigheten. För att förhindra att
exploateringen förorenar ytvattentäkten har en generell bestämmelse införts på
plankartan ”Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas”.
Åtgärder som behöver göras i området, som exempelvis grävning eller anläggning av
trumma kan komma att kräva tillstånd för vattenverksamhet enligt bestämmelserna i
miljöbalken. Tillstånd och/eller anmälan kommer vid behov att sökas inför projektering
och byggande av anläggningarna i området.
Parkering
För befintliga villafastigheter sker parkering på den egna fastigheten.
För verksamheterna i anslutning till planområdets östra del sker parkering på
parkeringsplatser inom den egna verksamhetens fastighet.
Gator och biltrafik
Planområdet nås idag via Västergatan (väg 845) och Stamvägen, vilket det även
kommer att göras efter exploateringen. Västergatan har skyltad hastighet om 40 km/tim
och är en statlig allmän väg som Trafikverket är väghållare för. Stamvägen är en mindre
kommunal väg med hastighetsgränsen 40 km/tim. Västergatan och Stamvägen har en
gatubredd på cirka 8 meter utan strikt trafikseparering, men hastigheterna är låga och
trafiksäkerheten bedöms vara god. En mindre vändplats finns i området för att
möjliggöra vändning utan att köra in på fastighetsmark. Övriga gator utanför
planområdet utgör lokalgator. Nedan visas fotografier tagna från Västergatan och
Stamvägen.

Figur 23 – Bilden till vänster visar Stamvägen och bilden till höger visar Västergatan (väg 845)
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Gång- och cykelvägar
Det går även att nå planområdet österifrån via två separata gång- och cykelvägar
avskilda från biltrafiken som förbinder och kopplar ihop villaområdena i öster och
väster, se figur 24. Gång- och cykelvägarna har en bredd på cirka 3 meter och är
asfalterade där kommunen är väghållare. Hela sträckan är belyst. De två gång- och
cykelvägar löper genom skogen och används för motion och som ett promenadstråk som
bidrar till rekreation för de boende i området. Befintliga gång- och cykelvägar
säkerställas och regleras genom planbestämmelserna GÅNG och CYKEL (gång- och
cykelväg) på plankartan. Några planer på att förändra dessa två gång- och cykelvägar
finns inte.

Figur 24 – Planområdets
läge i förhållande till
omgivningen. De ljusgula
stråken visar gång- och
cykelvägar inom och
utom planområdet

Figur 25 – Foton som visar befintliga gång- och cykelvägar som löper genom planområdet
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Offentlig och kommersiell service
Centrala Hovmantorp ligger endast 1,2 km bort från planområdet och där finns bland
annat en sporthall, skola för låg- och mellanstadiet, bibliotek, Folkets hus,
livsmedelsbutik, restaurang och konditori. Lessebo tätort har en hälsocentral och ligger
cirka 12 km bort.
Tillgänglighet och kollektivtrafik
Från planområdet går det i dagsläget inga busslinjer till centrala Hovmantorp. Avståndet
till närmaste busshållplats som ligger vid Storgatan är cirka 600 meter. Området har
goda kollektivtrafikförutsättningar med korta avstånd till busshållplatslägen och nära till
Hovmantorps centrum, därifrån går det tåg mot Växjö och Kalmar och buss mot Växjö
och Lessebo.
Farligt gods
Kust- till kustbanans spårområde norr om planområdet är en transportled för farligt
gods, vilket kan påverka omgivningen vid en trafikolycka eller annan olycka under
transporten. Kust- till kustbanan trafikeras av framför allt persontåg men även en hel del
godstransporter. Järnvägsspåret ligger mer än 130 meter från planområdet, detta anges
som en skyddszon för riskhänsyn kring transportleder i RIKTSAM (riktlinjer för
riskhänsyn i samhällsplaneringen). Ny bebyggelse kommer som närmast vara cirka
130–160 meter från spårområdet och påverkas därmed inte av någon risk.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att risker från järnvägsspåret inte behöver
studeras för att uppfylla kraven i Länsstyrelsens riktlinjer i aktuellt fall. En riskanalys
har därför inte tagits fram och skyddsåtgärder anses inte nödvändiga.
Detaljplaneförslaget bedöms inte heller medföra en ökad transport av farligt gods.
Markföroreningar
Marken inom planområdet är skogsmark och är sedan tidigare obebyggt. I länsstyrelsen
GIS-databas finns inga områden inom planområdet utpekade eller klassade som
potentiellt förorenade. I närområdet finns potentiellt förorenad mark på fastigheten
Ekebäcken 3 där det tidigare bedrivits Malmens metallfabrik verksamhet 1937–1969
som är klassad till riskklass 1, mycket stor risk. Öster om planområdet ligger en
industrilokal (Strömmarnas Verkstads AB) som är klassad till riskklass 2, stor risk, se
figur 26 på nästa sida.
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Figur 26 – Utdrag ur länsstyrelsens register över potentiella och konstaterade förorenade områden.

På Ekebäcken 3 har ett flertal undersökningar utförts och en sanering av området
planeras. Nedan presenteras en sammanfattning av tidigare utförda undersökningar
inom området:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

2006 – Länsstyrelsen i Kronobergs län MIFO fas 1.
2010 – Structor Miljö Göteborg AB MIFO fas 2, provtagning av jord, sediment,
grundvatten, ytvatten, porluft och träd.
2010 – Länsstyrelsen i Kronobergs län inventering av brunnar.
2010 – SWECO Environment AB, kompletterande provtagning av inomhusluft
och grundvatten.
2011 – Geosigma AB förstudie, provtagning av jord, grundvatten, porluft,
trädprovtagning och frukt.
2013 – Geosigma AB huvudstudie, hällkartering, seismik, sonderingar i jord och
berg samt provtagning av grundvatten, bergsgrundvatten, porluft,
ledningsvatten, ytvatten, sediment, träd och trädved.
2016 – WSP Sverige AB, provtagning av grundvatten, bergsgrundvatten,
avgränsa metallföroreningar samt porluft med mera.
2020 – WSP Sverige AB har fått i uppdrag av Sveriges Geologiska
Undersökning (SGU) att utföra en översiktlig miljöteknisk markundersökning
inom fastigheten Ekebäcken 3. Syftet med undersökningen har varit att utreda
bland annat föroreningssituationen i sediment, yt- och grundvatten samt de
ytliga områdena med metallföroreningar inom fastigheten. Markundersökningen
från WSP daterad 2020-09-10 bifogas i sin helhet till detaljplanen.
2021 – nutid, en schakt/ytsanering planeras under 2021 av SGU för att ta bort höga
metallhalter som finns ytligt i markerna kring metallfabriken. En sanering av
grundvattnet ska också genomföras efter att ytsaneringen är färdig inom fastigheten
Ekebäcken 3.

Ovan nämnda undersökningar finns tillgängliga på samhällsbyggnadsförvaltningen.
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De tidigare utredningar som utförts inom fastigheten Ekebäcken 3 indikerar att
föroreningssituationen verkar begränsad till verksamhetsområdet. Flygbilden nedan
visar olika provtagningspunkter inom Ekebäcken 3. De punkter som är rödmarkerade
har halter under eller precis inom preciseringarna för KM (normal bostadskvalitet,
känslig markanvändning) i södra delområdet. Det indikerar att föroreningen har
konstaterats inom aktuell fastighet och inte sträcker sig ner mot bostaden i väster.

Figur 27 – Provtagningskarta för den utförda miljötekniska markundersökningen, år 2020, WSP Sverige AB

Vatten- och samhällsteknik AB (VOS) har på uppdrag av Lessebo kommun utfört en
kompletterande översiktlig miljöteknisk undersökning på fastigheten Hovmantorp 7:1.
Syftet med uppdraget har varit att översiktligt undersöka om det förekommer
föroreningar i mark och grundvatten som kan innebära miljö- och/eller hälsorisker med
hänsyn till planerad markanvändning. Markundersökningen från VOS daterad 2021-02-10
bifogas i sin helhet till detaljplanen.
Enligt den miljötekniska markutredning som har tagit fram till detaljplanen har
förorening i form av bly och koppar i halter över riktvärdet för känsligmark på visats i
en punkt (2107). Dessa halter är rapporterade för nivån 0–0,5 m.u.my. Totalt har
mätningar och analyser gjorts för 12 punkter och den aktuella punkten är belägen inom
den del av planområdet som är avsedd för bostadsändamål. I närliggande förorenad
fastighet strax norr om undersökningsområdet (Malmens metallfabrik) har tidigare
undersökningar visat på föroreningshalter av bly, koppar, nickel och zink i ytligaste
marknivån. Kompletterande analys av närliggande provpunkt 2108 visade dock inte på
några rapporterade halter över aktuella riktvärden. Det kan inte uteslutas att det tidigare
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kan ha flyttats massor till undersökningsområdet från närliggande verksamheter.
Eventuellt kan den åsformade ansamlingen av större stenblock även vara ditlagda från
verksamheter i närheten. Det kan inte med säkerhet sägas att föroreningen och
stenblocken kommer från intilliggande verksamheter men det kan inte heller uteslutas.
Rekommendationen är att förorenad fyllning i halter över riktvärdet för känslig
markanvändning bör saneras via urschaktning. Planen reglerar att bygglov inte får ges
förrän eventuella föroreningar är sanerade. Nedanstående planbestämmelse gäller inom
den aktuella delen av planområdet:
”Bygglov får inte ges för ändrad markanvändning förrän markförorening har avhjälpts
och marken har sanerats till känslig markanvändning”.

Figur 28 – Provtagningskarta för den utförda miljötekniska markundersökningen, år 2021, VOS

Ingen av de undersökta grundvattenanalyserna har uppvisat halter över använda
bedömningsgrunder. Således kan ingen föroreningsspridning ses i grundvattnet. Vid en
samlad bedömning av undersökningsresultaten konstateras att uppmätta halter inom
undersökningsområdet inte bedöms utgöra hinder för det fortsatta planarbetet. Ur
föroreningssynpunkt bedöms området vara lämpligt för den planerade
markanvändningen (bostäder).
Inga ytterligare undersökningar eller åtgärder rekommenderas i detta skede. I samband
med exploatering av området och schaktning av vegetationsmassor rekommenderas
dock miljökontroll, inkl. provtagning, av ytliga uppschaktade massor i norra delen av
undersökningsområdet för att kontrollera om metallhalterna dessa föranleder ett särskilt
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omhändertagande. Detta gäller främst i anslutning till provpunkt 2107 men även i
området mellan Västergatan och provpunkt 2107.
Den nu genomförda markundersökningen bedöms ge en god översiktlig bild över
föroreningssituationen inom planområdet. Markförorening på de närliggande
fastigheterna bedöms därmed sammanfattningsvis inte utgöra något hinder för att
planlägga planområdet för bostäder. Förorenings spridning i grundvattnet är
huvudsakligen låga och indikerar därmed inte någon påtaglig föroreningssituation. Den
som äger eller brukar en fastighet ska oavsett om området tidigare ansetts förorenat
genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (MB
kap. 10§ 11). Exploatörer ansvarar för sanering av eventuella markföroreningar inom
deras fastighetsgräns. Detta enligt tillsynsmyndighetens krav. Om föroreningar
påträffas, till exempel vid schaktning ska tillsynsmyndigheten informeras för samråd
om hur hantering av schaktmassor och sanering skall ske (MB kap. 10§ 9). Exploatören
ska då utföra/komplettera markföroreningsundersökning och sanering om det behövs.
Buller
Norr om planområdet ligger järnvägsspår (Kust till kustbanan), cirka 130 till 160 meter
ifrån planerade bebyggelse. Vägtrafiken på Västergatan (väg 845) som angränsar
planområdets södra del förväntas även påverka planerad bebyggelse. Västergatan är en
statlig allmän väg som Trafikverket är väghållare för. Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) är
uppmätt till 331 fordon/dygn, varav antalet lastbilar är 21/dygn (NVDB, mätår 2020).
Hastighetsbegränsningen på Västergatan är 40 km/tim. En bullerutredning har tagits
fram av Ramböll, daterad 2021-02-04 för att analysera hur planförslaget påverkas av
buller från trafik på väg och järnväg. Bullerutredningen bifogas i sin helhet till
detaljplanen. Trafiken i dagsläget samt framtida trafikmängder har utretts. Resultaten
från utredningen jämförs mot riktvärden enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller
vid bostadsbyggnader. Dessa nedanstående riktvärden bör normalt inte överskridas vid
nybyggnation av bostadsbebyggelse;
Utomhus vid fasad – 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå ändå
överskrids bör minst hälften av alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en sida där
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dBA maximal
ljudnivå inte överskrids nattetid kl. 22.00 – 06.00. För en bostad om högst 35
kvadratmeter gäller istället att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå
vid bostadsbyggnadens fasad.
Uteplats – 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Om 70 dBA
maximal ljudnivå ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10 dB och
max 5 ggr/timme under dagtid 06.00 – 22.00.
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Den sammanfattade bedömningen visar att nya bostäder enligt förslag i detaljplanen kan
anordnas då riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad klaras för samtliga
bostadshus. Ekvivalenta ljudnivåer beräknas som högst till 51 dBA vid fasad år 2040.
Uteplatser bör kunna anordnas och där riktvärdena klaras. Vid fasad mot Västergatan
beräknas i vissa fall riktvärdena 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal
ljudnivå att överskridas. På skyddad fasadsida vänd från Västergatan beräknas
riktvärdet 50 dBA att klaras. För att klara riktvärdet 70 dBA bör uteplatsen anordnas
minst 15 meter från Västergatan alternativt på ljudskyddad fasad vänd från Västergatan.
En planbestämmelse ”m1” har införts på plankartan som reglerar att - ”Där
trafikbullernivå överskrider 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad skall
minst hälften av bostadsrummen i bostaden vara vända mot en sida där högst 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och minst hälften av bostadsrummen skall
vara vända mot en fasad där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan 22.00 och
06.00 vid fasad. Där uteplats anordnas i anslutning till bostaden får trafikbuller vid
uteplatsen högst uppgå till 50 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal
ljudnivå. Det räcker om en uteplats per bostads, enskild eller gemensam uppfyller
riktvärdena på uteplats”.

Figur 29 – Nuläge ekvivalent ljudnivå från väg- och järnvägstrafik
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Figur 30 – Nuläge maximal ljudnivå från väg- och järnvägstrafik

Figur 31 – Prognos 2040 ekvivalent ljudnivå från väg- och järnvägstrafik
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Figur 32 – Prognos 2040 maximal ljudnivå från väg- och järnvägstrafik

Figur 33 – Prognos 2040 maximal ljudnivå från järnvägstrafik
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Figur 34 – Prognos 2040 maximal ljudnivå järnvägstrafik

Figur 35 – Prognos 2040 maximal ljudnivå vägtrafik
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Den andra vägen som också kan förväntas ge upphov till viss risk för bullstörning är
Stamvägen. Stamvägen är en mindre lokalgata som trafikförsörjer villafastigheter i
närområdet och ansluter till Västergatan. Den är asfalterad och har en för sitt ändamål
lämplig standard. Den skyltade hastigheten är 40 km/tim på Stamvägen. Det finns inga
uppmätta trafikmängder på den aktuella vägen. Enligt ”Hur mycket bullrar vägtrafiken”
från Boverket genererar en uppskattad trafikmängd på 3000 fordon per dygn (högt
räknat) och skyltad hastighet 40 km/h samt ett avstånd om 10 meter från vägmitt (lägsta
angivna parametrar) en ekvivalent ljudnivå om 60 dBA till följd av trafiken. Detta
innebär att bullervärdena håller sig inom de ramar som gör att ljudnivån är acceptabel.
Högst trafikmängd passerar på Västergatan och trafiken på Stamvägen är betydligt lägre
då endast fastighetsägarna som bor i närområdet nyttjar denna väg.
Konsekvenser avseende buller
Planområdets främsta markanvändning kommer att vara bostäder. Inom den östra delen
av planområdet möjliggörs utöver bostäder även ändamålen förskola och LSS-boende
inom samma yta. Eftersom detaljplanen är flexibel är det svårt att veta vilken typ av
verksamhet som kommer att etablera sig i den östra delen av planområdet samt vilken
trafikmängd det för med sig. I framtiden kan det ske en trafikökning då planförslaget
möjliggör för en ny förskola, LSS-boende och fler bostäder kan tänkas bli bebyggda i
området, vilket kan medföra en ökning av bullernivån för fastigheter längs med
Västergatan och Stamvägen. Den ökning av trafik som kan väntas i och med
planförslaget bedöms inte påverka trafikbullernivåerna i sådan grad att lämpliga
åtgärder inte kan vidtas om behovet uppstår. Trafiksituationen kan även regleras med
bland annat fysiska farthinder om behov finns. Förskolan som tillkommer i detta
område kan generera en ökad mängd trafik, vilket kommer att innebära fler människor
och rörelser på platsen, framförallt under vardagar vid hämtning och lämning av barn.
Fler fordonsrörelser bedöms inte påverka planområdets lämplighet för användningen då
det sannolikt inte rör sig om någon större mängd fordonstrafik. Den begränsande
trafikmängden och låga hastigheten på omkringliggande gator bedöms inte heller det ge
upphov till trafikbuller som överskrider riktvärdena, då det endast pågår under en
begränsad tid (morgon och kväll) och enbart under vardagar.
Planförslaget innebär ingen större förändring i hur området kommer användas i
förhållande till dagens läge. Det finns redan idag bebyggelse inom närområdet och det
aktuella planförslaget handlar om att denna bebyggelse ska kunna kompletteras med ny
bostadsbebyggelse, vilket inte bedöms medföra någon större påverkan på befintlig
trafiktillförsel. Bullerutredningen visar att det är möjligt att klara gällande riktvärden för
buller. Bostäder ska utformas så att gällande riktvärden för buller från spår- och
vägtrafik inte överskrids. Vid nybyggnad är det exploatören eller fastighetsägaren som
ansvarar för att riktvärdena inte överskrids inomhus och de kan i bygglovsskedet behöva
visa hur det som man tänker bygga klara gällande bullerregler samt tillskapandet av en
tyst sida. Riktvärdena för buller bevakas och hanteras i bygglovsskedet och bygglov får
inte ges innan erforderliga bulleråtgärder har säkerställts.
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Planförslag
Ny bebyggelse
Detaljplanen innebär att behovet av fler bostäder tillfredsställs i ett attraktivt och
centralt läge i Hovmantorps samhälle. Totalt sett föreslås cirka 28 000 kvadratmeter
användas för bostadsändamål i form av friliggande villor, kedjehus, flerbostadshus
(lägenheter) och liknande. Föreslagen ny bostadsbebyggelse är fördelad på tre områden,
ett längs med Västergatan och Stamvägen samt ett på skogsmarken i södra delen av
planområdet. Detaljplanen ger också möjlighet till en flexibel användning av vissa ytor
inom planområdet, till exempel förskola, LSS-boende och bostäder eller en kombination
av dessa. Då omkringliggande bebyggelse varierar mycket i storlek och utseende så
finns inga krav i detaljplanen på hur bebyggelsen ska utformas i form, färg eller
material i syfte att inte låsa områdets utformning allt för mycket.

Figur 36 – Illustration av hur planområdet kan komma att byggas ut. Illustrationen är inte bindande utan endast ett
exempel på en möjlig utformning
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B1 (Villabebyggelse) utmed Västergatan

Figur 37 – Utsnitt ur plankartan

Figur 38 – Utsnitt ur illustrationskartan

Med ändamålet bostäder eller bostadsändamål menas även bostadskomplement av olika
slag. Boendet är verksamhetens huvudsyfte och ska dessutom ha varaktig karaktär. I
begreppet bostäder ingår villor, flerbostadshus (lägenheter), gruppbostäder, kedjehus
och liknande. I den norra delen av planområdet tillåts endast villabebyggelse vilket
regleras med bestämmelsen B1. Detta för att komplettera bostadsutbudet i området. Här
blir fastigheterna relativt stora, mellan cirka 900 – 2 000 m2. Högsta tillåtna
byggnadshöjd för byggnaderna på denna del av planområdet är 6,5 meter.
Byggnadshöjd avser avståndet mellan markens medelnivå till skärningen mellan
fasadplanet och ett plan med 45 graders lutning inåt byggnaden som berör byggnadens
tak. För villabebyggelserna tillåts maximalt 30% av fastighetsarean att tillåtas bebyggas
med bostadshus och komplementbyggnader. Detta fastställs på plankartan genom
bestämmelsen e1. Planbestämmelserna för den nya villabebyggelsen följer i hög grad de
planbestämmelser som finns för intilliggande befintlig bebyggelse. En bestämmelse om
att 900 kvadratmeter är minsta fastighetsstorlek föreslås för att säkerställa en
ändamålsenlig indelning av fastigheterna, vilket regleras med egenskapsbestämmelsen
”d1”. Dagvatten ska omhändertas, renas och fördröjas lokalt inom den egna fastigheten
genom exempelvis infiltration innan det släpps ut till det kommunala
dagvattenledningar. Längs Västergatan ligger ett område med prickmark där byggnader
inte får placeras. En bestämmelse om utfartsförbud finns utmed delar av väg 845
(Västergatan) i planområdets nordvästra del för att limitera möjligheterna till flera
utfarter. I illustrationen ovan visas placering och möjlig utformning av
villabebyggelserna.
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BD1 (Bostäder/LSS-boende) utmed Stamvägen

Figur 39 – Utsnitt ur illustrationskartan

Figur 40 – Utsnitt ur plankartan

Östra delen av planområdet betecknat BD1 är avsett för bostäder och särskilda
boendeformer (LSS-boende). Användningen har preciserats från vård (D) till LSSboende (D1). Genom att använda planbestämmelsen BD1 ges även möjlighet för dem
som behöver mer vård att bo i området. Inom LSS-boende ryms även verksamhet som
kompletterar den huvudsakliga användningen. Det kan till exempel vara matsal,
kontorsyta och personalutrymmen. Byggrätten för bostäder och LSS-boende är 45% av
fastighetsarean och byggnaderna föreslås uppföras med en högsta byggnadshöjd på 10,0
meter, vilket möjliggör tre våningar, beroende på hur byggnaderna och
takkonstruktionen utformas. Omfattningen av byggrätten motiveras utifrån centralt och
attraktivt läge med möjlighet till förtätning. Här blir fastigheten cirka 5 500 m2 stor
(natur- och gatuområdet är ej inräknat). En planbestämmelse ”b1” har lagts in i
plankartan som reglerar att minst 35 % av markytan inom kvartsmarken ska vara
genomsläpplig för infiltration av dagvatten.
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BD1S1 (Bostäder/LSS-boende/förskola) utmed Stamvägen

Figur 41 – Utsnitt ur illustrationskartan

Figur 42 – Utsnitt ur plankartan

Östra delen av området, betecknat BD1S1 är avsett för bostäder, alternativt LSS-boende
och/eller förskola. Kombinationen av bestämmelserna möjliggör en samverkan mellan
verksamheterna. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 5 § 1 st 3p PBL. Här föreslås möjlighet
till uppförande av en ny förskola med plats för cirka 100 barn med sex avdelningar
inklusive gemensamhets- och utevistelseytor. Byggrätten för bostäder, LSS-boende och
förskola är 45% av fastighetsarean och byggnaderna föreslås uppföras med en högsta
byggnadshöjd på 10,0 meter, vilket möjliggör tre våningar, beroende på hur
byggnaderna och takkonstruktionen utformas. Detta är en generös byggrätt som ger
verksamheterna möjlighet att utvecklas i takt med att behovet ökar. Här blir fastigheten
cirka 11 800 m2 stor (natur- och gatuområdet är ej inräknat). Minst 35 % av markytan
inom kvartersmarken ska vara genomsläpplig för infiltration av dagvatten.
Bebyggelsens utformning och placering kommer att utredas vidare under
bygglovsskedet.
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B (Bostäder) utmed Stamvägen

Figur 43 – Utsnitt ur illustrationskartan

Figur 44 – Utsnitt ur plankartan

Södra delen av planområdet, betecknat B är avsett för bostäder. Här kan radhus eller
kedjehus vara ett intressant alternativ. Högsta tillåtna byggnadshöjd på denna markyta
är 6,5 meter och har anpassats till befintlig bebyggelse. Bestämmelsen e1 35 innebär att
högst 35% av fastighetens area får bebyggas. Här blir fastigheten cirka 2 700 m2 stor
(naturområdet är ej inräknat). Detta är lika mycket som tillåts i intilliggande detaljplan.
Minst 35 % av markytan inom kvartersmarken ska vara genomsläpplig för infiltration
av dagvatten. Utformningen på bebyggelsen i övrigt är inte reglerad.
Gator och trafik
Gatunätet är redan utbyggt i området och kommer inte att förändras. Detaljplanen
medför inga förändringar för gatunätet, gång- och cykelvägar. Befintliga gång- och
cykelvägar inom planområdet planläggs som ”GÅNG och Cykel”. Planområdet avses
att även fortsättningsvis trafikmatas och anslutas från Västergatan och Stamvägen.
Vägarna klarar den trafikökning som tilltänkt byggnation bedöms alstra.
Parkering
Förtätning av planområdet kan innebära en ökning av antalet bilar till följd av
tillkommande nya bostäder. Parkering ordnas generellt inom varje fastighet utifrån
respektive fastighets behov. Det är fastighetsägarens ansvar att lösa parkeringsbehovet.
Parkeringsfrågan hanteras i bygglovsskedet.
Friytor och skogsmark
Planförslaget innebär att en del av den befintliga skogsmarken tas i anspråk för bostäder
alternativt förskola eller LSS-boende. En stor del av skogsytan lämnas dock kvar i
befintligt tillstånd för att bibehålla god tillgänglighet till skogsmarken och planläggs
som ett naturområde, ”NATUR” på plankartan. Påverkan på naturvärdena i området
som helhet bedöms dock som begränsad. Det finns ingen iordningställd plats för lek
inom planområdet men möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda i anslutning
till planområdet. Enligt Boverkets rekommendationer bör barn i förskola ha tillgång till
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40 m2 friyta per barn för att kunna utöva lek och rekreation. Ambitionen med
planförslaget är att skapa en förskola för cirka 100 barn med sex avdelningar.
Byggrätten för förskolan i planförslaget anses ha tillräcklig yta för att säkerställa att
förskolebarnen ska kunna utöva lek och rekreation på förskolegården.

Ställningstagande och motivering
Miljökvalitetsnormer för luft och buller
Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft syftar till att skydda
människors hälsa och miljö. Inga ämnen som regleras enligt MKN bedöms överskridas
med en utbyggnad av området enligt planförslaget. Partiklar uppstår vid förbränning men
också vid slitage av bromsar, vägbanor och däck. Viktiga källor är vägtrafik,
energiproduktion och industrier. Tillkommande utsläpp utifrån föreslagen exploatering
bedöms som mycket liten.
Inga mätningar för luftkvaliteten har genomförts i Lessebo kommun, men den bedöms
vara god. Då planområdet består av nästan endast skogsmark bedöms luftkvalitén vara i
bra skick. Planförslaget bedöms inte innebära någon försämring av luftkvaliteten
eftersom de föreslagna markanvändningar ”BD1S1” som planen tillåter endast medför en
mindre ökad biltrafik i området. Då planförslaget endast rör ett mindre antal bostäder
lokaliserade intill ett tättbebyggt område bedöms bidraget till luftkvalitén från
bostäderna enligt planförslaget bli försumbart liten. Området kommer att trafikmatas
från befintliga vägar som har en relativt begränsad trafikmängd och området lämpar sig
för boende, förskola och LSS-boende. Planområdets läge, låga trafikflöden, hastighet i
anslutning till planområdet bedöms medföra låga halter av ämnen/partiklar.
Planområdets centrala läge med god kollektivtrafik och tillgängliga gång- och
cykelbanor minskar behovet av bil, vilket leder till att halterna ännu mer hålls nere.
Naturområdet och övrig växtlighet inom området hjälper till att ta hand om eventuella
luftföroreningar. Miljökvalitetsnormen för luft kommer inte påverkas nämnvärt.
Miljökvalitetsnormer för vatten
EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom förordningen om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har
Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt
åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten.
Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och
vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god ekologisk och kemisk
status ska nås 2021. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap.
miljöbalken.
Recipienten och vattenförekomsten för dagvattnet från planområdet är sjön Rottnen,
vilken har god kemisk ytvattenstatus och beräknas ha god ekologisk status 2021 enligt
Vatteninformation Sverige (VISS). Idag har vattenförekomsten en måttlig ekologisk
status och uppnår inte god kemisk status. Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk
status då gränsvärdena för bland annat kvicksilver och flamskyddsmedel med påverkan
på miljön (PBDE) överskrids. I Sverige överskrids dessa gränsvärden i fisk i samtliga
vattenförekomster. Då det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda
problemet är kvicksilver och PBDE undantagna i form av mindre stränga krav. Krav
ställs istället på halten av kvicksilver och PBDE inte får öka. Nytt förslag på
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miljökvalitetsnormer för denna vattenförekomst är att uppnå god ekologisk status 2027,
då vattenförekomsten inte anses uppnå god ekologisk status eftersom gränsvärdena för
de särskilt förorenade ämnena arsenik, zink och koppar överskrids. Förslag på
miljökvalitetsnorm för kemisk status är att behålla den goda statusen med tidsfrist t.om.
2027 för kadmium och kadmiumföroreningar.
Planområdet ligger inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde, vilket medför att
gällande föreskrifter ska följas vid exempelvis markarbeten. Detta innebär att
spillvattenledningar med tillhörande brunnar skall vara täta och att avloppsanläggningar
med direktutsläpp av renat avloppsvatten får inte anläggas utan tillstånd. Då spillvattnet
från planområdet avses ledas via nya ledningar till det kommunala ledningsnätet och
sedan pumpas till reningsverket i Lessebo påverkar inte spillvattnet
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomst. För att förhindra att exploateringen
förorenar ytvattentäkten har en generell bestämmelse införts på plankartan ”Befintliga
restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas”.
Miljökvalitetsnormen för vatten bedöms inte överskridas. Anledningen till detta är att
bostäder, förskola och LSS-boende som planen tillåter är av en begränsad karaktär vad
gäller miljöpåverkan. Planens genomförande bedöms inte få någon negativ konsekvens
för vattenkvalitén då användningen inte skiljer sig mycket från nuvarande. Planområdet
består i dagsläget av obebyggd skogsmark. En större mängd dagvatten kommer alstras
när området exploateras och hårdgörs. Vatten som inte tas upp av växter, jord eller
avdunstar leds via dagvattenrör till det kommunala dagvattennätet som finns i området.
Rening av dagvattnet måste ske innan det lämnar området. I planförslaget föreslås en
rad olika åtgärder för rening och fördröjning, så som genomsläppliga markbeläggningar,
växtbäddar och gröna tak. Möjligheten att ta hand om dagvattnet inom området bedöms
som mycket god. Planbestämmelser har införts på plankartan för att säkra att tillräckliga
åtgärder anordnas för att inte överskrida riktvärdena eller öka mängden föroreningar
från planområdet. Genom dessa begränsningar möjliggörs lokalt omhändertagande av
dagvatten där vattnet har möjlighet att både fördröjas och renas genom infiltration i
gröna ytor ovanför marken. Detta behandlas mer ingående under rubriken Dagvatten i
avsnittet Ställningstagande och motivering.
Kommunens bedömning är att detaljplanens påverkan på sjön Rottnen är begränsad
därför att stora delar av naturmarken inom planområdet kommer att vara kvar samt att
många ytor inom kvartersmark ska vara genomsläppliga. Dessutom är avståndet mellan
planområdet och Rottnen cirka 140–160 meter. Aktuellt planområde får inte äventyra
och inverka på recipientens status så att enskilda kvalitetsfaktorers statusklassning
försämras. För ämnen som är i lägsta statusklass får ingen ytterligare försämring ske.
Planförslaget medför ingen utfyllnad eller anläggande i vatten som kan påverka sjöns
biologiska, hydromorfologiska eller fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorer. De negativa
effekterna bedöms dock som marginella.
Dagvatten
Tillkommande dagvatten från planområdet planeras att anslutas till befintligt
dagvattennät. Kommunala ledningar för bortförsel av dagvatten finns i närliggande
gator. Kapacitet finns för att ansluta planområdet till det kommunala dagvattennätet,
men kan även alternativt ske genom lokalt omhändertagande inom respektive
kvartersmark i den utsträckning det är möjligt innan det leds till det kommunala nätet.
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För planområdet bör inriktningen vara att dagvattnet renas lokalt med naturliga metoder,
som infiltration i marken. En hög andel vegetationsbevuxen mark är fördelaktigt. Då
skapas goda förutsättningar för rening och vattenavgång med vegetationens hjälp. En
planbestämmelse ”b1” har lagts in i plankartan som reglerar att minst 35 % av markytan
inom kvartsmarken ska vara genomsläpplig för infiltration av dagvatten. Detta kan
uppnås på olika sätt genom att exempelvis bevara vegetation och anlägga porösa ytor
för parkeringar. En genomsläpplig beläggning kan användas som alternativ till
traditionell asfalt och bidra med flödesutjämning och rening av dagvatten. Grus,
hålstensbeläggning, beläggningar med genomsläppliga fogar och genomsläpplig asfalt
är några beläggningsexempel som möjliggör infiltration av dagvatten. Vegetativa
fasader och takmaterial kan också användas för fördröjning och rening av dagvattnet.
Dagvatten som kan komma att innehålla exempelvis olja eller fett ska förses med
avskiljare. Dagvatten får inte innehålla föroreningar som kan vara till skada för
människors hälsa och miljö.
I planförslaget bevaras delar av skogsmarken och planläggs som ett naturområde,
”NATUR”. Skogsmarken som kommunen äger utanför planområdet, likväl som de ytor
som betecknas ”NATUR” inom planområdet kan även användas som en plats för lokalt
omhändertagande av dagvattnet. Denna bestämmelse syftar till att möjliggöra lokal
infiltration av dagvatten men också för att säkerställa att området behåller sin
naturkaraktär och väl smälter in i landskapet. Dagvattnet från skogsmarken tar sig sedan
vidare till ett avvattningsdike ”Ekebäcken” och vidare ut i recipienten. Diket hamnar
utanför det aktuella planområdet och kommer även fortsättningsvis att fungera som en
naturlig miljö för rening av dagvatten.
Dessa ovan nämnda åtgärder anses vara tillräckliga för att bibehålla en god ekologisk
och kemisk status i Rottnen som miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenförekomst
kräver. Hur dagvattenhanteringen ska hanteras inom planområdet ska behandlas och
klargöras närmare i detalj inför bygglovsskedet.

Figur 45 – Ett exempel på gräsarmerande betongbeläggningar.
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Undersökning av betydande miljöpåverkan
Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda
miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Planområdet är av begränsad omfattning men
innebär ändå en förändring för de närboende. Lessebo kommun har genomfört en
undersökning och bedömer att detaljplanen inte medför en betydande miljöpåverkan. En
särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt miljöbalken kommer inte att
upprättas eftersom planen inte innebär någon betydande påverkan på miljö, hälsa,
säkerhet, hushållning av mark och vatten.
Planförslaget innebär främst en förändring genom att fler bostäder tillkommer inom
området. Genom att använda planbestämmelsen BD1S1 ges även möjlighet för LSSboende och ny förskola att skapas om behov skulle uppstå. Planförslaget bedöms ha
goda förutsättningar att möjliggöra en bra boendemiljö med nära tillgång till natur och
allmänna kommunikationer. Området ligger relativt nära centrum i Hovmantorp med
både offentlig och kommersiell service inom räckhåll. Planförslaget bedöms inte
medföra några större negativa konsekvenser. Den största påverkan som detaljplanen
kommer medföra är att en del av skogsmarken kommer behöva avverkas för att
bebyggelsen ska kunna uppföras. Planområdet berörs inte av några dokumenterade
bevarandevärda områden för natur- och kulturmiljö. Inga fasta fornlämningar enligt
Riksantikvarieämbetets GIS-databas eller områden som av Skogsstyrelsen klassas som
nyckelbiotoper, sumpskogar eller utpekade värdefulla naturvärden som berörs.
Planområdet berörs delvis av utökat strandskydd från Rottnen. Strandskyddet kommer
upphävas för den påverkade kvartersmarken. Tillgängligheten till strandzonen för
allmänheten kommer inte att förändras jämfört med idag. Planförslagets genomförande
bedöms inte heller innebära ökad risk för människors hälsa och säkerhet. Detaljplanen
följer intentionerna i gällande översiktsplan. Planförslaget kommer inte att medföra att
miljökvalitetsnormer avseende vatten- och luftföroreningar försämras eftersom planen
inte tillåter etablering av tillståndspliktig verksamhet som kan förorsaka spridning av
föroreningar.
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Genomförandebeskrivning
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och
planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur
genomförandesynpunkt.

Organisatoriska frågor
Planförfarande
Detaljplanen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen
(PBL 2010:900).
Översiktlig tidplan för genomförande
Samråd
oktober 2020
Granskning

februari 2021

Antagande

april 2021

Laga kraft

juni 2021

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär
stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.
Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när
erforderliga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen
föranleder sådana åtgärder.
Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens
initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren.
Huvudmanskap
Planen innehåller mark för allmänt ändamål. Lessebo kommun är huvudman för allmän
plats såsom Stamvägen, naturmarken inklusive GC-väg och ansvarar för anläggning,
utbyggnad, framtida drift och underhåll av dessa.
Kommunen ska även vara huvudman för samtliga nya vägar inom planområdet och är
ansvarig för utbyggnad samt för drift och underhåll.
Avtal
Inget avtal krävs för framtagandet av detaljplan. Något exploateringsavtal eller
markanvisningsavtal kommer inte att upprättas.
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Fastighetsrättsliga frågor
Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.
Fastighetsägare
Inom planområdet finns tre fastigheter:
• Hovmantorp 7:1 ägs av Lessebo kommun
• Ekebäcken 1 och 2 är privatägd
• Dalsänkan 8 är privatägd
Fastighetsbildning
Detaljplanen medför att mark som tidigare varit planlagd för natur nu planläggs för
bostäder, LSS-boende och förskola samt allmän platsmark.
De båda befintliga fastigheterna Dalsänkan 8 och Ekebäcken 1 och 2 har möjlighet att
köpa till kvartersmark genom fastighetsreglering från stamfastigheten Hovmantorp 7:1
för att utöka sina fastigheter. Respektive fastighetsägare ansöker om och bekostar
lantmäteriförrättning hos Lantmäterimyndigheten.
Kommunen äger fastigheten Hovmantorp 7:1 inom vilken den nya bebyggelsen
föreslås. All kvartersmark som planläggs för bostadsändamål, alternativt LSS-boende
och/eller förskola kommer att styckas av och säljas när detaljplanen vunnit laga kraft
och en ny fastighet/-er med ägorätt kan bildas efter utövares eventuella önskemål.
Antalet nya fastigheter är beroende av vilka boendeformer (flerbostadshus, friliggande
hus, radhus/kedjehus) som väljs inom planområdets olika delar. Kostnader för
regleringar i samband med eventuella framtida avstyckningar, förrättningar eller dylikt
står exploatören för.
Inom en del av detaljplanen är användningsbestämmelserna bostäder, förskola och LSSboende i kombination. Bestämmelserna förskola, S1 och LSS-boende, D1 betraktas som
kvartersmark för annat än enskilt byggande som kallas allmän kvartersmark, vilken har
särskild inlösenrätt eller inlösenskyldigheter för kommunen. Lessebo kommun äger idag
all mark inom planområdet varvid redovisning för lösenrätt med tillhörande
ersättningsprinciper inte blir aktuell. En tredimensionell lösning bedöms inte heller bli
aktuellt.
Gemensamhetsanläggningar eller servitut
Det finns inga befintliga gemensamhetsanläggningar eller servitut inom planområdet.
Planens genomförande förutsätter inte att nya gemensamhetsanläggningar eller servitut
bildas. Nya gemensamhetsanläggningar kan dock komma att bildas om det uppkommer
behov av samverkan mellan olika fastigheter, till exempel gällande parkeringslösningar,
angöring, lekplats och miljöhus inom kvartersmark. Byggherren är själv ansvarig för att
ansöka och bekosta anläggningsförrättningar för att bilda gemensamhetsanläggningar
inom kvartersmarken. Markreservat för sådana gemensamhetsanläggningar har inte
reglerats i detaljplanen eftersom den kommande utformningen inom kvarteren kommer
att vara styrande för behoven och lokaliseringen.
Ledningsrätt
Ledningsrätt kan bildas för de ytor som i plankartan är markerade med u-område.
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Strandskydd
I samband med planläggning upphävs strandskyddet inom kvartersmark och lokalgata.

Ekonomiska frågor
Kommunala kostnader
Kommunstyrelsen i Lessebo kommun står för kostnaden att uppföra föreliggande
detaljplan.
Fastighetsreglering som uppkommer på grund av, exempelvis genomförande av allmän
platsmark, står kommunen för.
Exploatören står för att uppkomna kostnader i samband med exploatering, exempelvis
flytt av ledningar, anslutningsavgifter (el och VA), fastighetsregleringar och eventuella
utredningar inom kvartersmark.

Tekniska frågor
Tekniska undersökningar
Då det aktuella planområdet inte har varit exploaterat kan en geoteknisk utredning i
samband med byggnation vara befogad för att mer i detalj veta hur området ser ut.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansökt hos länsstyrelsen om arkeologisk utredning,
steg 1 (inventering) och resultatet från denna får hanteras i det fortsatta arbetet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att en sådan förundersökning kommer till
stånd, samt bekostar den.
Övriga handlingar till detaljplan:
•
•
•

Bullerutredning, daterad 2021-02-04, Ramböll
Översiktlig miljöteknisk markundersökning, daterad 2021-02-10, VOS
Översiktlig miljöteknisk markundersökning, daterad 2020-09-10, WSP

Vatten och avlopp
Kommunala ledningar för både vatten och avlopp finns utbyggda i området. Dock är
området inte fullt utbyggt för ledningar i dagsläget utan kommer att behöva
kompletteras med ledningar vid nybyggnation. Vid exploatering bekostas fortsatt
anläggning samt anslutning till det befintliga va-nätet av kommunen samt respektive
fastighetsägare.
Ledningar
Inom planområdet har E.ON ett befintligt elnät som består av markförlagda låg- och
mellanspänningskablar samt tillhörande kabelskåp. Kablarnas exakta läge måste
säkerställas innan markarbetet påbörjas. Tre meters avstånd till byggnader krävs och
åtgärder som påverkar ledningarnas åtkomst för först ske efter kontakt tagit med E.ON.
Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller
ändringar av E.ON:s befintliga anläggningar bekostas av exploatören.
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I den östra delen av området har E.ON en mellanspänningskabel. På plankartan sätts ut
ett 4 meter brett u-område med markkabeln i mitten. Inom detta område ska marken
vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas
verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska
starkströmsanläggningar. I detta område har även prickmark lagts till. Det är
exploatören som bekostar eventuell flytt/åtgärder eller skada på ledningar i samband
med genomförande av detaljplanen.
Fjärrvärme, el och tele
Inom och i närheten av planområdet finns fjärrvärme, el och tele. Anslutning sker
mellan fastighetsägare och huvudman för respektive teknisk anläggning.
Avfall
Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan.

Barnperspektivet
Fler förskoleplatser och bostäder är positivt för hela Hovmantorp. Genomförandet av
detaljplanen berör och påverkar barn då det föreslås att tillåta bostäder med möjligheter
för barnfamiljer att bo i. Planförslaget ger också möjlighet att kunna uppföra en ny
förskola inom planområdet. Detaljplanen anses vara förenlig med barnkonventionen
eftersom det finns trygga och säkra gång- och cykelvägleder för barn och vuxna att ta
sig till och från planområdet. Förskolor som planeras i nära anslutning till bostäder ger
god tillgänglighet och goda förutsättningar för föräldrar att promenera eller cykla med
barnen. Det finns även tillgång till kollektivtrafik i planområdets närhet. Planområdet
ligger även nära ett stort skogsområde lämplig för spontant och varierande lekbehov,
utrymme att röra sig fritt och utevistelse, vilket är positivt ur ett barnperspektiv.
Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur barnperspektivet.
Barn- och utbildningsnämnden får planhandlingarna för synpunkter under
planprocessen.

Administrativa frågor
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Detta är den kortaste
genomförandetiden en detaljplan kan ges och åren bestäms utifrån rimligheten att
genomföra planen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla
fram till den tidpunkt då detaljplanen ändras eller upphävs.

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

Granskningsredogörelse
Detaljplan för västra Hovmantorp, del av
Hovmantorp 7:1 m.fl, Hovmantorp, Lessebo
kommun, Kronobergs län

Planområdets lokalisering
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Granskningens genomförande
Förslaget till detaljplan har varit ute på granskning under perioden 23:e februari
till och med den 16:e mars. Efter granskningen ska de synpunkter som har
kommit in under yttrandetiden sammanställas i en granskningsredogörelse. I
redogörelsen gör kommunen ett ställningstagande till eventuella ändringar.

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

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag
Under granskningstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 8 stycken
yttranden.

Inkomna synpunkter
1. Länsstyrelsen
LÄNSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER
Länsstyrelsen har 2020-10-23 lämnat samrådsyttrande i ärendet. Länsstyrelsen
kan konstatera att kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter.
Ändringar och kompletteringar har gjorts i planhandlingarna gällande bland
annat buller, miljökvalitetsnormer och strandskydd.
Länsstyrelsen har dock synpunkter och upplysningar beträffande fornminnen,
invasiva arter samt vatten enligt nedan.
FORNMINNEN ENLIGT 2 KAP KULTURMILJÖLAGEN (KML)
Länsstyrelsen anser fortsatt att det är motiverat med en arkeologisk utredning
av området enligt 2 kap. 11§ KML (1988:950). Detta motiveras dels av områdets
storlek, cirka 4 hektar men i synnerhet av topografin längs med Ekebäcken där
det är tänkt att det ska byggas. Höjdkurvorna indikerar att det kan finnas
lämpliga forntida boplatslägen längs hela bäckens sträckning (fig. 19 i
planbeskrivningen). Området varierar dessutom vara väldränerat (fig. 15 i
planbeskrivningen).
Utredningen bör göras i form av inventering i ytan synliga lämningar och
eventuellt kombinerat med riktade mindre provgropsgrävningar för att undersöka
om det finns stenålder i området. Lessebo kommun uppmanas att initiera ett
samrådsärende med länsstyrelsen om detaljerna för detta.
Vad gäller senare lämningar är det historiska kartmaterialet sannolikt bristfälligt
för området, men det verkar mindre sannolikt att det finns huslämningar från
tiden före 1850, även om en anomali kan observeras i Lidarkartan.
I hela Hovmantorp-området har det under främst 1600- och 1700-talet
producerats kol för järnframställningen vid Lessebo bruk, men enligt Lidar-kartan
förefaller det inte finnas lämningar efter kolmilor inom det aktuella området.
Kolningslämningar kan dock vara svåra att se i Lidar-kartan och det kan därför
inte uteslutas att sådana finns inom området. För mer information från
Riksantikvarieämbetet om arkeologiska utredningar och principerna för
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processen, se: https://www.raa.se/kulturarv/arkeologi-fornlamningar-ochfynd/denuppdragsarkeologiska-processen/arkeologisk-utredning/
INVASIVA ARTER

Under samrådet har det informerats i ett yttrande till kommunen att det
förekommer Parkslide inom eller i anslutning till planområdet. Länsstyrelsen vill
påpeka att arten kan finnas i området även om det inte har rapporterats några
fynd i Artportalen. Kommunen bör verifiera fyndet i fält och om det påträffas
Parkslide, registrera fyndet i Artportalen.
Felaktig behandling av växten kan leda till spridning och en väsentlig ändring av
naturmiljön. Den invasiva växten Parkslide kan orsaka skada på infrastruktur och
att bygga i anslutning till en Parkslide-förekomst är inte att rekommendera då
saneringskostnader blir betydligt högre vid behandling i efterhand.
PRÖVNINGSGRUNDER ENLIGT 11 KAP 10§ PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL)
MILJÖKVALITETSNORM ENLIGT 5 KAP MILJÖBLAKEN (MB)
Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap.
MB följs, till exempel kommenteras i planbeskrivningen. I planbeskrivningen
redovisar kommunen bland annat recipient (Rottnen) för området dagvatten
samt recipientens status.
Länsstyrelsens bedömning av handlingarna är att vattenfrågorna överlag är bra
och genomarbetade. Vi vill dock påpeka att det på sidan 35, andra styckets
första mening, fortfarande står att ”planområdet bedöms ligga inom sekundär
skyddszon för vattenskyddsområde”. Det råder ingen tvekan om att planområdet
ligger inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde. På sidan 17 anges det
helt korrekt att planområdet ligger inom sekundär skyddszon, men det bör
korrigeras även på sidan 35.
På sidan 35, andra styckets andra och tredje mening, står med avseende på
vattenskyddsområdets föreskrifter ”…avloppsanläggningar med direktutsläpp av
renat avloppsvatten får inte anläggas utan tillstånd. Inga restriktioner för utsläpp
av dagvatten nämns i skyddsföreskrifterna, dock måste MKN för
ytvattenförekomster följas”. Länsstyrelsen vill upplysa om att termen
avloppsvatten i ett juridiskt perspektiv är ett samlingsnamn för spillvatten,
dagvatten och kylvatten.
STRANDSKYDDSOMRÅDE ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN (MB)
För sjön Rottnen gäller ett utökat strandskydd på 200 meter, vilket berör den
södra delen av planområdet. Kommunen avser att upphäva berört strandskydd
inom kvartersmark och lokalgata och anger som särskilt skäl 7 kap. 18 c § p. 2
MB (att området genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen). Länsstyrelsen har
inget att erinra mot detta.
HÄLSA OCH SÄKERHET, RISK FÖR OLYCKOR, ÖVERSVÄMNING OCH ERSION
Påverkas inte av planförslaget.
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KOMMUNENS KOMMENTAR
Kommunen har förfrågat om samråd med Länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 §
Kulturmiljölagen (1988:950), daterat den 19 mars 2021, angående
fornlämningssituationen inom planområdet. En förundersökning är beställd och
resultatet från denna får hanteras i det fortsatta arbetet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att en sådan förundersökning
kommer till stånd, samt bekostar den.
Felskrivning om vattenfrågorna har korrigerats i enlighet med Länsstyrelsens
synpunkter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort ett fältbesök i planområdet och inga
särskilda invasiva arter noterade. Endast tre enstaka exemplar av växten
Parkslide kunde hittas inne i Naturdelen inom planområdets nordvästra del
”Natur i plankartan” och hamnar därför utanför området för planerad bebyggelse,
se kartan nedan. Fyndet som har verifierats i fält kommer att läggas in och
registreras i Artportalen. Vid en eventuell exploatering av marken bör hänsyn tas
till detta så att spridning av växten undviks.
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2. Trafikverket
Då kommunen har tagit hänsyn till Trafikverkets synpunkter från samrådsskedet
har Trafikverket inget ytterligare att erinra mot föreslagen detaljplan.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.

3. E.ON
E.ON Energidistribution AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat
ärende och noterar utsatt u-område med tillhörande text, vilket vi är tacksamma
för. E.ON har inget mer att erinra.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
4. Lantmäteriet
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Fastighetsrättsliga frågor; Ledningsrätt kan bildas i u-område. Det bör framgå
under fastighetsrättsliga frågor i planbeskrivningen.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Planbeskrivningen har justerats enligt Lantmäteriets önskemål.
5. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något att erinra på planförslaget.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
6. Villaägarna Kronoberg
Villaägarna Kronoberg har under samrådstiden yttrat sig och konstaterar nu att
en bullerutredning gjorts. Detta är bra och med detta och andra förtydliganden
kan detaljplanen tillstyrkas.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
7. Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen har inga synpunkter på presenterat underlag och inte heller
någon ytterligare information att tillföra som har bäring på detta.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
8. Region Kronoberg
Region Kronoberg har inget att erinra.
KOMMUNENS KOMMENTAR
Noteras.
Sayf Noel
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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PLANKARTA

±

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

E=156900

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser

VÄG

Väg (allmän väg 845) samt huvudgata

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

GATA

Lokalgata

GC

Gång- och cykelväg

NATUR Naturområde

Västergatan

Kvartersmark

B

Bostäder

BD1

Bostäder, LSS-boende

BS1D1

Bostäder, Förskola, LSS-boende

B1

Villabebyggelse

Stamvägen

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Byggnadens omfattning

)

Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter

0,0

e1 0,0% Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea av fastigheten
är angivet värde i %

Placering
@@@@@@@@

@@@@@@@@
@@@@@@@@ Marken får inte förses med byggnad
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@
@@@@@@@
Utförande

Minst 35% av markytan inom kvartersmarken
ska vara genomsläpplig för infiltration av dagvatten

b1

Fastighetsstorlek
d1 900 Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter
Skydd mot störningar

Där trafikbullernivå överskrider 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid
bostadsbyggnads fasad skall minst hälften av bostadsrummen
i bostaden vara vända mot en sida där högst 55 dBA ekvivalent
ljudnivå inte överskrids vid fasad och minst hälften av bostadsrummen
skall vara vända mot en fasad där 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids mellan 22.00 och 06.00 vid fasad. Där uteplats anordnas
i anlutning till bostaden får trafikbuller vid uteplatsen högst uppgå
till 50 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå.
Det räcker om en uteplats per bostads, enskild eller gemensam,
uppfyller riktvärdena på uteplats.

m1

Stängsel och utfart
Ø

P

Ø

P

Utfartsförbud

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Villkor för bygglov

a3

Bygglov får inte ges för ändrad markanvändning förrän
markförorening har avhjälpts och marken har sanerats
till känslig markanvändning.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1

Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.
Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd
som kan hindra eller försvåra bibehållandet av
elektriska starkströmsanläggningar.

Strandskydd

N=6295750

N=6295750
E=156900

Hovmantorp

Grundkarteinformation
Trakt
Kvartersgräns
Fastighetsgräns
Hovmantorp 7:1 Fastighetsbeteckning
Bostadshus resp. uthus
karterade efter huslivet
Bostadshus resp. uthus
karterade efter takkonturen

0

25

50

+ 77.40

Kyrka
Offentlig byggnad/Industri
Transformatorstation

Körbanas kant
Gång- o cykelväg
Järnväg
79

100

Stödmur
Slänt

a2

Strandskyddet är upphävt inom lokalgata

Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen vinner laga kraft.
Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas.

GRANSKNINGSHANDLING

Beslutsdatum

Detaljplan för del av

Samråd

Hovmantorps samhälle
Lessebo kommun
Kronobergs län

Grundkartan är upprättad ur Lessebo
kommuns primärkarta

200

Strandskyddet är upphävt inom kvartersmark

Hovmantorp 7:1 m.fl.

Punkthöjd

Sayf Noel
Planarkitekt

Höjdkurva
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a1

250 Meter
Skala 1:2 000
Utskriftsformat A2
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Instans

2020-09-28

SBN

Granskning 2021-02-22

SBN

Antagande

KS

Laga kraft

2021-04-19

KS

Conny Axelsson
Samhällsbyggnadschef
Diarienummer: SBN 2020/140
Diarienummer: KS 2020/133
Upprättad: 2020-09-04
Reviderad: 2021-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-27
§ 80

Dnr 2020/330-4.3.2

Ny detaljplan för Kosta 2:117 och
Ekeberga 1:16, Kosta Lodge (Samråd)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att man inte har
något att erinra på förslaget till detaljplan.
Ärendebeskrivning
Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Kosta Lodge
turistverksamhet inom nuvarande område för verksamheten på
fastigheten Ekeberga 1:16 och 1:2 samt för ett område norr om
befintlig verksamhet på fastigheten Kosta 2:117.

Samhällsbyggnadsnämnden har sänt ut förslaget till ny detaljplan
på samråd 2021-04-19.
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör kort för ärendet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-04-19 § 46
Planbeskrivning 2021-04-09
Plankarta 2021-04-09
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2021-03-03
Dagvattenutredning 2021-04-09

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-04-20

Ny detaljplan för Kosta 2:117 och Ekeberga
1:16, Kosta Lodge- Samrådsyttrande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något att erinra på
förslaget till detaljplan.
Ärendebeskrivning
Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Kosta Lodge
turistverksamhet inom nuvarande område för verksamheten på
fastigheten Ekeberga 1:16 och 1:2 samt för ett område norr om
befintlig verksamhet på fastigheten Kosta 2:117.

Samhällsbyggnadsnämnden har sänt ut förslaget till ny
detaljplan på samråd 2021-04-19.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-04-19 § 46
Planbeskrivning 2021-04-09
Plankarta 2021-04-09
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2021-03-03
Dagvattenutredning 2021-04-09

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-19
§ 46

Dnr 2021/9-4.2.2

Ny detaljplan för Kosta 2:117 och
Ekeberga 1:16, Kosta Lodge
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända ut detaljplaneförslaget
på samråd efter komplettering med illustrationskarta på placering av
padelbanor i plankartan.
Ärendebeskrivning
Detaljplanens läge
Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Kosta samhälle.
Planområdet är cirka 15 hektar stort och angränsar till Stora vägen,
naturmark samt befintlig bebyggelse. Väg 838 går genom
planområdets södra del.
Lagstöd
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Planoch bygglagen (PBL).
PBL 5 kap. 11–17§§ ”Samråd”.
Detaljplanens syfte
Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Kosta Lodge
turistverksamhet inom nuvarande område för verksamheten på
fastigheten Ekeberga 1:16 och 1:2 samt för ett område norr om
befintlig verksamhet på fastigheten Kosta 2:117.
Förenlighet med översiktsplanen
I kommunens gällande översiktsplan, antagen 2018, anges följande:
o Framtida bostäder med komplement för den norra delen av
planområdet och
o Befintlig detaljhandel för den södra delen, där Kosta Lodge
har sin verksamhet.
Planförslaget motsvarar inte ordagrant översiktsplanens utpekanden,
men bedöms ändå vara väl förenligt med densamma. Detaljplanens
genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Beslutsunderlag
Planbeskrivning 2021-04-09
Plankarta 2021-04-09
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2021-03-03
Tjänsteskrivelse 2021-04-01
Dagvattenutredning 2021-04-09
SBNAU beslut 2021-04-12 § 32

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-19
Beslutsexpediering

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

Lessebo 3:1

Trakt
Kvartersgräns
Fastighetsgräns
Fastighetsbeteckning

Punkthöjd

+ 77.40

Användningsgräns
Egenskapsgräns

Spillvattensledning

Bostadshus resp. uthus
karterade efter huslivet
Bostadshus resp. uthus
karterade efter takkonturen
Kyrka

Administrativ gräns

Dagvattensledning

Administrativ och egenskapsgräns

Fjärrvärmeledning
Dike, bäck, å
Slänt

Offentlig byggnad/Industri

Äng resp. åker

Transformatorstation

Lövskog resp. barrskog

Körbanas kant
Gång- o cykelväg

Lövträd resp. barrträd
Grundkartan är upprättad ur Lessebo kommuns
primärkarta 2021-04-07

Järnväg
79

Planområdesgräns

Stödmur
Vattenledning

Höjdkurva

GATA

Gata

VÄG1

Genomfartsväg

NATUR

Naturområde

GATA1

Gata

NATUR1

Naturområde

Kvartersmark

2:105

2:114

3:27

1:16
2:75
2:104

2:49

B

Bostäder

C

Centrum

E1

Transformatorstation

E2

Pumpstation

H

Detaljhandel

N

Friluftsliv och camping

O

Tillfällig vistelse

R1

Idrottsplats

NATUR1 a1

2:36
Allmänväg 938

KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

KOSTA

e1

2:117
1

Största tillåtna byggnadsarea per fastighet är 250 kvm,
8.5
0.0

N OH R1 C
u1

b1

12

4 kap. 11 § 1 st 1

p.

Högsta nockhöjd är 8.5 meter,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta byggnadshöjd i meter,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Minsta takvinkel i grader,

00

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek
d1

b2

Minsta fastighetsstorlek är 1500 kvadratmeter,

4 kap. 18 § 1 st p.

Placering

u1

Marken får inte förses med byggnad,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b1

Endast 30 % av fastighetsarean inom användningsområdet får
hårdgöras, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2

Källare får inte finnas,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1

NATUR1 a1

Marken är avsedd för damm,

Utfartsförbud,

4 kap. 10 §

4 kap. 9 §

2:1
Huvudmannaskap

EKEBERGA

u1

Gamla kyrkvägen

1:16

a1

Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen,

a2

Huvudmannaskapet är kommunalt för den allmänna platsen,

4 kap. 7 §
4 kap. 7

§

Dåvedstorp

1:10

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft,

1:3

4 kap. 21 §

1:11
EKEBERGA

Stora

vägen

1:9

NATUR1

Markreservat
u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,

a3

Servitut avseende rätt till in-/och utfart till förmån för fastigheten
Ekeberga 1:14 som belastar fastigheten Ekeberga 1:5, 4 kap. 18 § 2 st 2

4 kap. 6 §

p.

a1

1:8

Församlingshem

1:49

u1
1:27

E1
n1

GATA1

a1

NATUR1
1:14

a1

B
8.5

a2

u1
e1 d1

GATA

20

n1

u1

E2

1:16

2:117
u1 2

NATUR a2

u1

b1

12

NATUR a2

GATA

a2

äg
änv
Allm

Kyrkogård

a3

NATUR a2

1:5

938

EKEBERGA

u1

Allmän
väg 838

u1

20

u1
VÄG1

a2
1:2

N OHR1C
b1

12

Granskningsutlåtande
Gestaltningsprogram
Kvalitetsprogram
Illustration

Kosta 2:117 och Ekeberga 1:16, Kosta Lodge

u1
A

LESSEBO KOMMUN

KRONOBERGS LÄN

Beslutsdatum
Godkännande

SAMRÅDSHANDLING

Antagande

a2
Skala: 1:1000 / A1
Rasterbilder:

Planbeskrivning
Undersökning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse

Detaljplan för

GAT

g
vä

8
83

Till planen hör:
Planprogram
Dagvatten PM
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Upprättad: 2021-04-09

Reviderad: 2021-04-13

Eva Djupfors
Vatten och Samhällsteknik AB

Conny Axelsson
Samhällsbyggnadschef

100 meter

Laga kraft

Instans

2021-04-13
Dnr: SBN 2021/9
Samrådshandling

Detaljplan för Kosta 2:117 och Ekeberga 1:16, Kosta Lodge
Kosta samhälle

Lessebo kommun
Kronobergs län

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

Planområdets avgränsning markerad med röd linje. Lantmäteriets flygfoto, 2021-03-09.
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Innehållsförteckning
Bakgrund........................... .............................................................................................. 3
Planförslag........................ .............................................................................................. 6
Förutsättningar och detaljplanens konsekvenser ............................................. 7
Planbestämmelser ......... .............................................................................................. 21
Genomförandebeskrivning ....................................................................................... 25
Planhandlingar
Plan- och genomförandebeskrivning
Plankarta med bestämmelser
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Fastighetsförteckning, finns att tillgå på samhällsbyggnadsförvaltningen
Bilagor
Dagvatten PM, Vatten- och Samhällsteknik AB
Medverkande
Planbeskrivningen har tagits fram av Vatten- och Samhällsteknik AB genom Eva Djupfors och
Catarina Lund i samarbete med kommunala tjänstepersoner i Lessebo kommun.
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Bakgrund
Inledning
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och redovisa de
syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg
som gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska
skälen till planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras. Planbeskrivningen
har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid tolkning av detaljplanen.
Uppdrag
Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för
fastigheterna Kosta 2:117, Ekeberga 1:16 och 1:2.
Syfte
Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Kosta Lodge turistverksamhet inom
nuvarande område för verksamheten på fastigheten Ekeberga 1:16 och 1:2 samt för ett
område norr om befintlig verksamhet på fastigheten Kosta 2:117.
Planprocess
Detaljplanen handläggs med ett så kallat standardförfarande vilket kan tillämpas om förslaget
till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande om
översiktsplanen, samt om förslaget inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Planprocessen befinner sig nu i samrådsskedet som är det första steget i planprocessen.
Planförslaget görs tillgängligt för allmänheten och skickas ut till myndigheter och boende i
området. Under samrådet är det möjligt att lämna synpunkter på planförslaget. Efter
samrådet sammanställer kommunen inkomna synpunkter och tar ställning till eventuella
ändringar inför nästa steg av processen; granskningsskedet. Under granskningsskedet skickas
planen återigen ut till berörda myndigheter och boende som får ytterligare ett tillfälle att
inkomma med synpunkter. Efter granskningsskedet sammanställs synpunkterna och
kommunen tar ställning till eventuella justeringar av planförslaget innan planen slutligen
antas. Om planen inte överklagas vinner den ”laga kraft” efter tre veckor efter kommunens
antagandebeslut.

Samråd

Granskning

Antagande

Schematisk bild över planprocess.
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Plandata
Planområdet är beläget i den sydöstra delen av Kosta
samhälle. Planområdet är ca 15 ha stort och angränsar
till Stora Vägen, naturmark samt befintlig bebyggelse.
Väg 838 går genom planområdets södra del.
Markägare
Kosta 2:117 (del1, del2)

Lessebo kommun

Ekeberga 1:2 och 1:16

OKB-gruppen

Ekeberga 1:5 och 1:14

Privatägd
Detaljplanegräns markerad i rött.

Tidigare ställningstaganden
Kommunala beslut
Kommunstyrelsen tog beslut 2020-12-22 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta
fram en ny detaljplan för det utpekade området.
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Kommunen har upprättat en undersökning om betydande miljöpåverkan för att avgöra om
detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunen
har gjort bedömningen att planförslaget inte kan antas innebära en betydande
miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva
upprättas.
Översiktsplan
I kommunens gällande översiktsplan, antagen 2018, anges följande:
- Framtida bostäder med komplement för den norra delen av planområdet och
- Befintlig detaljhandel för den södra delen, där Kosta Lodge har sin verksamhet.
Planförslaget motsvarar inte ordagrant översiktsplanens utpekanden, men bedöms ändock
vara väl förenligt med densamma.
Detaljplaner
Planområdet berörs av en byggnadsplan och en detaljplan:
- Byggnadsplan för Ekeberga 1:1, Kosta 3:1 m fl., (1983).
- Detaljplan för del av Kosta 2:117 m fl. Hotell Björkängen, Kosta samhälle, (2014).
Detaljplanen från 2014 har ersatt byggnadsplanen från 1983 i de delar som planerna
överlappar varandra.
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För fastigheten Kosta 2:117, som i norr ingår i byggnadsplanen från 1983, anges i huvudsak
BFI och BFII (bostäder, friliggande, en respektive två våningar). För fastigheten Ekeberga 1:16,
som ingår i detaljplanen från 2014, anges i huvudsak, RII (handel, vandrarhem och
samlingslokal) och N (stugby och samlingslokal).

Kartan till vänster visar byggnadsplanen för Ekeberga 1:1, Kosta 3:1 m fl. Kartan till höger visar
detaljplanen för del av Kosta 2:117 m fl.
Planförslagets konsekvenser

När nu aktuellt planförslag antagits och vunnit laga kraft ersätter planförslaget gällande
byggnadsplanen från 1983 och detaljplanen från 2014 i berörda delar.
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Planförslag
Ett genomförande av planförslaget innebär en utveckling av Kosta Lodge turistverksamhet
inom nuvarande område för verksamheten på fastigheten Ekeberga 1:16 och för ett område
norr om befintlig verksamhet på fastigheten Kosta 2:117 del 1. Området planläggs för hotell,
camping, handel och idrottsaktiviteter.
Turistverksamheten planeras att utvecklas genom att anlägga en äventyrsbana, två
cykelbanor, en beachvolleybollplan, flera padelbanor, ytterligare ställplatser för
husbilar/husvagnar, servicehus, café och restaurang med uteservering. Dessutom planeras att
dammen öster om de befintliga campingstugorna fördjupas och på sikt genom en konstgjord
bäck sammanbinds med dammarna i söder.
Illustrationer

Illustration över den planerade exploateringen med ställplatser, cykelbanor, padelbanor, beachvolleybollbanor, servicehus och damm.

Illustration med perspektivbild över den planerade exploateringen med parkering, padelbanor,
beachvolleybollbanor, servicehus och damm.
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Förutsättningar och detaljplanens konsekvenser
Landskapsbild, mark och vegetation
Planområdets markanvändning utgörs i huvudsak av Kosta Lodge turistanläggning, med
stugor, uppställningsplatser för husbilar/husvagnar, hotell, restaurang, enkla boenden för
säsongsanställda, en anläggning för tömning av latriner, en anlagd kulle, grävda fiskedammar
samt inhägnader för getter.
Vegetationen består främst av klippta gräsytor, granskog i norr och tallskog med inslag av
lövträd i väster. Vegetationen på fastigheten Ekeberga 1:2 utgörs i öster av tätt träd- och
buskvegetation och påminner i väster om en förvildad trädgård.
Ortsinfarten, dvs Stora Vägen mot Kosta, kantas i höjd med hotellet och Ekeberga kyrka av
alléträd. Alléträd omfattas av generellt biotopskydd.
Även om produktionsskogen inom planområdet, förutom värdet av virket, är värdefull för de
djur och växtarter som är knutna till dess biotop, bedöms det i stort saknas natur med höga
naturvärden inom planområdet.
I norra delen av planområdet sluttar marken måttligt mot öster. I södra delen sluttar marken
svagt mot sydväst. Endast en anlagd kulle bakom övernattningsstugorna sticker tydligt upp
över terrängen.

Till vänster: Granplantering i norra delen av planområdet. Till höger: Befintlig stugbebyggelse med grävd
damm i förgrunden, getternas hage till höger och anlagda kullen i bakgrunden.
Planförslagets konsekvenser

Ett genomförande av detaljplaneförslaget medför att befintlig vegetation på fastigheterna
Kosta 2:117 och Ekeberga 1:16 till viss del måste tas ned för att ge utrymme för en utvidgning
av den befintliga verksamheten. Längs med de befintliga bostadsfastigheterna lämnas
15 meter breda zoner med planbestämmelsen NATUR1, som inte får bebyggas. Detta för att
skapa ett respektavstånd mellan befintlig bebyggelse och planerad markanvändning.
Naturremsans syfte är att genom en lägre vall och vegetation skapa insynsskydd mot
angränsande villafastigheter.
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Det befintliga skogspartiet i planområdets på fastigheten Kosta 2:117 (del1) är en
granplantering. Att spara endast en 15 meter bred remsa medan resterande ytor kalavverkas
bedöms som tveksamt då gran i regel är stormkänslig och kvarvarande träd i så fall riskerar
att blåsa omkull. Det är möjligt att karaktären av granskogen i viss mån går att bevara ifall
man väljer att plockhugga beståndet och ”smyger in” ställplatser i den befintliga
vegetationen.
Troligen upplevs dock en öppnare och ljusare ”pelarsalskaraktär” i anslutning till de framtida
ställplatserna som mer attraktivt för campingens besökare. Beroende på vilken karaktär Kosta
Lodge vill ge området rekommenderas istället att efter avverkning av skogen stödplantera
med och att ta tillvara på naturligt uppslag av sly. Vid röjning kan t.ex. bärande träd, ädla
lövträd och arter som al, ask, björk och glasbjörk sparas.
Fördelarna av bevarandet eller som i detta fall återskapandet av vegetationsskiktet bidrar till
ett flertal fördelar;
-

avskärmning av området mot befintlig bebyggelse,

-

skuggning av trädkronorna under varma sommardagar,

-

”upptorkning” av fuktigare markpartier genom träden,

-

ökade rekreations- och upplevelsevärden för besökarna,

-

större biodiversitet,

-

en möjlighet att skapa en större avskärmning ställplatserna sinsemellan.

Planeras det att avverkas en yta som överskrider mer än 0,5 ha ska avverkningsanmälan
lämnas till Skogsstyrelsen senast sex veckor innan planerad avverkning.
Detaljplaneförslaget styr inte om eller hur många eller vilka träd som ska tas ned eller sparas.
Det kan antas att ett genomförande av planförslaget innebär en förändring i jämförelse till
nuvarande landskapsbild. Vyn in på området för förbipasserande på Stora Vägen kommer att
ändras dels eftersom träd kommer att fällas och dels eftersom exploateringsgraden i området
kommer att öka.
Riksintressen
En central del av Kosta samhälle utgör riksintresseområdet för kulturmiljövården (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. Riksintresseområdet
ligger cirka 600 meter norr om planområdet.
Planområdet ligger inom riksintresseområde för totalförsvaret enligt 3 kap 9 §. Området är
Kosta skjutfält – TM0028, som ligger öster om planområdet. Den del som berör planområdet
är ett Öppet område av betydelse, Lågflygningsområde med påverkansområde. Det är ett
geografiskt avgränsat område med krav på hinderfrihet för att kunna garantera säker
lågflygning.
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Planförslagets konsekvenser

Ett genomförande av planförslaget bedöms inte ha någon negativ inverkan på riksintresset
för totalförsvaret eftersom några höga objekt som exempelvis vindkraftverk inte planeras
inom planområdet.
Planförslaget bedöms inte heller ha någon negativ påverkan på riksintresset för kulturmiljö i
centrala Kosta eftersom avståndet till riksintresseområdet är stort och genom att den
planerade verksamheten ligger i utkanten av Kosta och därmed inte påverkar landskapsbilden/stadsbilden i Kosta samhälle på ett påtagligt sätt.
Fornlämningar
Inom planområdet finns enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök inga kända eller
registrerade fornlämningar. Om i samband med exploatering av planområdet fornlämning/ar
påträffas, eller misstanke fattats om att fornlämning/ar har hittats, ska arbetet avbrytas och
anmälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Bebyggelse i Kosta och dess historia
Kosta samhälle har vuxit fram parallellt med glasbruket och sträcker sig längs med Stora
Vägen. Ekeberga kyrka finns i södra delen av samhället och Kosta glasbruk och därtill
hörande fabrikslokaler och handel i norr. Stora Vägen genom samhället kantas av
arbetarbostäder från tre århundraden arbetarnas egnahemsbebyggelse.
I anslutning till planområdet, i norr, väster och söder, finns det bostadsbebyggelse i 1–2
våningar som är uppförda i mitten på 1900-talet. Norr om hotellet Björkängen ligger kyrkans
församlingshem, vilket består av en 1 ½ plans faluröd träbyggnad från sekelskiftet med
tillhörande ekonomibyggnader.
Väster om Stora Vägen i höjd med planområdet ligger Ekeberga Kyrka, kyrkogård och den
f.d. prästgården. Kyrkan är byggd i ny klassicistisk stil och invigdes 1826. Såväl
kyrkobyggnaden, församlingshemmet och prästgården har höga kulturhistoriska värden.
Prästgården, som idag är privatägd, omfattas liksom kyrkan och kyrkogården av skydd enligt
Kulturmiljölagen och beslut finns om att kulturminnesförklara kyrkans fastighet under 2021.
Kosta bruksmiljö består av byggnader och verksamheter från tre århundraden. Glasbruket
grundades 1742 på hemmanet Dåvedshults ägor och är landets äldsta bruk i drift. Kring
hyttan byggdes under 1700-talets senare del bostäder för glasblåsarna, bruksherrgården och
ekonomibyggnader. På 1870-talet och trettio år framåt växte både bruket och samhället
kraftigt. Runt sekelskiftet ägde Kosta glasbruk, förutom stora lantegendomar, både en
järnväg, en stor mekanisk verkstad och ett ångsågverk. Det gamla bebyggelsemönstret finns
kvar men vissa förändringar har skett. Framför allt har järnvägen försvunnit och nya
etableringar har skett i anslutning till glasförsäljningen vid bruket.
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Kosta på 1890-talet under den tid när bruket var som störst och hade cirka 500 anställda. Järnväg och
vattentorn syns centralt i bilden. Foto: Mogens Engelund.

Gamla arbetarbostäder längs med Stora Vägen.

Bebyggelse inom planområdet
Bebyggelsen inom Kosta Lodge området består idag av Hotellet, en ombyggd lada för
uthyrning, tolv uthyrningsstugor, servicebyggnader till campingplatserna och enkla baracker
för säsongsanställda. På fastigheterna Ekeberga 1:5 och 1:14 finns villabebyggelse.
Hotellet uppfördes på 1940-talet och har sedan dess byggts till i omgångar.
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Kosta Lodge uthyrningsstugor. Damm med inplanterad fisk i bakgrunden.

Hotell Björkängen.
Planförslagets konsekvenser

Ett genomförande av planerad ny bebyggelse enligt detaljplaneförslaget bedöms inte stå i
konflikt med kulturmiljövärdena av kyrkan och dess närmiljö. Ny bebyggelse inom
planområdet bedöms ligga väl avskilt från kulturmiljövärdena kring kyrkogården och dess
miljö. Detta, dels på grund av befintlig bebyggelse längs med Stora Vägen och dels tack vare
den 15 meter breda naturremsan.
Planbestämmelser för fastigheterna Ekeberga 1:5 och 1:14 anpassas i stort sett efter dagens
förhållanden, fastigheterna erhåller en något större byggrätt än vad gällande detaljplan från
2014 medger. Största tillåtna byggnadsarea per byggnad begränsas för fastigheterna
Ekeberga 1:5 och 1:14 till 250 m2. För villabebyggelsen samt området vid nuvarande hotellet
föreskrivs en minsta takvinkel om 20 grader.
Hårdgörningsgraden begränsas för fastigheterna Ekeberga 1:16, Kosta 2:117 (del1) och
Ekeberga 1:2 till 30 % av fastighetsarean inom respektive användningsområde.
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Kommersiell och offentlig service
Utbudet av kommersiell service är stort i Kosta samhälle. Det finns livsmedelsbutik, hotell,
vandrahem, Kosta Lodges stugby och camping, safaripark, restauranger och caféer, museum
samt en rad olika butiker vid Kosta outlet.
Offentlig service finns i form av skola, förskola, bibliotek samt ett Friluftsområde med
motionsspår. Annan offentlig service som vårdcentral finns i Lessebo, cirka 1,5 mil sydväst om
Kosta.
Kollektivtrafik
Mellan Kosta och Lessebo finns det relativt bra bussförbindelser. Bussen går längs med Stora
Vägen, hållplatser finns vid Glasblåsarvägen och Kosta glasbruk.
Gator, trafik och parkering
Väster om planområdet går väg 938, Stora Vägen och i södra delen av planområdet väg 838.
Övriga gator som angränsar är mindre lokalgator. På väg 838 öster om korsningen med Stora
Vägen var årsmedeldygnstrafiken 460 fordon 2015 och väster om korsningen 1 270 fordon
per årsmedeldygn. Parkering sker inom den respektive egna fastigheten.
Planförslagets konsekvenser

Det planeras ingen ny infart till området. Möjlighet till ny infart finns dock i den västra delen
av planområdet - med anslutning till Stora Vägen, i höjd med Södra Vägen. Den huvudsakliga
infarten till Kosta Lodge kommer även fortsättningsvist att vara befintlig väg mellan hotellet
och församlingshemmet.
Förutom den befintliga infarten till Kosta Lodge området söder om församlingshemmet
regleras vägarna inte närmare genom detaljplaneförslaget utan kommer att hanteras i
framtida bygglovsskedet.
Gång- och cykelleder
Kartbilden till höger är ett utdrag ur
kommunens gällande översiktsplan. De
gröna stråken visar gång- och cykelleder
inom Kosta samhälle. Planområdets läge
markerat i rött.
Motionsspår
Från Kosta Lodge områdets västra kant
utgår stigar som ansluter till Kosta
Friluftsområde med tre motionsspår i olika
längder, varav elljusspår samt en
handikappanpassadsträcka vid Iglagölen.
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Planförslagets konsekvenser

Ett genomförande av detaljplaneförslaget avser i sig inga förändringar för oskyddade
trafikanter. En utveckling av Kosta Friluftsområde genom anläggandet av ett
mountainbikespår i samband med de befintliga motionsspåren vore ett attraktivt
komplement för såväl boende i Lessebo och Kosta som för Kosta Lodges verksamhet.
Teknisk försörjning
El-tele, fiber
Kosta samhälle ingår i E.ON Energidistributions elnätsområde.
Fastigheterna inom planområdet är anslutna till fibernät.
Fjärrvärme
Befintliga fastigheter inom planområdet är anslutna till det kommunala fjärrvärmenätet.
Dagvatten, vatten och spillvatten
Befintliga VA-ledningar är placerade parallellt med Stora Vägen, dvs öster om fastigheterna
som ligger längs med Stora vägen. Befintliga fastigheter inom planområdet är anslutna till
det kommunala VA-nätet.
Kommunala dagvattenledningar finns i norra och sydvästra delen av planområdet.
Ledningen i norr ansluter till ett dike som leder till Iglagöl, vars vatten via ett vattendrag leder
till vattenförekomsten Lyckebyån (SE630298-147711). Lyckebyån i sin tur går genom
Stampasjön. Stampasjön saknar i dagsläget en statusklassning men tillhör åtgärdsområdet
för Lyckebyån.
Ledningen i sydvästra delen av planområdet går under väg 838 och slutar på fastigheten
Ekeberga 1:2. Från fastigheten Ekeberga 1:2 leds vattnet vidare med diken mot
vattenförekomsten Djupgöl (SE630069-147647).
Planförslagets konsekvenser

Planerad ny bebyggelse avses att anslutas till det kommunala VA-nätet.
Avseende hantering av dagvatten har det tagits fram ett dagvatten PM1 parallellt med
detaljplanearbetet. I PM:et anges följande:
- Grundvattennivån är nära markytan i området.
- Inom planområdet finns inga vattenförekomster med miljöklassning, närmaste
recipienter med klassning är Lyckebyån och Djupgöl.

PM Lessebo kommun, Dagvattenhantering Kosta 2:117, Ekeberga 1:16 och 1:2, Vatten- och
Samhällsteknik AB, 2021-03-30.
1
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- I dagsläget finns inga problem avseende ytavrinning som dels infiltreras, dels samlas upp
i de grävda dammarna och rinner vidare till recipienter utanför planområdet.
- Takvatten från t.ex. campingstugorna kan med fördel ledas direkt till dammarna för att
minska behov av pumpning av vatten till dessa.
- En framtida större hårdgörningsgrad, ändringar i topografin eller mer extrema regn till
följd av klimatförändringar kan leda till att vatten blir stående i lågpunkter som finns
inom området.
- Lokalt omhändertagande av dagvatten bör eftersträvas även i framtiden.
- En ökad hårdgörningsgrad i planområdet medför en ökad ytavrinning. Ytvatten bör ledas
i diken/svackdiken, infiltreras i dessa och resterande vatten ledas mot dammarna för
fördröjning.
- Dammarna antas kunna hantera det ökade flödet. En separat utredning rekommenderas
dock att genomföras i samband med projekteringen av planområdet för att beräkna
dammarnas möjliga utjämningskapacitet.
- Generellt kan antas att en utökad verksamhet med fler uppställningsplatser innebär en
ökad belastning av yt- och grundvattnet i form av föroreningar. Därför rekommenderas
uppställningsplatserna att anslutas mot en oljeavskiljare. Visst behov av rening, t.ex.
genom infiltrationsytor, dammarnas utformning och växtlighet i dammarna kan vara
aktuellt för att förbättra dagvattnets kvalité innan det släpp vidare mot
avrinningsområdets recipient.
- För att inte belasta de större dammarna vars syfte är att nyttjas för fiske kan den södra
dammen vid utloppet mot fastigheten Ekeberga 1:2 med fördel användas för rening av
ytvatten från uppställningsplatserna.
Miljökvalitetsnormer
Enligt 5:e kapitlet miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda
miljökvalitetsnormer iakttas. Relevanta miljökvalitetsnormer att beakta är i detta fall de som
gäller för luft och för vatten.
Miljökvalitetsnormer för luft
Miljökvalitetsnormen för luft bedöms inte överskridas. Anledningen till detta är att
miljökvalitetsnormerna för luft inte överskrids i nuläget och de verksamheter som planen
tillåter endast medför en marginellt ökad trafik.
Miljökvalitetsnormer för vatten
EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom Förordningen om förvaltning av kvaliteten
på vattenmiljön (SFS 2004:660). I enlighet med detta har Vattenmyndigheten beslutat om
miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser,
såväl yt- som grundvatten. Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms
kunna uppnås och vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god ekologisk och
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kemisk status ska nås 2027. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i
5 kap. miljöbalken.
Det förväntas att alla verksamheter och samhällssektorer i förhållande till sina respektive
belastningar medverkar till att god status kan uppnås. Detta är särskilt lämpligt att beakta i
samband med framtagande av detaljplaner.
Aktuellt planområde berör vattenförekomsterna Lyckebyån (SE630298-147711) och Djupgöl
(SE630069-147647) cirka 600 - 700 meter öster om planområdet.
Den kemiska statusen uppnår inte god status för dessa vattenförekomster på grund av
kvicksilver. För Lyckebyån anges vidare att den sammanvägda ekologiska statusen klassas till
måttlig med avseende på fisk och hydromorfologi. För Djupgöl anges att den sammanvägda
ekologiska statusen klassas till måttligt med avseende på fisk, morfologiska förändringar och
kontinuitet2.
Cirka 700 meter öster om planområdet, angränsande till Djupgölens nordvästra strandkant,
finns grundvattenförekomsten Emmabodaåsen, Kosta (SE630073-147632). Denna
vattenförekomst anges uppnå en god kemisk och god kvantitativ status3.
Planförslagets konsekvenser

Innan byggskedet bör ett kontrollprogram för yt- och grundvatten tas fram för att säkerställa
att vattnets kvalité som lämnar planområdet inte försämras efter genomförandet av planerad
exploatering.
Generellt finns det i samband med slutavverkning av skog risk för att kvicksilver och
näringsämnen som kväve och fosfor lakas ur till markvattnet. Särskilt om dammarna är tänkt
att användas för inplantering av fisk för förtäring, men även med tanke på den kemiska
statusklassningen av områdets recipienter Lyckebyån och Djupgöl, bedöms det som
motiverat att anlägga en slamfälla vid inloppet av dammarna för att fånga upp fosfor,
kvicksilver och andra metaller.
Ytan som troligen kommer att avverkas är relativt liten och avståndet till de statusklassade
recipienterna relativt lång. Förutsatt att de rekommenderade åtgärderna, såsom lokal
infiltration och fördröjning av ytavrinningen i dammarna, enligt PMet för dagvatten följs,
bedöms det därför inte finnas någon risk för en negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna
för vatten.
Vattenskyddsområde
Grundvattenförekomsten Emmabodaåsen, Kosta är klassad som vattentäkt för uttag av
dricksvatten och omges av vattenskyddsområdet Kosta vars västra gräns har ett avstånd på
ca 450 meter till planområdet.

2
3

https://viss.lansstyrelsen.se, 2021-03-19.
https://viss.lansstyrelsen.se, 2021-03-19.
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Planförslagets konsekvenser

Avståndet mellan planområdet och vattenskyddsområdet bedöms vara tillräckligt stort för att
inte påverkan ska ske.
Strandskydd
Dammarna inom planområdet är anlagda och bedöms inte omfattas av strandskydd.
Dammarnas syfte har varit att möjliggöra sportfiske samt att höja det rekreativa värdet för
Kosta Lodges besökare och har då de ligger inom verksamhetens fastighet inte varit allmänt
tillgängliga.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Planområdet har i gällande översiktsplan inte pekats ut som LIS-område.
Grundvatten
Grundvattennivån har mätts i utförda provgropar (WSP, 2014-03-02) och låg vid
mätningstillfället ca +224,5 – +225 möh, dvs ca 0,2 m under markytan. I hela området har
ytvatten även observerats i rotvältor och i hjulspår på ca 0,1 – 0,2 m djup under markytan.
Grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd och lär tidvis ligga i nivå med markytan.
Detta behöver beaktas vid framtida projektering av området.
Planförslagets konsekvenser

I området planeras för ytterligare dammar. Eftersom moränen är relativt tät kommer
tillströmningen av grundvatten till de planerade dammarna troligtvis vara begränsad.
På grund av ytlig förekomst av grundvatten tillåts endast källare inom de delar av
planområdet där det redan idag finns källare, d.v.s. inom området som betecknats med
användningsbestämmelserna OH (sydvästra delen av fastigheten Ekeberga 1:16) och B
(fastigheterna Ekeberga 1:5 och 1:14).
Geotekniska förhållanden
Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning, består jordarten i området av
morän.
Enligt en geoteknisk besiktning av WSP, 2014-03-03, som refereras till i gällande detaljplan
från 2014, beskrivs följande för södra delen av planområdet:
Jorden består av ca 0,2 – 0,5 m mullhaltig ytjord och organisk jord som vilar på sandig
morän/siltig sandig morän. Moränen har ett stort innehåll av block och sten.
I byggnadsplanen för norra delen av planområdet anges att marken i huvudsak består av
morän. Berg påträffas ytligt på ett par ställen. Ett område med organisk jord med en
mäktighet av 0,3 – 1,0 meter. Se även jordartskartan som är bilaga 1 till byggnadsplanen från
1983.
De geotekniska förutsättningarna för att bebygga nu aktuellt planområde bedöms som goda,
men kompliceras något av den höga grundvattennivån.
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Förorenad mark
Enligt länsstyrelsens databas över förorenade områden finns inga potentiellt förorenade
områden registrerade inom planområdet. Det närmsta objektet som registrerats är en
bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkeri och ligger nordväst om planområdet. Om
markföroreningar skulle påträffas vid exempelvis schaktningsarbeten ska arbetet avbrytas och
kontakt tas med tillsynsmyndigheten som i detta fall är Lessebo kommun.
Radon
Södra delen av planområdet ligger, enligt kommunens gällande översiktsplan, inom ett
område med risk för förhöjt markradon. Det innebär att det finns risk för att 50 kBq/m3
jordluft överskrids och att byggnader måste utföras radonsäkert för att inte överskrida
riktvärdet för radon i inomhusluft som är 200 Bq/m3.
Om höga radonvärden uppmäts i samband med exploatering av marken ska ny bebyggelse
utföras radonsäkert.
Ljus
Belysning inom området kan behöva anpassas för att inte störa omkringliggande bostäder.
Brandsäkerhet
Vid bygglovgivning bör krav på räddningsvägar med hänsyn till brandsäkerheten säkerställas.
Barnperspektiv
Gång- och cykelvägar finns längs med Stora Vägen där hastigheten är begränsad.
Detaljplanen anses vara förenlig med barnkonventionen eftersom det finns trygga och säkra
gång- och cykelvägleder för barn och vuxna att ta sig till.
Detaljplanens konsekvenser

Planförslaget bedöms inte medverka till några negativa konsekvenser ur ett barnperspektiv.
Planförslaget medför tvärtemot ökade möjligheter till fritidsaktiviteter för barn- och
ungdomar i Kosta och för turistande barn. Tillgången till tätortsnära och för allmänheten
tillgängliga områden för rekreation och naturupplevelser kommer fortsatt vara mycket god i
Kosta samhälle med omnejd.
Barn- och utbildningsnämnden får planhandlingarna för synpunkter under planprocessen.
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Vägtrafikbuller
Planområdet påverkas av buller från väg 28 (förbifart Kosta), väg 838 (genomfart i söder) och
väg 938 (Stora Vägen). I kommunens gällande översiktsplanen från 2018 redovisas följande
bullerkartor för Kosta.

Ekvivalent (genomsnittlig) och maximal ljudnivå från trafik från väg 28 i väster, väg 838 i söder och från
väg 938, Stora Vägen genom Kosta.

Ljudnivåer från spårtrafik och vägar regleras från och med 2015 i förordningen (2015:216) om
trafikbuller, med ändring 2017:359. Förordningens riktvärden för trafikbuller utomhus avser
endast bostäder och berör inte användningen som fastigheterna Kosta 2:117 (del1),
Ekeberga 1:2 och 1:16 planläggs för.
För bostadsbebyggelse anger förordningen bland annat följande:
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1
att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå
inte överskrids mellan klockan 22.00 och 06.00 vid fasaden.
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5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå
överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem
gånger per timme mellan klockan 06.00 och 22.00.
8 § Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik
som har betydelse för bullersituationen.
Mot bakgrund av översiktsplanens bullerkartor bedöms att förordningens riktvärden för
trafikbuller kan hållas för fastigheterna Ekeberga 1:5 och 1:14. Den ekvivalenta ljudnivån
bedöms ligga inom 50 – 55 dB(A) och den maximala ljudnivån inom 70 – 75 dB(A).
Vidare kan nämnas att WSP 2014, på uppdrag av Lessebo kommun, tagit fram en
bullerutredning4 i samband med att gällande detaljplan togs fram. Enligt bullerutredningen
beräknades bullernivån vid husfasaden på fastigheten Ekeberga 1:5 den ekvivalenta ljudnivån
till 46 dBA och den maximala ljudnivån till 68 dBA.
Detaljplanens konsekvenser

Kosta Lodge området ligger i södra utkanten av Kosta samhälle med nära anslutning till
väg 28 och väg 838. Ett genomförande av planförslaget bedöms därför inte leda till någon
större ökning av trafiken genom Kosta samhälle.
Buller från idrottsanläggningar
Padelbanor och andra idrottsaktiviteter orsakar buller. Vägledning gällande lämpliga avstånd
vid olika intensitet finns från Naturvårdsverket (2020-09-23). Följande tabell med generell
bedömning för olika zoner redovisas i vägledningen.
Ungefärligt avstånd till
närmaste bostäder

Låg intensitet < 10
samtidiga användare

Medel intensitet 10-30
samtidiga användare

Hög intensitet > 30
samtidiga användare,
matcher

<50 meter

Grön

Gul

Orange

50-100 meter

Grön

Grön

Gul

>100 meter

Grön

Grön

Grön

Grön zon

4

Verksamheten vid idrottsplatsen torde i de flesta fall inte ge upphov till
olägenheter för människors hälsa.

Detaljplan för hotell Björkängen – Bullerutredning, WSP, uppdragsnr. 10192697, 2014-05-08.
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Gul zon

Liten risk för att verksamheten kan ge upphov till olägenhet för människors
hälsa.

Orange zon Viss risk för att verksamheten kan ge upphov till olägenhet för människors
hälsa. Det är dock fullt möjligt att även i denna zon bedriva idrottslig
verksamhet utan att olägenheter uppstår, under förutsättning att det inte
uppstår strukturella ljud och att föreningar och utövare visar hänsyn till
omgivningen.
I vägledningen anges även att särskilt störningsframkallade ljud från idrottsplatser gör att en
olägenhet kan föreligga även om antalet användare är lågt. Ett exempel där det kan inträffa
är padelbanor. Vid en padelbana spelar normalt fyra spelare, men de återkommande
smällarna från spelet gör att även en enstaka bana kan komma att bedömas vara i gul eller
orange zon om avståndet till bostäder är kort. De framtida padelbanorna skall därför
placeras innanför den skrafferade ytan enligt illustration nedan. Ju större avståndet till
befintliga bostäder desto mindre är risken för störningar.

De två skrafferade ytorna redovisar ett område om 100 respektive 150 meter från befintliga bostäder.
Detaljplanens konsekvenser

Förutsatt att avståndet för de planerade tennis- och padelbanorna hålls med minst 150 meter
eller mer, så som i Unisports illustrationer, 2021-02-04, så bedöms avståndet som tillräckligt
långt för att undvika störning för omkringliggande bostäder. Uppförande av padel-, tennisoch mountainbikebanor är inte bygglovspliktiga varför placeringen av dessa är svårt att styra
i plankartan. Detaljplanens intentioner är att anläggningar för idrottsändamål skall utformas
och placeras på så vis att risk för störningar av grannar minimeras.
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Planbestämmelser
Nedan redovisas föreslagna planbestämmelser. Endast angiven användning och utformning
är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
Användning av mark och vatten
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA

Gata - som är främst avsedd för fordonstrafik och gång- och cykeltrafik som
har sitt mål vid gatan.

VÄG1

Genomfartsväg - som ingår i det sammanhängande huvudnätet och som
främst avser långväga trafik till och från tätorten.

NATUR

Naturområde - grönområde inom vilket befintlig vegetation endast sköts
genom visst begränsat underhåll.

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap
GATA1

Infart – avsedd för besökare till Kosta Lodge området.

NATUR1

Naturområde - grönområde inom vilket befintlig vegetation endast sköts
genom visst begränsat underhåll. Områdets syfte är att genom en lägre vall
och vegetation skapa insynsskydd mot angränsande villafastigheter.

Kvartersmark
B

Bostäder – befintliga bostäder på fastigheterna Ekeberga 1:5 och
Ekeberga 1:14 planläggs för bostadsändamål.

C

Centrum – med bestämmelsen centrum avses att möjliggöras en rad olika
verksamheter såsom restaurang, café, hantverk i form av t.ex.
livsmedelstillverkning i mindre skala eller kontor, samlingslokaler och lättare
former av vård.

E1

Transformatorstation - minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation i
byggnad och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är fem meter. Det
ska vara möjligt att kunna ta sig till transformatorstationen med tungt fordon.

E2

Pumpstation

H

Detaljhandel - handel med varor och tjänster tillåts. Även komplement till
verksamheten detaljhandel ingår i användningen.

N

Friluftsliv och camping - området är avsedd för tillfällig uthyrning och för
enkelt flyttbara enheter. Även komplement till verksamheten friluftsliv och
camping ingår i användningen.

O

Tillfällig vistelse - området är avsedd för tillfällig vistelse dvs för olika typer
av tillfällig övernattning såsom hotell, vandrahem och konferensanläggningar.
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Även komplement till verksamheten tillfällig vistelse ingår i användningen.
R1

Idrottsplats – tennisbanor, mountainbikebanor, padelbanor, beachvolleyplan
och liknande. Aktiviteter som riskerar att medföra en bullerpåverkan och
därmed kan upplevas störande för boende i angränsande bostäder skall
förläggas på ett minsta avstånd till fastighetsgräns enligt Naturvårdsverkets
vägledning (2020-09-23).

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Bebyggandets omfattning
e1

Största tillåtna byggnadsarea per fastighet är 250 m2.
Högsta nockhöjd är 8,5 meter.
Högsta byggnadshöjd är 12 meter.
Minsta takvinkel är 20 grader.

Fastighetsstorlek
d1

Minsta fastighetsstorlek är 1500 m2.

Placering
Marken får inte förses med byggnad.
Utförande
b1

Endast 30 % av fastighetsarean inom användningsområdet får hårdgöras
– för berörd del av fastigheterna Ekeberga 1:16 och Kosta 2:117 (del1)
motsvarar detta en sammanlagd yta om cirka 30 800 m2.

b2

Källare får inte finnas.

Markens anordnande och vegetation
n1

Marken är avsedd för damm – området som betecknats med
planbestämmelsen n1 består av grävda dammar vars huvudsakliga syfte är att
öka områdets rekreativa värden för verksamhetens besökare. Dammarna
avses även att nyttjas för fördröjning av dagvatten.

Stängsel och utfart
Utfartsförbud - Utfart får inte anläggas längs med markerad linje.
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Administrativa bestämmelser
Huvudmannaskap
a1

Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen.

a2

Huvudmannaskapet är kommunalt för den allmänna platsen.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.
Markreservat
u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar – inom tre meter
från allmännyttig underjordisk ledning får det inte utan ledningsägarens
medgivande uppföras byggnad, upplag eller genomföras annan åtgärd som
försvårar ledningens reperation och underhåll.

Rättighetsområden
a3

Servitut avseende rätt till in-/och utfart till förmån för fastigheten
Ekeberga 1:14 som belastar fastigheten Ekeberga 1:5.
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Utsnitt ur detaljplanekartan

Utsnitt ur plankartan, samrådsversion, 2021-04-09.
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Genomförandebeskrivning
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska
och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter
framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen
förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt.
Organisatoriska frågor
Detaljplanen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt 5 kapitlet 6 § plan- och
bygglagen (PBL).
Samhällsbyggnadsnämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplanehandlingar. Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att hålla den tidsplan som är
överenskommen mellan sökanden och samhällsbyggnadsnämnden.
Planavtal har tecknats mellan samhällsbyggnadsnämnden och OKB-gruppen.
Preliminär tidplan
Beslut om samråd (SBN)

2021-04-19

Samråd

2021-xx-xx

Beslut om granskning (SBN)

2021-xx-xx

Granskning

2021-xx-xx

Antagande (SBN)

2021-xx-xx

Antagande (KS)

2022-xx-xx

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga stora ändringar sker under
processen.
Huvudmannaskap
Det är möjligt att inom en och samma detaljplan ha olika huvudmannaskap för allmänna
platser. Om det finns särskilda skäl kan kommunen överlåta huvudmannaskapet för allmän
plats på någon annan.
I detta fall bedöms det finnas särskilda skäl för att fastighetsägaren till Kosta Lodge ska stå
för anläggandet, underhåll och skötsel för allmän platsmark inom sitt verksamhetsområde.
Det bedöms också finnas skäl att lägga ut allmän plats i form av NATUR inom Kosta Lodge
området i syfte att skapa respektavstånd till angränsande bostadsfastigheter.
Enligt detaljplanen föreslås enskilt huvudmannaskap för allmän plats med
planbestämmelserna GATA1 och NATUR1, inom nuvarande fastigheterna Ekeberga 1:16 och
Kosta 2:117 del 1.
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Kommunalt huvudmannaskap ska fortsatt gälla för allmän plats med planbestämmelserna
GATA, VÄG1 och NATUR.
Ansvarsfördelning
Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.
Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsreglering enligt vilken fastigheten Kosta 2:117 del 1 överförs till
fastigheten Ekeberga 1:16 bekostas av och sker på fastighetsägarens (Ekeberga 1:16) initiativ.
Avtal ska tecknas som behandlar lantmäterikostnader och reglering av marken.
Ekonomiska frågor
Kommunen erhåller ersättning genom försäljning av mark.
Planavgift ska inte utgå vid bygglov eftersom plankostnaden reglerats i planavtal mellan
sökanden och samhällsbyggnadsnämnden.
Exploatören bekostar bland annat tekniska utredningar, färdigställande av allmän platsmark,
lantmäteriets förrättningar, anslutningsavgifter, eventuell flytt av ledningar och eventuella
tekniska utredningar.
Mellan kommunen och byggherren OKB-gruppen, ska ett exploateringsavtal tecknas innan
detaljplanens antagande. Exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan
mellan kommunen och en byggherre eller fastighetsägare avseende mark som inte ägs av
kommunen. Även i de fall där kommunen inte är huvudman för gator och allmänna platser
tecknas vanligen exploateringsavtal för att säkerställa att allmän platsmark blir anlagd i
enlighet med planen.
Tekniska frågor
En del av planområdet är redan bebyggts och det finns kommunala ledningar för ny
anslutning i gatunätet.
En geoteknisk utredning samt en höjdsättning av området med hänsyn till att finna
lämpligaste rinnvägar för ytavrinning kan behöva tas fram i bygglovskedet.
Vatten och avlopp
Befintliga fastigheter inom planområdet är anslutna till kommunalt vatten och avlopp.
Ledningar
Det är exploatören som bekostar eventuell flytt/åtgärder eller skada på ledningar i samband
med genomförandet av detaljplanen. Läget för befintliga allmännyttiga ledningar har
markerats med ett markreservat för ledningar i plankartan.
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Fjärrvärme, el och tele
Fastighetsägare ansvarar för anslutning mellan fastighet och huvudman för respektive teknisk
infrastruktur.
Avfall
Hantering av avfall ska ske i enlighet med kommunens avfallsplan.
Administrativa frågor
Genomförandetiden för gällande detaljplan från 2014 är 10 år och går ut år 2024.
Under planens genomförandetid har fastighetsägarna en säkerställd byggrätt i enlighet med
planen. Om en detaljplan ändras före genomförandetidens utgång kan kommunen i vissa fall
bli skyldig till ekonomisk kompensation till berörda fastighetsägare inom planområdet för
vilka det genom detaljplaneändringen orsakas en ekonomisk skada.
Genomförandetiden för nu aktuellt planförslag föreslås till 5 år från den dag planen vunnit
laga kraft.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men kan ändras eller
upphävas utan att berörda fastighetsägare kan göra anspråk till ersättning.
Information om vattenverksamhet
Fördjupning av befintlig damm klassas som vattenverksamhet enligt miljöbalken och
anmälan/tillstånd krävs för det. Fastighetsägaren/exploatören ansvarar för detta.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
2021-04-13

Conny Axelsson

Eva Djupfors

Samhällsbyggnadschef

Landskapsarkitekt

Lessebo kommun

Vatten- och Samhällsteknik AB
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Samrådshandling

Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning
Detaljplan för Kosta 2:117 och Ekeberga 1:16, Kosta Lodge
Kosta samhälle
Lessebo kommun
Kronobergs län

Denna checklista utgör underlag för att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning
samt för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som behöver beskrivas. Bedömningarna är
preliminära. Ny kunskap som tillförs detaljplanearbetet kan innebära att bedömningarna i
denna checklista måste omvärderas.
Planens syfte:
Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Kosta Lodge turistverksamhet inom nuvarande
område för verksamheten på fastigheten Ekeberga 1:16 och för ett område norr om befintlig
verksamhet på fastigheten Kosta 2:117. Den utveckling som planeras är äventyrsgolfbana,
cykelbana, beachvollybollplan, padelbanor, ställplatser för husbilar/husvagnar, stugor, servicehus
och restaurang. Området planläggs för hotell, camping, handel och idrottsaktiviteter. Ny infart
planeras i den västra delen av planområdet. Befintlig damm planeras att fördjupas.
Förändringar i samband med ny detaljplan
Synpunkter

Påverkan/
ja

Förändrad markanvändning?

X

Ökad exploatering?

X

Ingen
Kommentarer
påverkan/
nej
En del av skogsmarken i norra delen av
området (bostäder i gällande plan) planeras
för ställplatser för husbilar/husvagnar. I
södra delen planeras för idrottsaktiviteter,
restaurang och fler stugor på mark som i
huvudsak är natur i gällande plan.

Behov av följdinvesteringar?

X

Krav på ändringar av
omgivande
markanvändning?

X

Medför detaljplanen så
negativa effekter att
förebyggande åtgärder eller
kompensationsåtgärder
behöver vidtas?

X

188

2(6)
Dnr: SBN 2021/09

Gällande regleringar och skyddsvärden
Synpunkter

Påverkan/ Ingen
Kommentarer
ja
påverkan/
nej

Riksintressen: 3–4 kap MB

X

Området ligger inom riksintresseområde för
totalförsvaret enligt 3 kap 9 §. Området är
Kosta skjutfält – TM0028. Den del som berör
planområdet är ett Öppet område av
betydelse, Lågflygningsområde med
påverkansområde. Ett geografiskt avgränsat

område med krav på hinderfrihet för att
kunna garantera säker lågflygning.
Ett genomförande av planförslaget bedöms
inte ha någon negativ inverkan på
riksintresset eftersom några höga objekt
som exempelvis vindkraftverk inte planeras
inom planområdet.
Natura 2000

X

Höga naturvärden
(naturvårdsprogram,
nyckelbiotop)

X

Ekologiskt känsliga
områden

X

Fornlämningar,
byggnadsminne

X

Strandskydd, vattendrag

X

Jordbruksmark

X

Öp/föp/Dp

X

Två gällande detaljplaner berörs. I norra
delen anger gällande detaljplan bostäder
och i södra delen anger gällande detaljplan
stugby och hotellverksamhet samt natur.

Kräver detaljplanens
genomförande eller
föreslagna verksamheter
anmälan eller tillstånd
enligt mb?

X

Fördjupning av befintlig damm är vattenverksamhet enligt miljöbalken och
anmälan/tillstånd krävs.
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Miljöeffekter
Synpunkter

Påverkan/ Ingen
Kommentarer
ja
påverkan/
nej

Mark

X

Mark för bostäder (skog i nuläget) och
natur/stugby/hotell planläggs för hotell,
camping, handel och idrottsaktiviteter.

Luft och klimat

X

Avverkning av skog och hårdgörning av mark
påverkar mikroklimatet inom området.
Hårdgörning av mark bör minimeras och
naturmark sparas i så stor utsträckning som
möjligt.

Vatten

X

Hårdgörning av mark och dagvattenhantering
kan eventuellt påverka ytvattenavrinning och
grundvattennivån inom området. Bör utredas.

Vegetation

X

Vegetationen kommer att minska inom
området då naturmark exploateras.
Vegetation bör sparas i så stor utsträckning
som möjligt.

Djurliv

X

Djurlivet påverkas i det skogsområde som
berörs. Djuren kan söka sig till skogsområde
öster om planområdet. Vid infarten till
området (Ekeberga, Kosta) finns observerade
fåglar rapporterade till SLU:s Artdatabank för
9–11 april 2019 (sökning för åren 2000–2021).
Följande fåglar har observerats: ringduva,
skata, kaja, talgoxe, nötväcka, koltrast,
rödvingetrast (nära hotad, NT), rödhake,
bofink, grönfink (starkt hotad, EN), steglits.

Landskapsbild/stadsbild

X

Miljöpåverkan på
omgivningen

X

Strider planen mot
uppsatta MKN (5 kap MB)
eller andra riktvärden?

Eventuellt påverkan från dagvattenavrinning.
X

Behöver åtgärder vidtas för
att hantera dagvatten?

X

Grundvatten, ytvatten,
avrinningsområden

X

Hårdgörning av ytor medför ökad ytvattenavrinning och kan eventuellt påverka grundvattennivån, mängden ytvatten inom området
eller ytavrinningen från området.
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Hälsoeffekter
Synpunkter

Påverkan/
ja

Ingen
Kommentarer
påverkan/
nej

Utsläpp

X

Vibrationer

X

Buller

X

Padelbanor och andra idrottsaktiviteter
orsakar buller. Vägledning gällande lämpliga
avstånd vid olika intensitet finns från Naturvårdsverket (2020-09-23).

Ljus & lukt

X

Belysning inom området kan behöva anpassas
för att inte störa omkringliggande bostäder.

Säkerhet (innebär planens
genomförande risker som
explosion, brand, strålning,
farligt gods etc?)

X

Samråd med brandkåren/bygglovhandläggare bör ske vad gäller vilket avstånd som
är lämpligt mellan de enskilda ställplatserna
samt krav på räddningsvägar med hänsyn till
brandsäkerheten inom området.

Hushållning med mark, vatten och andra resurser
Främjar planen en hållbar resursanvändning?
Synpunkter

Påverkan/ Ingen
Kommentarer
ja
påverkan/
nej

Mark & vattenanvändning

X

Påverkan på grund av att ett naturområde
med skog exploateras och genom att dagvatten uppstår vid hårdgörning av mark.

Naturresurser

X

Påverkan på grund av att ett naturområde
med skog exploateras.

Transportrörelser

X

En utökning av turistverksamhet kan medföra
fler turister till området och därmed fler
fordonsrörelser.

Rekreation och rörligt
friluftsliv

X

En positiv förändring genom att den
planerade verksamheten medför ökad
möjlighet till rekreation och fritidsaktiviteter
inom området.

Trafikmiljö, närmiljö för
boende inom området

X

En utökning av turistverksamhet kan medföra
fler turister till området och därmed fler
fordonsrörelser.

Kulturmiljö, och
kulturhistoriska värden

X

Parkeringsmöjligheter

X

Den utökade turistverksamheten inom
planområdet inkluderar fler parkeringsplatser
som avses täcka verksamhetens behov.
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Miljökvalitetsmål
Synpunkter

1. Begränsad
klimatpåverkan

Påverkan/ Ingen
Kommentarer
ja
påverkan/
nej

2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning

En utökning av turistverksamhet kan
medföra fler turister till området och därmed
fler fordonsrörelser vilket kan medföra ökade
utsläpp av klimatgaser.

X

X
X

Avverkning av skog har en försurande effekt
på markvattnet.

4. Skyddande ozonskikt

X

5. Säker strålmiljö

X

6. Ingen övergödning

X

Avverkning av skog har en gödande effekt
på markvattnet.

7. God bebyggd miljö

X

Den planerade förändringen kan ha en
positiv effekt på arbetstillfällen i Kosta
genom att turistverksamheten gynnas. I
förlängningen påverkas underlaget för
service positivt vilket är positivt för
boendemiljön.

8. Grundvatten av god
kvalitet

X

En grundvattenförekomst och skyddsområde
för vattentäkt finns öster om planområdet.
Avståndet (kortaste avstånd är 450 meter
mellan gällande plangräns och vattenskyddsområdet) bedöms vara tillräckligt stort
för att inte påverkan ska ske.

9. Myllrande våtmarker

X

Det finns inga kända våtmarksområden inom
området.

10. Levande skogar

X

11. Ett rikt odlingslandskap
12. Ett rikt växt- och djurliv

Ett skogsområde med produktionsskog
berörs av exploatering.
X
Växt- och djurlivet i det berörda skogsområdet påverkas.

X
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Social hållbarhet
Synpunkter

Påverkan/
ja

Barnperspektivet:

X

Kommer beslutet att
beröra barn och ungdomar
nu eller i framtiden?

X

Ingen
Kommentarer
påverkan/
nej
Påverkan bedöms som positiv genom att det
tillkommer möjliga fritidsaktiviteter inom
området.
Se ovan.

Innebär beslutet att det
stridet mot någon av
artiklarna i FN:s
barnkonvention?

X

Har barn och ungdomar
fått uttrycka sin mening?

X

Trygghet/oro

X

Jämställdhet

X

Tillgänglighet

X

Arbetstillfällen

X

Slutsats om utredningsbehov och avgränsning
En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) enligt miljöbalken kommer inte att upprättas eftersom planen
inte innebär någon betydande påverkan på miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten. Det finns inga
fasta fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GIS-databas. Det finns inte heller områden med som
av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden som berörs.

Kommunens ställningstagande
Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas.

2021-03-03
Catarina Lund, Vatten- och Samhällsteknik
Miljökonsult

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Lessebo kommun
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GRANSKNINGSHANDLING
PM
Lessebo kommun

Dagvattenhantering Kosta 2:117,
Ekeberga 1:16 & 1:2
1.

Inledning

1.1. Bakgrund och syfte
Vatten och Samhällsteknik AB har på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden i
Lessebo kommun upprättat en detaljplan för fastigheterna Kosta 2:117, Ekeberga
1:16 och 1:2.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av Kosta Lodge
turistverksamhet inom nuvarande område för verksamheten på fastigheterna
Ekeberga 1:16, för ett område norr om befintlig verksamhet på fastigheten Kosta
2:117 samt söder på Ekeberga 1:2.
I samband med detaljplanen har en utredning av dagvattnet genomförts vilket
resulterat till detta PM. Utredningen syftar till att beskriva dagens
dagvattensituation, förändringar i dagvattenflödet då området exploateras
ytterligare samt förslag på framtida dagvattenhantering inom området.
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1.2. Orientering
Planområdet är beläget i den södra delen av Kosta samhälle och angränsar till
öster av skog och söder av åkermark och naturmark. Väg 838 går genom
planområdets södra del medan väg G938 angränsar i västra delen. I norr och
väster angränsar planområdet mot Kosta samhälle. Planområdet omfattar ca 13,7
ha, se fig 1.

Figur 1

Flygfoto över planområde (blå linje) inkl fastighetsgränser. Urklipp ur
lantmäteriets kartmaterial ”Min karta”, hämtad 2021-03-09.
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2.

Befintliga förhållanden

2.1. Befintlig markanvändning
Planområdet är idag uppdelat på tre fastigheter enligt ovan.
Kosta 2:117 består nästan uteslutande av skog. Genom skogsområdet i nord/sydgående riktning ligger en teleledning som enligt utsago är handgräven och varierar
mellan 0,3 – 0,6 meter under markytan. Teleledningen fortsätter neråt in på
fastighet Ekeberg 1:16
Ekeberg 1:16 ägs idag av Kosta Lodge som bedriver en turistverksamhet på
fastigheten. Fastigheten är idag bebyggd med flertalet byggnader där restaurang
och servicecenter bedrivs inkl. ett poolområde. Området har idag tre dammar i
varierande storlek med möjlighet till fiske i den största. Runt den största dammen
finns 28 uppställningsplatser för husvagnar/ husbilar på den västra sidan och
tretton stugor på den östra. Stugornas takvatten avleds med takrännor och vidare
ut på marken för infiltration. Vägarna på området samt uppställningsplatserna är
grusade. Avvattning av dammarna sker genom kommunal dagvattenledning som
leds under väg G838. Ledningen under vägen är 600 BTG med en lutning på ca
8,5 promille. Ledningen tros avslutas nedanför fastighet Ekeberg 1:2 och mynna
ut i ett dike.

Figur 2

Stugor
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På Ekeberg 1:2, söder om G838, finns elva mindre stugor samt en station för
latrintömning. Stugornas takvatten avleds med takrännor och vidare ut på marken
för infiltration. Vägar inom fastigheten är grusade och fastigheten består till
största delen av naturmark och öppna ytor.

2.2. Topografi och markförhållanden
Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), består
jordarten i området främst av sandig morän. I den nordöstra delen av
Ekeberga 1:16 finns ett större område med kärrtorv. Berg i dagen påträffas på
fastigheten Kosta 2:117.
Enligt en geoteknisk besiktning av WSP 2014-03-03 beskrivs jorden i området
bestå av ca 0,2 – 0,5 m mullhaltig ytjord och organisk jord. Denna jord vilar på
sandig morän/siltig sandig morän. Moränen har ett stort innehåll av block och
sten. I den norra delen anges området bestå av 0,3 – 1,0 meter organisk jord som
vilar på morän. Enligt SGU uppskattas jorddjupet vara
3 – 5 och 5 – 10 meter i planområdets norra och östra respektive södra delar. Se
figur 2.
Planområdet har en topografi med svag nordöstlig lutning i norra delen.
Ekeberga 1:16 har en svag lutning mot fastighetens sydvästar del samt ett lägre
område till söder, se figur 2. Ekeberga 1:2 har en lutning ner mot dikat område i
fastighetens centrala del och vidare söderut. Se figur 3 för schematisk bild över
avrinning.
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Figur 2

Jordartskarta inkl. höjdskuggning och fastighetsgränser. Blå yta – morän, brun/
prickad yta – kärrtorv, röd yta – berg i dagen. Urklipp ur SGU geokarta, hämtad
2021-03-05.
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Figur 3
Schematisk illustration över vattnets rinnväg. Röd linje – ytavrinning. Grön linje –
dagvattenledning. Blå linje – diken/ avvattningsstråk. Pil – vattnets riktning.
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2.3. Hydrologi och avrinningsområden
Avrinningsområde
Planområdet tillhör huvudavrinningsområde Lyckebyån och delas med
delavrinningsområden Inloppet i Djupgöl och Utloppet av Djupgöl.
Avrinningsområdet definieras utifrån topografiska samt tekniska barriärer, såsom
dagvattenledningar och diken. Avgränsning av avrinnande område antas ske vid
Stora vägen (G938) samt G838. Planområdet avvattnas idag åt två håll där
fastigheten Kosta 2:117 samt de norra delarna av Ekeberg 1:16 avvattnas åt norr
till Iglagöl via ett grävt dike medan resterande delar av Ekeberg 1:16 samt Ekeberg
1:2 avvattnas åt söder till Stampasjön. Topografin bidrar även till att ett visst
tillflöde från naturmarken öster om fastigheten Ekeberg 1:16 (Dåvedshult 1:1)
samt intilliggande fastigheter (Ekeberg 1:14 och 1:5) avvattnas via planområdet.
Båda områden avvattnas via diken.
Figur 4 är hämtad från Scalgo Live1 och redovisar hur avrinningen beter sig i
området. Avrinningsområde uppskattas till ca 5,5 ha i norr och presenteras med
gult raster samt ca 21,8 ha i söder som presenteras med blått raster.
Avrinningsområdets totala area är i dagsläget ca 27,3 ha. Uppdelningen på ytor
över området presenteras i tabell 1.
Tabell 1 – Uppdelning av areor över avrinningsområden.
Typ av yta
Avrinningsområde norr Avrinningsområde söder
(ha)
(ha)
Skog
4,36
15,0
Öppen mark
0,82
4,23
Åkermark
0,20
Vägar
0,060
0,94
Byggnader
0,044
0,39
Övrig exploatering
0,43
Våtmark
0,050
Öppet vatten
0,56
TOTAL
5,50
21,80
I det södra delavrinningsområdet finns en våtmark som presenteras med ljusblått
raster i figur 4 Området stämmer väl överens med området för kärrtorv i
kapitel 2.1. En mindre del av Ekeberg 1:2 avvattnas via intilliggande fastighet.
Vattnets väg från planområdet beskrivs under kapitel 2.2.

Scalgo Live är en plattform som, med hjälp av Lantmäteriets kartdatabas används för att
genomföra scenarion där vattnets beteende över topografin kan studeras.
1
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Figur 4

Avrinningsområden och vattenansamlingar. Gult område – norra avrinning. Blått &
grönt område – södra avrinning. Urklipp ur Scalgo Live, hämtad 2021-03-09.

Grundvatten
I den geotekniska besiktning som utfördes av WSP 2014-03-03 beskrivs
grundvattenförhållandena. Grundvattennivån har mätts i utförda provgropar och
ligger på nivån ca +224,5 – +225 m.ö.h. motsvarande ca 0,2 m under markytan.
I hela området har ytvatten även observerats i rotvältor och i hjulspår på ett djup
ca 0,1–0,2 m under markytan.
Grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd. Vid framtida projektering
bör därför antas att grundvattenytan ibland kan ligga i nivå med markytan och
ibland kan ligga lägre än här redovisade nivåer.
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2.4. Recipienter
Recipienterna omfattas av miljökvalitetsnormer och vattenskyddsområden.
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken.
EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom Förordningen om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har
Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt
åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten.
Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och
vidmakthållas i vattenresursen. För ytvattendrag är målet att god ekologisk och
kemisk status skulle nås 2027.
Det förväntas att alla verksamheter och samhällssektorer i förhållande till sina
respektive belastningar medverkar till att god status kan uppnås. Detta är särskilt
lämpligt att beakta i samband med framtagande av en detaljplan och exploatering
av naturmark. Aktuellt planområde berörs inte direkt av några vattenförekomster.
Informationen nedan är hämtad ur Vatteninformationssystem Sverige (VISS)
databas (2021) och beskriver de vattenförekomster som tas upp av VISS
nedströms avrinnings-området fram till första recipient.
Motivering av statusklassningar samt åtgärdsförslag finns att läsa i VISS databas.
Iglagöl
Vattenförekomsten klassas som sjö och tillhör åtgärdsområde Lyckebyån men
saknar i dagsläget en statusklassning.
Stampasjön
Vattenförekomsten klassas som sjö och tillhör åtgärdsområde Lyckebyån men
saknar i dagsläget en statusklassning. Lyckebyån går genom stampasjön.
Djupgöl (SE630069-147647)
Vattenförekomsten klassas som sjö och tillhör åtgärdsområde Lyckebyån och är
ca 9 ha stor. Djupgöl ingår i vattenskyddsområdet för Kosta, upprättat 1992 och
och är en dricksvattenförekomst. Lagar och föreskrifter gällande
vattenskyddsområde och dricksvattenförekomst finns att läsa i VISS databas.
Statusklassning:
Ekologisk status
Kemisk status
Tillkomst/härör

Måttlig
Uppnår ej god
Naturlig
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Lyckebyån (SE630298-147711)
Lyckebyån ligger i Lyckebyåns avrinningsområde som med sina ca 810 km2 har 14
vattendrag utpekade som vattenförekomster inom avrinningsområdet enligt
Vattenförvaltningen. Sträckan från planområdet till Lyckebyån är ca 6 km lång
och rinner genom
torv och sandig/grusig morän men inslag av sträckor med större sten
förekommer. Lyckebyån rinner i sin tur mot havet.
Statusklassning:
Ekologisk status
Kemisk status
Tillkomst/härör

Måttlig
Uppnår ej god
Naturlig

Den sammanvägda ekologiska statusen klassas till måttlig med avseende på fisk
och hydromorfologi. Den kemiska statusen uppnår ej god då bromerade
difenyleter, bly och byföreningar, kadmium och kadmiumföroreningar samt
kvicksilver överskrider gränsvärden. Gränsvärdena för PBDE och kvicksilver
överskrids i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och
kustvatten. Den hydromorfologiska statusen påverkas inte av exploateringen. Den
ekologiska statusen kan påverkas negativt vid stort tillskott av partiklar. Den
kemiska statusen kan påverkas negativt vid plötsliga pulser av förorenat vatten
eller kontinuerligt hög belastning.
Det är viktigt att dagvatten från planerad exploatering hanteras så att föroreningar
inte riskerar Lyckebyån som vattentäkt eller grundvattenförekomsten.

3.

Förändrad markanvändning

I och med genomförandet av förnyad detaljplan förändras markanvändningen.
Det i sin tur leder till att dagvattenförhållandena ändras. I detta kapitel beskrivs
ändringar.

3.1. Förutsättningar och antaganden
Kosta Lodge planerar att utveckla sin verksamhet inom planområdet. Totalt
planeras att ca 50 % av planområdets yta bebyggas.
Området planeras få en ny minigolfbana, ytterligare 36 uppställplatser för
husvagn/ husbil, ytterligare 10 – 15 stugor runt de södra dammarna (sydöstra
delen av Ekeberg 1:16), banor för beachvolleyboll och paddelbanor (utomhus), ny
restaurang samt två tekniska cykelbanor. Därtill planeras att den nordligaste
dammen grävs ut ytterligare.
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Samtliga nya vägar antas vara grusade samt att stugor fortsättningsvis utformas
med en takyta på ca 120 kvm där vattnet avvattnas direkt i mark. Vidare utformas
uppställningsplatser med grusad yta och tralldäck på ca 20 kvm enligt tidigare.
För att kunna anta ett flöde vid förändrad markanvändning används en
kombination av befintliga ytor och ytor baserad på planerad bebyggelsetyp enligt
Svenskt Vattens publikation P110. Ytorna redovisas i tabell 2.
Tabell 2 – Uppdelning av areor över avrinningsområden.
Typ av yta
Avrinningsområde norr Avrinningsområde söder
(ha)
(ha)
Skogsmark/naturområde 3,14
10.19
Verksamhetsytor
1,95
6,98
Befintliga villaområden
0,35
1,65
Grusytor
0,82
Byggnader
0,61
Vägar
0,060
0,94
Våtmark
0,050
Öppet vatten
0,56
TOTAL
5,50
21,80

3.2. VA-policy
Lessebo Kommun utgår ifrån dokumentet ”Allmänna bestämmelser för brukande
av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i kommuner i Kronobergs län”
gällande drän- och dagvattenhantering. Dokumentet finns att läsa i sin helhet
under styrande dokument på Lessebo kommuns hemsida. Nedan följer utvalda
stycken ur dokumentet som anses gällande för utredningen till detta PM.
•

•

•

•

”… Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är
avsedd för sådant ändamål, om inte huvudmannen av särskilda skäl
skriftligen medgivit undantag…”
”… Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller
konstruktion t.ex. regnvatten, smältvatten eller framträngande
grundvatten…”
”… Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dag- och dränvatten från
fastighet, i de fall avledning av sådant vatten kan tillgodoses bättre på
annat sätt. I vissa fall kan avledning till LOD-anläggning (LOD = lokalt
omhändertagande av dagvatten) på den enskilda fastigheten innebära en
sådan fördel…”
”… Dag- och dränvatten som tillförs allmän avloppsanläggning ska hålla
sådan kvalitet att huvudmannen kan uppfylla sina skyldigheter enligt
gällande lagar och förordningar…”
11
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3.3. Klimatförändringar
I framtiden förväntas det att bli allt vanligare med större flöden vid nederbörd.
Prognosen för framtidens klimat innebär längre torrperioder och starkare skyfall
sommartid och vintertid längre, ihållande regn.
För att kompensera detta bör en klimatfaktor användas vid framtida projektering.
För nederbörd med kortare varaktighet än en timme bör faktorn 1.25 användas
och 1,2 för övrig nederbörd i enlighet med rekommendationer från Svenskt
Vatten P110 (2016). Klimatfaktorn utgår ifrån SMHI:s klimatscenarier för
perioden 1961 – 2100. Nya bedömningar genomförs kontinuerligt av SMHI
varvid klimatfaktorn kan komma att korrigeras i framtiden.

3.4. Flödesförändringar
Återkomsttiden är satt till 20 år och rinntiden 10 min. Flödet beräknas med
rationella metoden och utgår ifrån avrinningskoefficienter som hämtas från Svenskt
Vatten P110.
Resultatet visar att det totala flödet över planområdet med befintlig
markanvändning blir 685 l/s och 1812 l/s efter genomförandet av
detaljplaneförslag. Ledningen under väg G838 har möjlighet att leda bort ett flöde
på ca 596 l/s.
Enligt flödesberäkningen är ledningen alltså redan idag fullt belastad. Eftersom
detta problem inte uppdagats tyder mycket på att större infiltration sker i området
än enligt modellen. Dock bör detta beaktas för framtida exploatering.
Beräkningen av genomförandet efter har utgått ifrån att större delen av bebyggd
yta förläggs med grus eller dylikt. Skulle bebyggd yta förläggas med hårdgjord yta,
exempelvis asfalt eller betong, ökar maxflödet. Vidare kan rinntiden överskattas
något. En längre rinntid skulle innebära större infiltration vilket leder till minskat
flöde.
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4.

Förordad dagvattenhantering

Förslag till dagvattenhantering för aktuell exploatering omfattar följande
dagvattenlösningar:
•
•
•
•

Infiltration på gräsytor
Genomsläppliga beläggningar
Diken
Dammar

4.1. Infiltration på gräsytor
Rent takvatten kan delvis hanteras med lokalt omhändertagande i form av
infiltration på gräsytor.
För att hindra yt- eller dagvatten att rinna in mot fastigheten måste marken ha en
bra lutning ut från byggnaden. En lagom lutning är 1:20 och bör sträcka sig ca 3
meter ut från byggnaden. Därefter kan en flackare lutning på 1:50 – 1:100
användas. Ligger byggnaden i en sluttning så är det viktigt att komma ihåg att även
marken på uppströms sida ges en lutning ut från byggnaden.
Takvatten ska ledas ut ca 3 meter ifrån byggnaden innan infiltration för att
förhindra att belasta byggnadens dräneringssystem. Detta kan exempelvis lösas
genom att man anlägger skålade betongrännor, se figur 5. Stuprörens utkastardel
bör ha en längd på ca 20 centimeter så att man får ett mer samlat flöde i botten av
stuprörsutkastaren och på så sätt undvika att få vattenstänk på byggnadens fasad.
Överskottsvatten som inte infiltrerar kan rinna fram mot ett uppsamlande
dräneringsstråk.
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Figur 5

Planskiss där tak- och ytvatten leds över gräsyta. Överskottsvatten som inte
infiltreras kan rinna fram mot ett uppsamlande dräneringsstråk. Bild hämtad från Svenskt Vatten
P105.

För att kunna hantera takvatten på tomtmark krävs en tillräcklig area och ett
infiltrationsvänligt markmaterial. Eventuellt överskottsvatten kan ledas till ett
avskärande dräneringsstråk eller mot dammarna. Det är viktigt att även de
underliggande, tätare lagerna lutar ut från byggnaden. Annars riskerar man att leda
in vattnet mot byggnaden och dess grundkonstruktion.
I områden med infiltrationsvänliga ytor och genomsläppligt underliggande
marklager fås goda möjligheter till infiltration, förutsatt att grundvattnet ligger på
ett bra djup. För att kunna infiltrera dagvatten i en gräsyta så måste matjorden
innehålla en viss andel grus och sand. För god infiltration bör matjordslagret vara
minst 15 cm. Vid anläggning av infiltration på ytor med exempelvis takvatten från
stugor, bör en undersökning av grundvattennivå och markens beskaffenhet
genomföras. På de område där grundvattennivån är låg och/ eller marken består
av täta jordar kan det i stället vara mer lämpligt att avvattna i ledningar.

4.2. Genomsläppliga beläggningar
Genomsläppliga beläggningar underlättar för infiltrationen. I stället för täta
asfaltsytor vid kan man i stället välja olika typer av genomsläppliga ytmaterial.
Infiltrationskapaciteten är dock svår att mäta och med tiden kommer dessa ytor
att till viss del sättas igen. Två typer av genomsläppliga beläggningar är hålad
marksten och rasterytor, se figur 6.
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Figur 6

Hålad marksten på parkeringsytor med gräs och makadam.

Hålad marksten och rasterytor är försedda med öppna hål eller fogar där
dagvatten har möjlighet att infiltrera ner till en vattengenomsläpplig, dränerad
överbyggnad. Möjlighet finns att lägga makadam eller så gräs i hålen.
Skulle infiltrationen med tiden minska på ytan behöver materialet i hålen bytas ut.
Det är mycket viktigt att rasterytan skyddas under byggtiden och även under
driftskedet för att förhindra att hålen sätts igen av spill från fordon och maskiner.
I stället för hålsten kan man även använda sig av grusade vägar och uppfarter.
Det är viktigt att den genomsläppliga beläggningen är höjdsatt så att
vattenavledningen fungerar även om ytan sätts igen.

4.3. Diken (avvattningsstråk)
Med avvattningsstråk menas stråk som avleder vatten inom ett avrinningsområde.
Avrinning vid mycket extrema regn bör tillåtas genom ytavvattning genom
parkområden och utomhusanläggningar som tål väta.
Avvattningsstråk kan vara aktuellt för de delar av anläggningen som ligger i låga
våtområden så dessa inte riskerar att bli översvämmade. Dock ska man beakta att
avvattning av områden kan ses som vattenverksamhet och ska då anmälas till
länsstyrelsen.
Öppna gräsklädda diken som är rätt utförda och utnyttjade kan fungera som goda
reningsanläggningar med god förmåga att fastlägga metaller men också olika
petroleumprodukter som bryts ned på biologisk väg. I diken sker en rening av
vattnet främst när det gäller suspenderat material och partikelbundna
föroreningar. Lösta ämnen och små partiklar fastnar inte i någon högre
utsträckning i normalutformade diken. Vid höga flöden kan dock sedimenterat
material sköljas med.
Avvattningsstråken är tänkta att ta hand om det dagvatten som inte infiltreras i
grus, gräs, dammar och kringliggande naturmark. Avvattningsstråket kan
15
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förstärkas genom att lägga till en underliggande dränering av makadam med en
dräneringsledning, se figur 7.

Figur 7

Grunt avvattningsstråk med ett kraftigt dagvattenflöde, dränerat. Bild hämtad
från Svenskt Vatten P105.

4.4. Dammar
Inom området finns idag tre dammar i varierande storlek. Totala arean på
dammarna är ca 0,6 ha. Dammarna är utgrävda med maskin och har inget tätt
bottenskikt utöver vissa delar med berg i botten. Enligt utsago från Kosta Lodge
så förlorar dammarna mer vatten än vad som tillförs, varav dammarna är i behov
av pumpning för att hållas vattenfyllda under vissa perioder. Utjämningsvolymen i
dammarna kan därför variera beroende på årstid och hur stort flöde som tillförs
med pumpning. Vid genomförandet av detaljplanen bör en separat utredning
genomföras för att säkerställa dammarnas kapacitet inför den tillkommande
volymen.
Flödet ut från dammarna bestäms utefter tåligheten i nedströms liggande
dagvattensystem, bäck eller recipient. För att inte dammen och dess jordvallar ska
skadas vid större nederbörd än den som dammen är dimensionerad för, måste det
finnas erosionståliga bräddavlopp i dammen. Observera att det flöde som måste
kunna rinna ut från dammen ska vara lika stort som tillrinningen när magasinet är
fullt.
I anslutning till inloppet bör dammen utformas med en fördjupad del där sand
och annat sedimentbart material kommer att samlas. Hänsyn bör också tas till att
fordon måste kunna komma fram för att transportera bort det sedimenterade
materialet, såsom partikelbunden fosfor.
För att binda föroreningar kan dammen även förses med lämpliga växter.
Växterna bidrar till denitrifikationsprocessen, tar upp näringsämnen och kan
därmed konkurrera med algerna om näringen varmed algblomning motverkas.
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5.

Sammanfattning och rekommendationer

Området har i dagsläget inga problem med dagvatten. Det dagvatten som rinner
in på området har möjlighet att ta sig vidare ner mot recipient och samlas upp i
dammarna eller infiltreras. Dock har en undersökning i området visat att
grundvattennivån är nära/ vid markytan. P.g.a. områdets topografi riskerar vatten
att samlas i låga områden. Dessa vattensamlingar riskerar att öka i framtiden om
vattnet inte klarar av att infiltrera som det gjort tidigare. Till exempel vid mer
hårdgjord yta, ändringar i topografin eller ett ändrat klimat med extrema regn.
Planområdet saknar vattenförekomster med miljöklassning. Inom planområdet
finns anlagda dammar som inte är klassade som vattenförekomster med
miljöklassning. Dessa dammar används dock för fiske och är därför känsliga för
grumling och föroreningar.
Lyckebyån och Djupgöl är de recipienter med miljöklassning som påverkas av
förändrad verksamhet inom planområdet. Det är viktigt att framtida
projekteringar inte bidrar till försämrad kvalité i dessa vattenförekomster. Speciellt
då Djupgöl och Lyckebyån ingår i ett vattenskyddsområde.
Idag har planområdet enbart diffus avrinning på mark vilket bör eftersträvas även
i framtiden med hjälp av lokalt omhändertagande av dagvattnet inom området.
Om det eftersträvas att minska pumpning till dammarna rekommenderas det att
takavattningen från de kringliggande stugorna ansluts med ledningar.
Det rekommenderas att de nya uppställningsplatserna ansluts mot en oljeavskiljare
innan de leds vidare till recipient samt möjlighet att begränsa eller stänga av
avrinningen från de ytorna.
För att förbättra dagvattnets kvalité innan det släpps vidare mot
avrinningsområdets recipient kan även viss rening vara aktuellt. Exempelvis
genom infiltrationsytor och växtlighet i dammarna och deras utformning. För
detta anses den södra dammen med utloppet mot Ekeberg 1:2 lämpa sig väl.
Utredningen omfattar inte miljöbelastningen för det nya planområdet. Dock
innebär en utökad verksamhet generellt större miljöbelastning. Med ett större
antal uppställningsplatser och stugor riskeras yt- och grundvattnet att försämras.
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Föreslagen markanvändning kommer att leda till ökade flöden inom området. Det
som inte infiltreras bör ledas i diken/ svackdiken och infiltreras i dessa, vidare bör
det vattnet ledas mot dammarna för fördröjning. Dammarna antas kunna hantera
det ökade flödet. Dock rekommenderas att en separat utredning genomförs vid
projektering av planområdet för att säkerställa dammarnas möjliga
utjämningskapacitet. Exempelvis kan dammarna behöva tätas för att få ett
jämnare flöde och bättre kontroll av dagvattnet.

Jönköping den 30 mars 2021
Vatten och Samhällsteknik AB

Magnus Ottosson
Uppdragsledare/ Handläggare

Kristina Händevik
Granskare

18
211

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-27
§ 81

Dnr 2020/302-4.3.3

Ny detaljplan för Grycksbo 1 och 2
(Samråd)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att man inte har
något att erinra på förslaget till detaljplan.
Ärendebeskrivning
Ägaren till fastigheten Grycksbo 2 önskar förvärva del av kommunens
fastighet Grycksbo 1 (1 500 m2) för att förbättra förutsättningarna och
förbättra säkerheten för befintlig verksamhet. Marken som önskas
köpas ligger sydväst om fastigheten Grycksbo 2 och är idag planlagd
som allmän platsmark ”NATUR” och föreslås därmed ändras till
kvartersmark. För att detta ska vara möjligt behöver detaljplanen
ändras för den del som är allmän platsmark då en privatperson inte
får äga allmän platsmark där kommunen är huvudman. Detta är en
förutsättning för att kunna genomföra en fastighetsreglering. De
övriga planbestämmelserna som finns på den underliggande planen
kommer fortsättningsvis vara detsamma.

Samhällsbyggnadsnämnden har sänt ut förslaget till ny detaljplan
på samråd 2021-04-19.
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör kort för ärendet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-04-19 §48
Planbeskrivning, daterad 2021-03-22
Plankarta, daterad 2021-03-22
Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2021-03-22

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-04-20

Ny detaljplan för Grycksbo 1 och 2Samrådsyttrande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något att erinra på
förslaget till detaljplan.
Ärendebeskrivning
Ägaren till fastigheten Grycksbo 2 önskar förvärva del av
kommunens fastighet Grycksbo 1 (1 500 m2) för att förbättra
förutsättningarna och förbättra säkerheten för befintlig
verksamhet. Marken som önskas köpas ligger sydväst om
fastigheten Grycksbo 2 och är idag planlagd som allmän platsmark
”NATUR” och föreslås därmed ändras till kvartersmark. För att
detta ska vara möjligt behöver detaljplanen ändras för den del som
är allmän platsmark då en privatperson inte får äga allmän
platsmark där kommunen är huvudman. Detta är en förutsättning
för att kunna genomföra en fastighetsreglering. De övriga
planbestämmelserna som finns på den underliggande planen
kommer fortsättningsvis vara detsamma.

Samhällsbyggnadsnämnden har sänt ut förslaget till ny
detaljplan på samråd 2021-04-19.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-04-19 §48
Planbeskrivning, daterad 2021-03-22
Plankarta, daterad 2021-03-22
Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2021-03-22

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-19
§ 48

Dnr 2021/10-4.2.2

Ny detaljplan för Grycksbo 1 och 2,
Lessebo
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända ut detaljplaneförslaget
på samråd.
Ärendebeskrivning
Detaljplanens läge
Planområdet omfattar delar av fastighet Grycksbo 1 och 2 och är
belägna i den sydvästra delen av Lessebo samhälle, norr om
Linnerydsvägen. Planområdet avgränsas i väster av Grycksbovägen, i
öster av Åkerivägen och i norr av den gamla banvallen.
Lagstöd
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Planoch bygglagen (PBL).
PBL 5 kap. 11-17 §§ ”Samråd”.
Detaljplanens syfte
Ägaren till fastigheten Grycksbo 2 önskar förvärva del av kommunens
fastighet Grycksbo 1 (1 500 m2) för att förbättra förutsättningarna och
förbättra säkerheten för befintlig verksamhet. Marken som önskas
köpas ligger sydväst om fastigheten Grycksbo 2 och är idag planlagd
som allmän platsmark ”NATUR” och föreslås därmed ändras till
kvartersmark. För att detta ska vara möjligt behöver detaljplanen
ändras för den del som är allmän platsmark då en privatperson inte
får äga allmän platsmark där kommunen är huvudman. Detta är en
förutsättning för att kunna genomföra en fastighetsreglering. De
övriga planbestämmelserna som finns på den underliggande planen
kommer fortsättningsvis vara detsamma.
Förenlighet med översiktsplanen
Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed
motiverar vidare exploatering i området. Detaljplanens
genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Beslutsunderlag
Planbeskrivning, daterad 2021-03-22
Plankarta, daterad 2021-03-22
Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2021-03-22
Tjänsteskrivelse 2021-03-29
SBNAU beslut 2021-04-12 § 34

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-19
Beslutsexpediering

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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1(17)
2021-03-22
Dnr: SBN 2021/10
Samrådshandling

Detaljplan för Grycksbo 1 och 2, Lessebo
kommun, Kronobergs län
Planbeskrivning

Figur 1 – Översiktskarta med planområdet markerat med rött.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN mars 2021
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Inledning
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Till varje detaljplan finns en
plan- och genomförandebeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt
den ska genomföras. Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka
konsekvenserna blir när planen genomförs. Plankartan är den handling som är juridiskt
bindande och anger till exempel vad som ska vara allmän platsmark, kvartersmark
(privat mark) och hur bebyggelsen ska regleras. Plankartan ligger till grund för
kommande bygglovsprövning. Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen
rättsverkan.
Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan för att avgöra
om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan eller inte. Om
kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan
behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Planhandlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser
Plan- och genomförandebeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns att tillgå på
samhällsbyggnadsförvaltningen

Planens syfte
Ägaren till fastigheten Grycksbo 2 önskar förvärva del av kommunens fastighet
Grycksbo 1 (1 500 m2) för att förbättra förutsättningarna och förbättra säkerheten för
befintlig verksamhet. Marken som önskas köpas ligger sydväst om fastigheten
Grycksbo 2 och är idag planlagd som allmän platsmark ”NATUR” och föreslås därmed
ändras till kvartersmark. För att detta ska vara möjligt behöver detaljplanen ändras för
den del som är allmän platsmark då en privatperson inte får äga allmän platsmark där
kommunen är huvudman. Detta är en förutsättning för att kunna genomföra en
fastighetsreglering. De övriga planbestämmelserna som finns på den underliggande
planen kommer fortsättningsvis vara detsamma.

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

Planbesked

Beslut

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Figur 2 - Processen vid standardförfarande.
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Efter att granskningstiden tagit slut görs ett utlåtande där inkomna yttranden
sammanställs. Eventuella justeringar görs innan planen går upp för antagande. Den som
inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att
överklaga beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanen antas av Kommunstyrelsen.
Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att planen har antagits och beslutet har
anslagits på kommunens anslagstavla, om den inte överklagas. När planen har vunnit
laga kraft börjar bestämmelserna gälla och den blir juridiskt bindande.

Plandata
Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet omfattar delar av fastigheten Grycksbo 2 och är beläget i den sydvästra
delen av Lessebo samhälle, norr om Linnerydsvägen. I sydväst gränsar planområdet till
fastigheten Grycksbo 1 som utgörs av allmän platsmark och ägs av Lessebo kommun.
Den berörda del där utökning föreslås omfattar cirka 1 500 kvadratmeter. Planområdet
avgränsas i väster av Grycksbovägen, i öster av Åkerivägen och i norr av den gamla
banvallen.
Berörda fastigheter:
Grycksbo 1
Grycksbo 2

-

Fastighetsägare:
Lessebo kommun
Privat fastighetsägare

Figur 3 – Befintlig industrifastighet och utökning.
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Tidigare ställningstaganden
Övriga kommunala beslut
Kommunstyrelsen tog beslut 2020-12-22 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
ta fram en ny detaljplan för det utpekade området.
Översiktsplan
Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som
”befintliga verksamheter, inkluderar industri”. Planförslaget följer översiktsplanens
intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.

Figur 4 – Markanvändningskarta från gällande översiktsplan där planområdet ”Z1” är utpekat för befintliga
verksamheter, inkluderar industri.
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Detaljplan

Figur 5 – Gällande detaljplan för aktuellt planområde, lagakraftdatum 2008-02-25

Gällande detaljplan för området är ”Kv Kyrkebyn samt del av Grycksbo”,
lagakraftvunnen den 25 februari, 2008. I gällande detaljplan är Grycksbo 2 planlagd för
industriändamål och berörd del av Grycksbo 1 som allmän platsmark – Natur.
Byggnader får uppföras till en byggnadshöjd om 12 meter. Byggrätten styrs inte i
gällande plan.
När nu aktuellt planförslag antagits och vunnit laga kraft ersätter planförslaget gällande
detaljplanen från 2008 i berörda delar.

Förutsättningar och förändringar
Mark och vegetation
Det finns ingen skog eller vegetation inom planområdet. Marken inom planområdet är
flack och består förutom byggnaderna av hårdgjorda och asfalterade markytor. Marken
inom den centrala delen av fastigheten används till containeruppställning för
avfallssortering samt till uppställningsplatser för verksamhetens fordon och maskiner.
Inom området varierar marknivåerna från cirka +163,0 vid infarten till området via
Grycksbovägen och marken faller sedan nedåt mot den gamla banvallen för att nå en
marknivå på cirka +156,0 i de norra delarna av planområdet. Planområdets norra del
gränsar till ett gammalt industristråk som inte används idag och ingår i kvartersmark
som mark som inte får bebyggas. Naturmarken inom fastigheten Grycksbo 1 som tas i
anspråk för industriändamål utgörs till stor del av hårdgjord yta och vegetationen är i
princip obefintlig, se figur 6 på nästa sida.
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Figur 6 – Bilden visar aktuell naturmark som tas i anspråk för industri

Geotekniska förhållande
Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) består jordarten i
och omkring planområdet av morän lagrad på berg med jordlager som har medelhög
genomsläpplighet.
Inom planområdet bedöms föreslagen användning i form av industri- och tillhörande
komplementbyggnader kunna grundläggas på konventionellt sätt utan
grundförstärkningsåtgärder. Vid exploatering krävs dock att platsspecifika geotekniska
undersökningar utförs för att kunna ge exakta uppgifter hur grundläggning bör
genomföras. En generell bestämmelse ”Geoteknisk utredning eller besiktning ska
genomföras i samband med exploatering av området” har införts på plankartan.
Radon
Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd
radonförekomst. Om höga radonvärden uppmäts i samband med exploatering av marken
ska ny bebyggelse konstrueras radonsäkrade.
Risk för skred/höga vattenstånd
Det finns inga uppgifter som tyder på att det inom planområdet skulle förekomma risk
för ras eller skred. Inga kända förekomster av höga vattenstånd eller översvämningar
finns i anslutning till området.
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Befintlig bebyggelse
Nuvarande markanvändning domineras av industri. Edbergs Transport AB bedriver idag
verksamhet inom planområdet och har en industrilokal med tillhörande parkeringsytor
och en garagebyggnad på fastigheten. Verksamheten består av sortering, återvinning
och mellanlagring av avfall/material, en anläggning för förbränning samt en
fordonsverksamhet. Det finns också ett litet tankningsställe för Åkericentralens lastbilar
och en byggnad för fjärrvärmeverk i privat ägo på fastigheten. Söder, väster och öster
om planområdet ligger ytterligare flera industrifastigheter med blandad verksamhet. Det
finns ingen bostadsbebyggelse inom planområdet och detaljplanen möjliggör inte för att
bygga bostäder. Närmaste bostadshus är belägna cirka 400 meter norr om planområdet.
Detaljplanen förändrar inte gällande förutsättningar för bebyggelse.

Figur 7 – Bilden till vänster visar befintlig industrilokal. Bilden till höger visar tankningsstället

Figur 8 – Bilden till vänster visar parkeringsplatser inom planområdet och bilden till höger visar intilliggande
bebyggelse

Föreslagna förändringar
Planförslaget innebär en utökning av industri ”J”, där 1 500 kvadratmeter ”Naturmark”
överförs från fastigheten Grycksbo 1 till Grycksbo 2. Den mark som överförs har
karaktären av upplagsområde, är upplåtet och ianspråktagen av ägaren av Grycksbo 2
genom ett arrendeavtal. Användningen ”industri” innebär att det på området kan
användas för produktion, lagring, partihandel och annan jämförlig verksamhet. Även
komplement till verksamheten industri ingår i användningen. Byggnaderna tillåts att
uppföras till en nockhöjd om maximalt 12 meter. Exploateringsgraden regleras inte.
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Avsikten med detta är dock med utgångspunkt att byggnation ska ske på ett mer
flexibelt vis än vara begränsande. Obebyggd mark inom planområdet kommer främst att
användas för bland annat körytor, uppställning och parkering kopplade till
industriverksamheten. Kvartersmarken förses med 10 meter prickmark (mark som inte
får förses med byggnad) intill angränsande vägar för att säkerställa erforderligt avstånd
till vägarna. Utformningen på bebyggelsen i övrigt är inte reglerad.
Markföroreningar
Inom planområdet finns i länsstyrelsens GIS-databas, områden/verksamheter som
bedöms vara potentiellt förorenade. Marken inom området är dock inte undersökt och
någon historisk inventering är inte utförd. Eftersom markanvändningen i den nya planen
ska vara industri och verksamheterna ska fortsätta som idag är läget lämpligt för
industri. I samband med exploatering bör provtagning utföras. Påträffas föroreningar
sedan i samband med provtagning ska dessa saneras till nivån för mindre känslig
markanvändning (MKM). En generell bestämmelse har införts på plankartan ”Bygglov
får inte ges förrän markföroreningar har avhjälpts”.
Enligt 10 kap. 11 § Miljöbalken ska den som äger brukar en fastighet ska oavsett om
området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det
upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Om föroreningar påträffas, till exempel vid
schaktning ska tillsynsmyndigheten informeras för samråd om hur hantering av
schaktmassor och sanering skall ske (MB kap. 10§ 9).

Figur 9 – Utdrag ur länsstyrelsens register över potentiella och konstaterade förorenade områden.
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Vattenskyddsområde
Planområdet ligger inte inom vattenskyddsområde. Varken vattenskydd eller
strandskydd påverkas av planförslaget.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Planområdet ligger utanför LIS-områden (landsbygdsutveckling inom strandnära
områden).
Lek och rekreation
Inom planområdet och nära omgivning saknas områden för lek- och rekreation. I
Lessebo samhälle finns det lekmöjligheter och runtom samhället mycket grönytor för
rekreation.
Servitut
Inom planområdet går en befintlig ledningsrätt för vatten- och avloppsledningar (0761–
03/4.2). För de ytor där befintliga ledningar går läggs ett 6 meter brett u-område ut på
plankartan. I detta område har även prickmark lagts till. Inom u-områden får ingen
verksamhet eller åtgärder vidtas som kan hindra eller försvåra underhåll av ledningarna.
Gällande ledningsrätt inom planområdet påverkas inte och är fortsatt gällande.
Fornlämningar
Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök, inga kända eller registrerade
fornlämningar inom det aktuella planområdet. Alla fornlämningar såväl kända som
okända är skyddade enligt Kulturmiljölagen. Skulle det i samband med exploatering
eller andra markarbeten påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska
arbetet avbrytas och anmälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Offentlig och kommersiell service
Ingen kommersiell service finns inom eller i direkt anslutning till planområdet, men det
finns service inom närområdet (gång- och cykelavstånd). Centrala Lessebo ligger endast
1 km bort från planområdet och där finns bland annat en sporthall, skola för låg- och
mellanstadiet, bibliotek, folktandvård, Folkets hus, livsmedelsbutiker och restauranger.
Lessebo tätort har en vårdcentral.
Kollektivtrafik
Närmaste anslutningspunkt till kollektivtrafik finns cirka 100 meter sydväst om
planområdet vid Linnerydsvägen. I dagsläget finns inga planer på en ny hållplats i
anslutning till planområdet.
Parkering
Parkeringsbehov för bilar och cyklar ska lösas inom fastigheten.
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Gator och trafik
Söder om planområdet går väg 819, Linnerydsvägen som är en statlig allmän väg som
Trafikverket är väghållare för. Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) är uppmätt till 1 335
fordon/dygn, varav antalet lastbilar är 155/dygn (NVDB, mätår 2008).
Hastighetsbegränsningen på Linnerydsvägen är 60 km/tim. Övriga gator som angränsar
är två mindre lokalgator; Grycksbovägen och Åkerivägen. Hastighetsbegränsningen på
gatorna är 40 km/h. In- och utfartsmöjligheten sker idag via Linnerydsvägen och
Åkerivägen och ingen förändring från befintlig utformning görs.

Figur 10 – Bilden till vänster visar Grycksbovägen. Bilden till höger visar Linnerydsvägen (väg 819)

Störningar från industri
Ljudnivåer från spårtrafik och vägar regleras från och med 2015 i förordningen
(2015:216) om trafikbuller med ändring 2017:359. Förordningens riktvärden för
trafikbuller utomhus avser endast bostäder och berör inte användningen som
fastigheterna Grycksbo 1 och 2 planläggs för. Naturvårdsverket har däremot riktlinjer
gällande buller för ny industri till närliggande bostäder enligt följande:
•
•
•

50 dBA vardagar mån-fre dagtid (06.00-18.00)
40 dBA nattetid (22.00-06.00)
45 dBA övrig tid

Den närmsta omgivningen består av olika verksamheter som inte påverkas i så stor
utsträckning av buller. Planens genomförande anses inte leda till några betydande
tillskott vad gäller buller och innebär ingen större förändring i hur området kommer
användas i förhållande till dagens läge. Planområdet ligger inte heller i direkt närhet till
gator med mycket genomfartstrafik. Majoriteten av trafiken inom industriområdet består
av trafikanter med anknytning till verksamheterna inom området. Närmsta
bostadsfastighet ligger på ett avstånd av cirka 400 meter norr om planområdet, vilket är
ett relativt långt avstånd mellan verksamheter och bostäder och bedöms inte kunna
störas av verksamhetens buller. Transporter till och från området kommer i framtiden
fortfarande ske via Linnerydsvägen, vilket gör att det inte bedöms bli någon belastning
på boendemiljön jämfört med dagsläget. Mot bakgrund av detta bedöms inte
närliggande fastigheter påverkas nämnvärt negativt av trafikbuller. Planområdet berörs
inte av någon miljöfarlig eller störande verksamhet, som innebär skyddsberedskap eller
särskilda åtgärder.
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Riksintresse
Planområdet ligger strax söder om kulturmiljö av riksintresse, Lessebo (G31) som
utgörs av bruksmiljö, egnahemsområden och lämningar efter Läseboda by. Kartan
nedan visar Lessebo samhälle med gränsen för riksintresset markerad med en rödbrun
linje. Planområdet ligger utanför gränsen för riksintresset.

Hela planområdet är av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB. Det gäller
område med särskilt behov av hinderfrihet, ett lågflygningsområde med
påverkansområde. Planförslaget innefattar inga höga objekt som kan påverka
flygsäkerheten.
Dagvatten
Dagvatten är tillfälliga flöden av regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar, och
andra hårdgjorda ytor som inte infiltreras direkt där det faller. Fastigheten Grycksbo 2 är
idag kopplad till det kommunala dagvattennätet som finns i närområdet. Då fastigheten
redan är bebyggd och endast en mindre andel hårdgjord yta kan tillkomma i och med
planförslaget, bedöms volymen dagvatten som behöver omhändertas inom fastigheten
marginellt förändras. I verksamheten finns idag tre oljeavskiljare som renar dagvatten
från exempelvis olja och bensin innan avledning till rännstensbrunnar och
dagvattennätet; en för verkstaden och plattan med sortering av avfallet, en för
tankstationen och en till fjärrvärmeverket. Dagvattnet kommer därmed att tas om hand
på samma sätt som idag. Om den tillkommande markytan som tillförs fastigheten
Grycksbo 2 är av den karaktär att risk för oljespill föreligger ska en oljeavskiljare
installeras. Om det blir aktuellt att driva en tillståndspliktig verksamhet som kan
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förorsaka spridning av föroreningar måste det finnas fastställda rutiner och utrustning
för att förhindra att eventuella föroreningar når recipienten. Denna fråga regleras
närmare inom ramarna för verksamhetens miljötillstånd.

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda
miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Kommunen har upprättat en undersökning om
betydande miljöpåverkan för att avgöra om detaljplaneförslaget kan antas innebära en
betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunen har gjort bedömningen att planförslaget
inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan. En särskild
miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas.
Miljökvalitetsnormer för luft
Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft syftar till att skydda
människors hälsa och miljö. Då planområdet utgörs av industrimark kan såväl befintliga
som framtida etableringar påverka miljökvalitetsnormerna för luft genom emissioner
från processer som medför emissioner till luft och transporter. Vilken påverkan
planförslaget kan få på miljökvalitetsnormerna är avhängt på vilken typ av verksamhet
som etableras samt vilken rening som installeras. Mest sannolikt torde en påverkan vara
genom kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid samt flyktiga organiska
kolväten som bidrar till bildandet av marknära ozon och möjligen partiklar. Genom
rening av emissioner till luft kan påverkan på miljökvalitetsnormerna minimeras
avsevärt. Frågan om miljökvalitetsnormerna kan uppfyllas hanteras därför bäst i de
anmälnings- eller tillståndsprocesser som krävs för en eventuell etablering av en
betydande miljöfarlig verksamhet inom planområdet, alternativt genom tillsyn och
beslut på de redan etablerade verksamheterna.
Miljökvalitetsnormer för vatten
EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom förordningen om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har
Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt
åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten.
Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och
vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god ekologisk och kemisk
status ska nås 2021.
Huvudavrinningsområde är Ronnebyån. Recipienten och vattenförekomsten för
dagvattnet från planområdet är Lesseboån; Öjen-Läen. Miljökvalitetsnormen och
kvalitetskraven är god ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus. Enligt
VISS statusklassning 2017 är den sammanvägda ekologiska statusen för
vattendragsförekomsten Lesseboån; Öjen-Läen klassad till dålig status. Klassningen
baseras på statusen för fisk som har klassats till måttlig status och konnektivitet dvs
passerbarhet för fisk som klassats till dålig status pga påverkan av vandringshinder och
rensning. Hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd har klassats till
otillfredsställande status, men det är osäkert hur dessa parametrar påverkar den
ekologiska statusen. Statusen för näringsämnen är klassad till måttlig status pga höga
fosforhalter och att vattenförekomsten påverkas av avloppsreningsverk och industri.
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Statusen för krom och zink har klassats till god status och statusen för arsenik visar på
måttlig status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska ha god ekologisk status
2027. Vattenförekomsten har fått tidsfrist till 2027 då den inte omfattas av något
områdesskydd eller är utpekad som nationellt värdefull. Skälet till tidsfristen är orimliga
kostnader på grund av otillräcklig lagstiftning och administrativ kapacitet att genomföra
åtgärder.
Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk status då gränsvärdet för bly överskrids. Det
är oklart vilka åtgärder som är möjliga och mest kostnadseffektiva för att nå god kemisk
status. Vattenförekomsten får därför tidsundantag 2021 eftersom det är tekniskt
omöjligt. Utöver halten bly överskrids gränsvärdena för kvicksilver och bromerad
difenyleter (PBDE). Kvalitetskravet är att uppnå god kemisk ytvattenstatus med
undantag för kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE). I Sverige överskrids dessa
gränsvärden i fisk i samtliga vattenförekomster. Då det i dagsläget saknas tekniska
förutsättningar att åtgärda problemet är kvicksilver och PBDE undantagna i form av
mindre stränga krav. Krav ställs istället på att halten av kvicksilver och PBDE inte får
öka.
Kommunen bedömer att planens genomförande innebär att gällande
miljökvalitetsnormer för vatten inte kommer att överskridas. Idag finns rening i form av
rännstensbrunnar med oljeavskiljare dit vattnet som går via dagvattennät leds.
Spillvattnet omhändertas genom rening i kommunalt avloppsreningsverk. Eventuellt
processvatten från industrier etablerade i området förväntas att omhändertas på ett
kontrollerat och vedertagna sätt, så att ingen risk för påverkan på vattenförekomsten ska
föreligga. Detta bör tillgodoses genom tillsyn samt villkor eller försiktighetsmått i
beslut för de etablerade verksamheterna. Om detta sker bedöms planförslaget inte
behöva medföra någon påverkan på de biologiska eller fysikaliska-kemiska faktorerna i
vattenförekomsten. Planförslaget medför ingen utfyllnad eller anläggande i vatten som
kan påverka recipientens hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Grundvattnets
kvantitativa status bedöms inte beröras av planförslaget. Det bedöms därtill som
osannolikt att de industriverksamheter som finns eller kan etableras inom planområdet
ska medverka till att grundvattnens kemiska status ska försämras. Genom tillsyn och
krav på verksamhetsutövarna kan utsläpp av processvatten eller annat avlett vatten ske
kontrollerat och skyddsåtgärder vidtas för att förhindra spill eller läckage. Därigenom
bedöms risken för att grundvattenförekomstens kemiska eller kvantitativa kvalitetskrav
ska riskera att försämras som liten. Planens genomförande bedöms inte få någon negativ
konsekvens för vattenkvalitén då användningen inte skiljer sig mycket från nuvarande.
För luft och buller etc. finns gällande gränsvärden för industriverksamhet som skall
följas. Dessa kontrolleras vid tillsyn av tillsynsmyndigheten samt vid en eventuell
tillståndsansökan eller anmälan av verksamhet enligt Miljöbalken. Detta medför att
detaljplaneförslaget inte kommer att medföra någon nämnvärd negativ miljöpåverkan.
En generell bestämmelse ”Verksamheter får inte vara störande för omgivningen.
Gällande riktvärden för luft och buller etc. ska följas”, har införts på plankartan som
säkerställer att gällande gränsvärden inte överskrids.
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Konsekvenser av planförslaget
Detaljplanen innebär att områdets användning i stora drag är oförändrad men att ett
mindre område av allmän plats för natur omvandlas till mark för industriändamål.
Marken som föreslås för industriändamål har tidigare varit skogsmark men
skogsmarken är idag avverkad och utgörs till stor del av hårdgjord yta och vegetationen
är i princip obefintlig. I realiteten är planområdet redan idag ianspråktaget, vilket
innebär att det inte bli någon förändring i förhållande till hur det ser ut i dagens läge.
Konsekvenserna av förändringen får därför anses vara mycket små. Planområdet berör
inga områden med höga natur- eller skyddsvärden. Inga fasta fornlämningar enligt
Riksantikvarieämbetets GIS‐databas, eller områden som av Skogsstyrelsen klassas som
nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden, berörs.
Att bedöma planområdets inverkan på miljökvalitetsnormerna för luft och vatten är helt
avhängt på vilken typ av verksamheter som finns etablerade där samt hur väl tillsyn sker
och vilka villkor eller försiktighetsmått som ställs genom beslut på
verksamhetsutövarna. Om de etablerade verksamheterna har vedertagen rening av
emissioner till luft och vatten samt skyddsåtgärder som förhindrar påverkan på
grundvattnet, bedöms planförslaget inte försämra möjligheterna för att
miljökvalitetsnormerna för luft och vatten kan komma att uppfyllas. Mängden dagvatten
som ökar på grund av planförslaget bedöms bli liten och några särskilda anordningar för
detta bedöms inte behövas. Dagvatten från parkeringsytor kan innehålla spår av olja,
bensin och andra föroreningar som ska i så stor utsträckning som möjligt oljeavskiljas
inom fastigheten innan det leds vidare ut till recipienten.
Närmsta bostadsfastighet ligger på ett avstånd av cirka 400 meter norr om planområdet.
Gällande gränsvärden för buller bedöms inte överskridas. Kommunen bedömer inte att
planförslaget medför några negativa konsekvenser gällande miljöpåverkan.
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Genomförandebeskrivning
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och
planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur
genomförandesynpunkt.

Organisatoriska frågor
Planförfarande
Detaljplanen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen
(PBL 2010:900).
Översiktlig tidplan för genomförande
Samråd
april 2021
Granskning

juni 2021

Antagande

september 2021

Laga kraft

oktober 2021

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär
stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.
Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens
initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren.
Huvudmanskap
Lessebo kommun är huvudman för allmän platsmark.
Kostnader för planläggning
Kommunen står för kostnaderna av detaljplanearbetet och därtill hörande utredningar.

Fastighetsrättsliga frågor
Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.
Ansvarsfördelning
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att detaljplanen upprättas.
Grycksbo 1
Upplåta mark till Grycksbo 2 efter det att detaljplanen har vunnit laga kraft.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Den del av fastigheten Grycksbo 1 som berörs av planförslaget kommer regleras och bli
en del av fastigheten Grycksbo 2. Kostnader för fastighetsregleringar i samband med
eventuella framtida avstyckningar eller dylikt står respektive fastighetsägare för.
Inget exploateringsavtal eller markanvisningsavtal kommer att upprättas i samband med
genomförandet av detaljplanen.

Ekonomiska frågor
Kommunala intäkter
Detaljplanen görs utifrån ett planavtal som är skrivet med en privatperson. Planavgift
tas därmed inte ut för bygglov.
För den enskilde fastighetsägaren innebär planförslaget en möjlighet att utveckla
fastigheten och därmed dess värde.

Konsekvenser gällande barnperspektivet
Aktuell fastighet är redan bebyggd och detaljplaneförslaget medger i princip enbart
ändringar gällande markanvändning vilket inte medför någon påverkan på barn och
unga. Eftersom planområdet är centralt beläget med närhet till grönytor för lek och
rekreation anses inte heller detta medföra att barn och unga kommer påverkas negativt
av detaljplanen. Sammantaget bedöms ett genomförande av planförslaget ha en
marginell påverkan på barnens vardag och livsmiljö. Barn- och utbildningsnämnden får
planhandlingarna för synpunkter under planprocessen.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Planområdet är försörjt med kommunalt vatten och avlopp. Nya byggnader ska anslutas
till det kommunala Va-nätet. Dagvattennät finns i närområdet. Om verksamheten är av
den karaktär att risk för oljespill föreligger ska en oljeavskiljare installeras.
Ledningar
Befintliga ledningar och u-områden inom planområdet ska behållas i sitt befintliga läge
och bedöms inte påverkas av detaljplaneförslaget. U-områdens innebörd är att marken
ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Ledningsägare ansvarar för
att ledningsrätt söks. Prickmark som innebär att marken inte får förses med byggnad
införs närmast gatumarken i öster, väster, söder och norr.
Fjärrvärme, el och tele
Området är försörjt med el, tele och fjärrvärme. Anslutning samt kostnaden för detta
sker mellan fastighetsägare och huvudman för respektive teknisk infrastruktur.

Dnr: SBN 2021/10

16(17)

231

Avfall
Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan. Transportvägar
och arbetsmiljö ska beaktas.

Administrativa frågor
Aktuellt planförslag föreslås få en genomförandetid på fem (5) år från den dag planen
vinner laga kraft. Detta är den kortaste genomförandetid en detaljplan kan ges och åren
bestäms utifrån rimligheten att genomföra planen. Under genomförandetiden har
fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får
inte ändras utan synnerliga skäl. Efter genomförandetidens utgång fortsätter
detaljplanen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt
till ersättning.

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

Plankarta

±

Följande gäller inom område med nedanstående beteckningar.

g

E=166450

g

3

g

Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela
planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

1

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

1
1

KYRKEBYN

2

J

Industri

2

Transformatorstation. Starkströmsföreskrifter gäller.
Inom området får inte brännbara byggnadsdelar eller
brännbart upplag ställas upp

E1
ULT
RH
DJU

GRYCKSBO

3

g
3

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Byggnadens omfattning

g

)
12,0

1
2

2:7

Placering

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@ Marken får inte förses med byggnad
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@

LESSEBO
2:7

Stängsel och utfart

P

Ø

2

3

DJURHULT

1
4

u1
LESSEBO

2:5

In- och utfartsförbud

Marken ska vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft

N=6291350

g

g

45

90

Trakt
Kvartersgräns
Fastighetsgräns
Fastighetsbeteckning
Bostadshus resp. uthus
karterade efter huslivet
Bostadshus resp. uthus
karterade efter takkonturen

Generellt inom planområdet gäller följande:

N=6291350
E=166450

g

180 Meter
Skala 1:2 000 (A3)

4

Geoteknisk utredning eller besiktning ska genomföras
i samband med exploatering av området.
Verksamheter får inte vara störande för omgivningen.
Gällande riktvärden för luft och buller etc ska följas.
Bygglov får inte ges förrän markföroreningar har avhjälpts.

SAMRÅDSHANDLING

Beslutsdatum

Detaljplan för

Samråd

Grycksbo 1 och 2

Grundkarteinformation

Grycksbo 1 och 2

P

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga ändamål

2

0

Högsta byggnadshöjd angivet i meter

Ø

on

GUDDEN

Kyrka
Offentlig byggnad/Industri
Transformatorstation

Körbanas kant
Gång- o cykelväg
Järnväg
79

Höjdkurva

+ 77.40

Punkthöjd
Stödmur
Slänt

Grundkartan är upprättad ur Lessebo
kommuns primärkarta, 2021-03-22
Koordinatsystem i plan: SWEREFF99_15_00
Höjdsystem: RH 2000

Orienteringskarta
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Samrådshandling

Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning
Detaljplan för Grycksbo 1 och 2
Lessebo samhälle
Lessebo kommun
Kronobergs län

Denna checklista utgör underlag för att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning
samt för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som behöver beskrivas. Bedömningarna är
preliminära. Ny kunskap som tillförs detaljplanearbetet kan innebära att bedömningarna i
denna checklista måste omvärderas.
Planens syfte:
Ägaren till fastigheten Grycksbo 2 önskar förvärva del av kommunens fastighet Grycksbo 1
(1 500 m2) för att förbättra förutsättningarna och förbättra säkerheten för befintlig
verksamhet. Marken som önskas köpas ligger sydväst om fastigheten Grycksbo 2 och är idag
planlagd som allmän platsmark ”NATUR” och föreslås därmed ändras till kvartersmark. För
att detta ska vara möjligt behöver detaljplanen ändras för den del som är allmän platsmark
då en privatperson inte får äga allmän platsmark där kommunen är huvudman. Detta är en
förutsättning för att kunna genomföra en fastighetsreglering. De övriga planbestämmelserna
som finns på den underliggande planen kommer fortsättningsvis vara detsamma.
Förändringar i samband med ny detaljplan
Synpunkter

Förändrad markanvändning?

Påverkan/
ja

Ingen
Kommentarer
påverkan/
nej

X

Förändringen i förhållande till den
nuvarande situationen är att en bit mark
som i nuvarande plan är Natur regleras till
industri.

Ökad exploatering?

X

Behov av följdinvesteringar?

X

Krav på ändringar av
omgivande
markanvändning?

X

Medför detaljplanen så
negativa effekter att
förebyggande åtgärder eller
kompensationsåtgärder
behöver vidtas?

X
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Planen medger en något utökad
markanvändning för industriändamål.
Utökningen bedöms vara av begränsad
karaktär.
Planen innebär att en naturyta omvandlas
till Industri. Denna yta är precis intill den
befintliga fastigheten.
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Gällande regleringar och skyddsvärden
Synpunkter

Påverkan/ Ingen
Kommentarer
ja
påverkan/
nej

Riksintressen: 3‐4 kap MB

X

Natura 2000

X

Höga naturvärden
(naturvårdsprogram,
nyckelbiotop)

X

Ekologiskt känsliga
områden

X

Fornlämningar

X

Strandskydd, vattendrag

X

Öp/föp/Dp

X

Planområdet omfattas inte av några höga
naturvärden enligt naturvårdsprogram och det
finns inga inventerade nyckelbiotoper i
området. Inga värdefulla naturvärden berörs.

Gällande översiktsplan antagen 2018 pekar ut
det aktuella planområdet som ”befintliga
verksamheter, inkluderar industri”.
Planförslaget följer översiktsplanens
intentioner och därmed motiverar vidare
exploatering i området.
En gällande detaljplan från 2008 berörs. I
gällande detaljplan är Grycksbo 2 planlagd för
industriändamål och berörd del av Grycksbo 1
som allmän platsmark – Natur. När nu aktuellt
planförslag antagits och vunnit laga kraft
ersätter planförslaget gällande detaljplanen
från 2008 i berörda delar.

Kräver detaljplanens
genomförande eller
föreslagna verksamheter
anmälan eller tillstånd
enligt MB?

X

Föreslagen markanvändning utgörs av
industri. Viss industriverksamhet är tillståndseller anmälningspliktig enligt Miljöbalken.

Miljöeffekter
Synpunkter

Mark

Luft och klimat

Påverkan/ Ingen
Kommentarer
ja
påverkan/
nej
X

Mark som tidigare har varit allmän platsmark
kommer efter planens antagande kunna tas i
anspråk för industriändamål. Planens ingrepp
är av sådan karaktär att påverkan bör vara
relativt liten.
X
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Vatten

Vegetation

X

Ökad hårdgöring av marken på grund av
exploatering av skogsmark ger ökad
avrinning och därmed mer dagvatten.
Planområdet ansluts till det kommunala
dagvatten- och spill ledningsnätet.

X

Då marken kommer exploateras kommer den
allmänna ytan att minska till fördel för
industriändamål.

Djurliv

X

Inga områden som av Skogsstyrelsen klassas
som nyckelbiotoper, sumpskogar eller
utpekade värdefulla naturvärden som berörs.

Landskapsbild/stadsbild

X

Miljöpåverkan på
omgivningen

X

Planförslaget medför att pågående
markanvändning av industri fortgår. Den
utökning av industrimark jämfört med
gällande detaljplan bedöms vara av mycket
begränsad karaktär. Miljöpåverkan på
omgivningen bedöms inte öka jämfört med
hur nuvarande verksamhet i dagsläget
påverkar omgivningen.

Strider planen mot
uppsatta MKN (5 kap MB)
eller andra riktvärden?

X

Gällande regler och riktvärden för industri
skall följas. Regleras vid tillsyn av
tillsynsmyndigheten samt vid eventuell
tillståndsansökan eller anmälan av
verksamhet enligt Miljöbalken.

Behöver åtgärder vidtas för
att hantera dagvatten?

X

Fastigheten Grycksbo 2 är idag kopplad till
det kommunala dagvattennätet som finns i
närområdet. I verksamheten finns idag tre
oljeavskiljare som renar dagvatten från
exempelvis olja och bensin innan avledning
till rännstensbrunnar och dagvattennätet; en
för verkstaden och plattan med sortering av
avfallet, en för tankstationen och en till
fjärrvärmeverket. Dagvattnet kommer därmed
att tas om hand på samma sätt som idag.

Grundvatten, ytvatten,
avrinningsområden

X

Hälsoeffekter
Synpunkter

Utsläpp

Påverkan/
ja

Ingen
Kommentarer
påverkan/
nej
X

Gällande regler och riktvärden för industri
skall följas. Regleras vid tillsyn av
tillsynsmyndigheten samt vid eventuell
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tillståndsansökan eller anmälan av verksamhet
enligt Miljöbalken.
Vibrationer

X

Buller

X

Ljus

X

Säkerhet (innebär planens
genomförande risker som
explosion, brand, strålning,
farligt gods etc?)

X

Otrygga miljöer skapas

X

Transporter till och från industrin avses i
framtiden ske via Linnerydsvägen (som idag),
vilket gör att det inte blir någon skillnad
avseende belastning på boendemiljö etc.
jämfört med idag. Närmsta
bostadsbebyggelse ligger cirka 400 meter
norr om planområdet. Mot bakgrund av detta
bedöms inte närliggande fastigheter påverkas
negativt av trafikbuller.
Detaljplanen medger ingen användning som
bidrar till risk för säkerheten i området.

Hushållning med mark, vatten och andra resurser
Främjar planen en hållbar resursanvändning?
Synpunkter

Påverkan/ Ingen
Kommentarer
ja
påverkan/
nej

Mark & vattenanvändning

X

Naturresurser

X

Transportrörelser

X

Rekreation och rörligt
friluftsliv

X

Trafikmiljö, närmiljö

X

Kulturmiljö, och
kulturhistoriska värden

X

Parkeringsmöjligheter

X

Området är redan ianspråktaget för
industriändamål och planens ingrepp är av
sådan karaktär att påverkan bör vara relativt
liten.

Inget sådant område berörs.

Parkering löses på egna fastigheten.
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Miljökvalitetsmål
Synpunkter

Påverkan/ Ingen
Kommentarer
ja
påverkan/
nej

1. Begränsad
klimatpåverkan

X

2. Frisk luft

X

3. Bara naturlig försurning

X

4. Giftfri miljö

X

5. Säker strålmiljö

X

6. Ingen övergödning

X

7. Levande sjöar och
vattendrag

X

8. Grundvatten av god
kvalitet

X

9. Våtmark/sumpskog

X

10. Levande skogar

X

11. Ett rikt odlingslandskap

X

12. Ett rikt växt- och djurliv

X

Objekt utpekade av Länsstyrelsen som
potentiellt förorenade finns inom
planområdet. I samband med exploatering i
området bör markundersökning genomföras.

Området saknar dokumenterade naturvärden
kopplat till växt- och djurliv. Inga sådana
sällsynta och rödlistade arter är kända i
området.

Slutsats om utredningsbehov och avgränsning

Detaljplanen innebär att områdets användning i stora drag är oförändrad men att ett mindre
område av allmän plats för natur omvandlas till mark för industriändamål. Marken som föreslås
för industriändamål har tidigare varit skogsmark men skogsmarken är idag avverkad och utgörs
till stor del av hårdgjord yta och vegetationen är i princip obefintlig. I realiteten är planområdet
redan idag ianspråktaget, vilket innebär att det inte bli någon förändring i förhållande till hur det
ser ut i dagens läge. Konsekvenserna av förändringen får därför anses vara mycket små.
Planområdet berör inga områden med höga natur- eller skyddsvärden. Inga fasta fornlämningar
enligt Riksantikvarieämbetets GIS‐databas, eller områden som av Skogsstyrelsen klassas som
nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden, berörs.
Att bedöma planområdets inverkan på miljökvalitetsnormerna för luft och vatten är helt avhängt
på vilken typ av verksamheter som finns etablerade där samt hur väl tillsyn sker och vilka villkor
eller försiktighetsmått som ställs genom beslut på verksamhetsutövarna. Om de etablerade
verksamheterna har vedertagen rening av emissioner till luft och vatten samt skyddsåtgärder
som förhindrar påverkan på grundvattnet, bedöms planförslaget inte försämra möjligheterna för
att miljökvalitetsnormerna för luft och vatten kan komma att uppfyllas. Mängden dagvatten som
ökar på grund av planförslaget bedöms bli liten och några särskilda anordningar för detta
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bedöms inte behövas. Dagvatten från parkeringsytor kan innehålla spår av olja, bensin och andra
föroreningar som ska i så stor utsträckning som möjligt oljeavskiljas inom fastigheten innan det
leds vidare ut till recipienten.
Närmsta bostadsfastighet ligger på ett avstånd av cirka 400 meter norr om planområdet.
Gällande gränsvärden för buller bedöms inte överskridas. Kommunen bedömer inte att
planförslaget medför några negativa konsekvenser gällande miljöpåverkan.
Kommunens ställningstagande
Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas.

2021-03-22
Sayf Noel
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Lessebo kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-27
§ 83

Dnr 2021/136-1.6.3

Avsiktsförklaring Kust till Kustbanan utbyggnad till dubbelspår Räppe-Växjö
Centrum
Beslut
Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig positiv
till avsiktsförklaringen.
Ärendebeskrivning
Förslag till avsiktsförklaring gällande dubbelspår Räppe-Växjö centrum har
tagits fram, gällande samverkan och medfinansiering. Grunden är den
åtgärdsvalstudie (ÅVS) som är gjord för Kust till kustbanan. Åtgärden
bedöms generera nyttor för regionen med ett ökat resande på Kust till
kustbanan och möjliggör på ett effektivt sätt tågresor till och från det nya
sjukhuset i Räppe samt förbättrar möjligheterna att utveckla regionala
tågkoncept.
Med utbyggnad till dubbelspår förbättras förutsättningarna att bedriva
tågtrafik på Kust till Kustbanan vilket är till nytta för Alvesta, Växjö och
Lessebo kommuner och deras ambitioner att tillhandahålla hållbart resande
för sina kommuninvånare och för utveckling i anslutning till sina
stationsorter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-20
Avsiktsförklaring

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-04-20

Avsiktsförklaring Kust till Kustbanan utbyggnad till dubbelspår sträckan RäppeVäxjö Centrum
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen ställa
sig positiv till avsiktsförklaringen.
Ärendebeskrivning
Åtgärden bedöms generera nyttor för regionen med ett ökat resande på
Kust till kustbanan och möjliggör på ett effektivt sätt tågresor till och från
det nya sjukhuset i Räppe samt förbättrar möjligheterna att utveckla
regionala tågkoncept.
Med utbyggnad till dubbelspår förbättras förutsättningarna att bedriva
tågtrafik på Kust till Kustbanan vilket är till nytta för Alvesta, Växjö och
Lessebo kommuner och deras ambitioner att tillhandahålla hållbart
resande för sina kommuninvånare och för utveckling i anslutning till sina
stationsorter.
Bakgrund
Sträckan mellan Alvesta och Växjö är en av de mest trafikerade
enkelspårsbanorna i landet och anspråk finns på ytterligare tågupplägg.
En åtgärdsvalsstudie har nyligen genomförts för Kust till Kustbanan
sträckan Borås-Kalmar/Karlskrona med fokus på banans kapacitet idag
och i framtiden. Kapacitetsförstärkning på banan genom utbyggnad till
dubbelspår sträckan Räppe och Växjö C, är en av de fyra mest angelägna
förbättringsåtgärder som identifierats i åtgärdsvalsstudien. Detta för att
säkerställa en robust tågtrafikering på Kust till Kustbanan sett till de
motiverade trafikeringsanspråk som identifierats.
Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring
Beslutet skickas till
Region Kronoberg

Christina Nyquist
Kommunchef Kommunledningskontoret
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AVSIKTSFÖRKLARING
Trafikverkets ärendenummer

Dokumentdatum

[Ärendenummer]

2021-04-20

Motpartens ärendenummer

[Motpartens ärendenummer]

Avsiktsförklaring Kust till Kustbanan –
utbyggnad till dubbelspår Alvesta-Växjö
delen Räppe - Växjö C
Denna avsiktsförklaring avser planläggningsprocessen och byggande för åtgärder och
innefattar:
☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur
☒ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser
☒ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del
☐ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning,
eller
- får i uppdrag att genomföra åtgärden
Mellan nedanstående parter träffas härmed följande avsiktsförklaring.

§1

Parter

Trafikverket, region syd, org.nr 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket
Region Kronoberg, org.nr 232100–0065, 351 88 Växjö, nedan Regionen
Växjö kommun, org.nr 212000-0662, Box 1222, 351 12 Växjö
Alvesta kommun, org.nr. 212000-0639, 342 80 Alvesta
Lessebo kommun, org.nr. 212000-0613, 365 31 Lessebo
Parterna har inlett diskussioner i syfte att de ska verka för att genomföra följande åtgärder:
- Uppgradering av Kust- till Kustbanan till dubbelspår på sträckan Räppe-Växjö C.
Avsikten är att genomförandet ska ske med medfinansiering och samverkan.

TMALL 0265 Avsiktsförklaring

4.0

Intill dess att avtal om medfinansiering och samverkan träffats mellan parterna ska följande
avsiktsförklaring gälla mellan parterna.

§2

Definitioner och begrepp

Följande definitioner och begrepp används i denna avsiktsförklaring:
Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en trafiksituation.
Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.
Tillägg: De förbättringar/ anpassningar som annan part föreslår för att lösa trafiksituationen
utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband med medfinansiering från
annan part till statlig infrastruktur.
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2021-04-20

§3

Syfte och bakgrund

Avsiktsförklaringens syfte är att parterna ska verka för att nå en överenskommelse över ansvar
och kostnader för genomförandet av aktuell åtgärd och, i förekommande fall, hur det framtida
ansvaret för infrastrukturen ska fördelas.
Parternas avsikt är att träffa avtal om medfinansiering och samverkan enligt de huvudprinciper
som framgår i denna avsiktsförklaring förutsatt att erforderliga medel för åtgärdernas
genomförande anvisas i kommande nationell och regional infrastrukturplan.
Sträckan mellan Alvesta och Växjö är en av de mest trafikerade enkelspårsbanorna i landet och
anspråk finns på ytterligare tågupplägg. En åtgärdsvalsstudie har nyligen genomförts för Kust
till Kustbanan sträckan Borås-Kalmar/Karlskrona med fokus på banans kapacitet idag och i
framtiden. Kapacitetsförstärkning på banan genom utbyggnad till dubbelspår sträckan Räppe
och Växjö C, är en av de fyra mest angelägna förbättringsåtgärder som identifierats i
åtgärdsvalsstudien. Detta för att säkerställa en robust tågtrafikering på Kust till Kustbanan sett
till de motiverade trafikeringsanspråk som identifierats.
Nytt sjukhus i Räppe:
Region Kronoberg har tagit ett inriktningsbeslut att bygga ett nytt sjukhus i Räppe som skall
ersätta den sjukhusfunktion som i dag finns lokaliserad till centrala Växjö. Då nuvarande
sjukhus har en god belägenhet nära kollektivtrafiknoden i Växjö har möjligheten att få till stånd
en järnvägsanknytning för resande varit viktig aspekt vid valet att lokalisera det nya sjukhuset
till Räppe liksom närheten till det övergripande vägnätet i form av Rv 23 och 25. Region
Kronberg planerar att det nya sjukhuset skall stå klart att tas i bruk hösten 2028. Ambitionen är
att när sjukhuset öppnar så skall också en station finnas på plats som möjliggör resandeutbyte
för de lokaltåg som idag går på banan sträckorna Hässleholm-Växjö, Värnamo-Växjö och
Jönköping-Nässjö-Växjö. Region Kronberg har också som ambition att förlänga en av dessa
linjer österut till Emmaboda och vidare mot Kalmar/Karlskrona så att god tillgänglighet ges till
det nya sjukhuset i alla riktningar i järnvägssystemet.
Följande åtgärder med koppling till statlig infrastruktur har identifierats i åtgärdsvalsstudien
och som är av betydelse för det nya sjukhuset i Räppe och dess funktion i sitt regionala
sammanhang med bland annat förbindelser till Alvesta och Lessebo:
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A. Åtgärder som avses vara färdigställda innan det nya sjukhuset är klart:


Ny vägförbindelse under den statliga Rv 23 mellan sjukhustomt och den
kommunala Bergsnäsvägen. Finansieras via sjukhusprojektet.



Ny anslutning av den kommunala Stora Räppevägen till Rv 23 i form av
trafikplats. Finansieras via länstransportplanen.



Ny tågstation för resandeutbyte vid Räppe. I åtgärden ingår också att Stora
Räppevägens korsning med Kust till Kustbanan som idag sker i plan ersätts
med en planskild vägförbindelse. Den planskilda förbindelsen utgör också en
förberedande anpassning till ett kommande dubbelspår på Kust till Kustbanan
sträckan Räppe-Växjö C. Medfinansieringsavtal finns tecknat mellan
Trafikverket, Region Kronoberg och Växjö kommun.



Tpl Helgevärma. Etapp 1. Korsande vänstersväng byggs bort. Av betydelse för
ambulanser under utryckning västerut i länet. Också ökat behov till följd av
större exploateringsområde i Växjö. Medfinansieringsavtal finns tecknat
mellan Trafikverket och Växjö kommun.
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B. Åtgärder av betydelse för tillgängligheten för det nya sjukhuset men som är
angelägna att genomföras under kommande planperiod men efter det att
sjukhuset är färdigställt.


Kapacitetsförstärkning på Rv 25 Norrleden, utbyggnad till 2+2- väg genom
Växjö med etapp 2 av Tpl Helgevärma. Begränsande hinder i en växande stad
som genom sjukhusflytten till Räppe också blir primär utryckningsväg för
ambulanser med patienter från Uppvidinge, Lessebo, Tingsryds kommuner och
stor del av Växjö tätort och kommun. Medfinansieringsavtal finns tecknat
mellan Trafikverket, Region Kronoberg och Växjö kommun.



Utbyggnad till dubbelspår på Kust till Kustbanan Alvesta-Växjö
sträckan Räppe-Växjö C. Åtgärden ger ökad robusthet och förbättrar
trafikeringsmöjligheterna på Kust till Kustbanan, vilket bland annat
främjar den regionala tillgängligheten till sjukhuset. Finansiering
prövas i nationell plan. Sam- och medfinansiering enligt denna
avsiktsförklaring utgör underlag för prövning till nationell plan

Beskrivning av åtgärd och finansiärens nytta och motivering till finansiering
Avsiktsförklaringen avser byggnation av dubbelspår på Kust till Kustbanan sträckan RäppeVäxjö C. Åtgärdens omfattning framgår översiktligt av kartskiss Bilaga 1.
Åtgärden bedöms generera nyttor för regionen med ett ökat resande på Kust till kustbanan och
möjliggör på ett effektivt sätt tågresor till och från det nya sjukhuset i Räppe samt förbättrar
möjligheterna att utveckla regionala tågkoncept. Cykelpassagen under Kust till kustbanan vid
Bergsnäs förbättrar tillgängligheten till sjukhuset från stadens norra delar.
Förändrade brolägen vid Sambandsvägen samt de nya GC-passagerna vid Kasernvägen och
Södra Ringvägen integreras och anpassas till pågående stadsutvecklingsprojekt på södra sidan
av Kust till Kustbanan, vilket är till nytta för Växjö kommun och förutsättningsskapande för
stadsutvecklingen i västra Växjö och fortsatt förädling av ett effektivt cykelvägnät i Växjö.
Med utbyggnad till dubbelspår förbättras förutsättningarna att bedriva tågtrafik på Kust till
Kustbanan vilket är till nytta för Alvesta, Växjö och Lessebo kommuner och deras ambitioner att
tillhandahålla hållbart resande för sina kommuninvånare och för utveckling i anslutning till sina
stationsorter.
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Med dubbelspår ökar kapacitet och robusthet på banan samtidigt som förbättringar sker av
såväl säkerhet som miljöanpassning, vilket är till nytta för Trafikverket.
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är:




Spårgeometrisk studie –Vectura 2012-11-15. Möjlig linjesträckning av framtida
dubbelspår Räppe-Växjö. Underlag för detaljplanläggning.
Åtgärdsvalsstudie Kust till Kustbanan TRV 2019/16039
Åtgärdsvalsstudie, Trafik och infrastruktur, Nya sjukhuset i Växjö, Region Kronoberg,
uppdragsnummer 11005364.
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§4

Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och
samverkan för åtgärden

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av åtgärden.

§5

Beskrivning av åtgärder, kostnader och finansiering

Avsiktsförklaringen avser byggnation av dubbelspår på Kust till Kustbanan sträckan RäppeVäxjö C med följande översiktliga utformning och innehåll beskriven i punktform:







3 800 meter nytt spår samt 4 nya växlar
Bullerplank eller panelstaket längs hela sträckan.
Nya vägbroar anpassade för dubbelspår vid Rv 23, Bergsnäsvägen och Sambandsvägen.
Nya järnvägsbroar vid Helige å och vid cykelpassagen vid Bergsnäs.
Plankorsningen vid Södra Ringvägen stängs och ersätts med en cykelpassage under
järnvägen.
GC-bron vid Kasernvägen ersätts med ny GC-bro anpassad för dubbelspår.

Nyligen byggd järnvägsbro vid Bäckaslöv är anpassad till kommande dubbelspår och på befintlig
järnvägsbro över Söderleden bedöms utrymmet för äldre nedlagt spår kunna återanvändas för
det nya dubbelspåret.
Då Växjö kommuns detaljplaner på södra sidan av Kust till Kustbanan anpassats till tidigare
genomförd spårgeometrisk studie bedöms markintrånget begränsat utöver vad som redan
beaktats i gällande detaljplaner. Utbyggnaden i anslutning till befintlig bebyggelse och befintliga
broar ger dock en komplicerad spårgeometri med placering av det nya spåret till delar på norra
sidan och till delar på södra sidan av nuvarande spår. Exakt placering fastläggs i kommande
järnvägsplan.
Grundutförande och tillägg
Kostnadsbedömningar avser ett grundutförande. Om någon part önskar en högre standard för
delar är detta ett tillägg och finansieras av denna part.
Finansiering
De totala kostnaderna, inkl. kostnader för projektledning och projektering, för åtgärderna är för
närvarande uppskattade till 525 miljoner kronor ( +/- 30 %) i prisnivå januari 2021.

TMALL 0265 Avsiktsförklaring 4.0

Avsikten är att ansvaret för investeringen av åtgärderna finansieras av parterna enligt följande
kostnadsfördelning:
Trafikverket nationell plan

472 miljoner kr

Samfinansiering Regionalt länstransportanslag

20 miljoner kr

Medfinansiering:
 Region Kronoberg
 Växjö kommun
 Alvesta kommun
 Lessebo kommun

20 miljoner kr
10 miljoner kr
2 miljoner kr
1 miljon kr

Summa

525 miljoner kr

Avsiktsförklaring Kust till Kustbanan – utbyggnad till dubbelspår Alvesta-Växjö delen Räppe - Växjö C

245

4 (6)

AVSIKTSFÖRKLARING
Dokumentdatum

2021-04-20

Den kommunala medfinansieringens storlek kommunerna emellan står i proportion till
befolkningsstorleken.
Kostnadsförändringar och prisnivåomräkning
Sam- och medfinansieringsåtagandena utgör fasta belopp i prisnivå januari 2021 och avsikten är
att beloppen justeras enligt index för järnvägsbyggnadsåtgärder fram till dess utbetalning sker i
samband med att järnvägsbyggnadsåtgärdernas genomförande.
Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte i ovan
angivna totala kostnader.
Avsikten är att Trafikverket efter genomförandet äger och förvaltar anläggningar inom
järnvägsområdet och kommunen äger och förvaltar berörd anslutande infrastruktur. För
kommunala anläggningar som korsar järnvägsområdet tydliggörs gränsdragningen i samband
med att genomförandeavtal tecknas.

§6

Principen för parternas samarbete och framtagande av medfinansiering
och samverkansavtal

Planering och genomförande ska ske i nära samverkan mellan berörda parter.
Om objektet prioriteras i Nationell plan och regional plan ska parterna ta fram ett
medfinansieringsavtal för objektet.

§7

Förutsättningar för avsiktsförklaringens giltighet

Denna avsiktsförklaring ska inte anses utgöra ett legalt bindande avtal och parts underlåtelse att
fullgöra vad som i övrigt stadgas häri ska inte medföra någon skadeståndsskyldighet.
Om parterna inte träffat avtal om sam- och medfinansiering senast 2024-01-01 är inte denna
avsiktsförklaring längre gällande mellan parterna.
Vidare upphör avsiktsförklaring att gälla om:

1. regeringen inte godkänner åtgärden och finansieringen (gäller namngivna
investeringar i nationell plan 2022-2033)

2. Region Kronoberg inte godkänner åtgärden och finansieringen (gäller
TMALL 0265 Avsiktsförklaring 4.0

samfinansieringsåtagande i regional plan)

3. Region Kronoberg, Växjö, Alvesta och Lessebo kommuns beslutande organ inte
godkänner avsiktsförklaringen senast 2021-06-30.
Vidare är parterna medvetna om att ett genomförande av åtgärderna i denna avsiktsförklaring
är beroende av flera myndighetstillstånd och andra beslut såsom åtgärdsplaner, detaljplaner,
järnvägsplaner m.m. Parterna är således införstådda med att ändringar i avsiktsförklaringen
liksom ytterligare överläggningar, angående innehållet i densamma därför kan bli nödvändiga.
Eventuella ändringar i och tillägg till denna avsiktsförklaring gäller endast om de är skriftliga
och undertecknade av samtliga parter.
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Avsiktsförklaringen har upprättats i fem(5) likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

_________________________
Ort och datum

_________________________
Ort och datum

_________________________
Trafikverket
(Namnförtydligande)

_________________________
Region Kronoberg
(Namnförtydligande)

_________________________
Ort och datum

_________________________
Ort och datum

_________________________
Växjö Kommun
(Namnförtydligande)

_________________________
Alvesta Kommun
(Namnförtydligande)

_________________________
Ort och datum
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_________________________
Lessebo Kommun
(Namnförtydligande)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-27
§ 85

Dnr 2021/66-1.9.1

Svar på remiss angående förslag till
Kronobergs miljömål 2021-2030
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avge svar på
remiss enligt beslutsunderlag ”Lessebo kommuns svar 2021-04-19”.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Kronobergs län har i samverkan med flera aktörer
tagit fram förslag till Kronobergs miljömål 2021-2030. Förslaget är en
del av den revidering som görs av de regionala miljömålen.
Länsstyrelsens arbetsprocess har lett fram till 10 förslag till mål och
42 delmål fördelade på fyra temaområden:





Landskap (4 mål och 19 delmål)
Livsmiljö (3 mål och 14 delmål)
Klimat och energi (2 mål och 6 delmål)
Konsumtion (1 mål och 3 delmål)

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med näringslivschef
Karin Bååth, upphandlingschef Hans Andersson, kostchef Charlotta
Helin och kultur- och fritidschef Jenny Ramnér tagit fram ett förslag
på svar på remissen genom bland annat en workshop samt dialog
med berörda tjänstepersoner.
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör för förslaget till
remissvar.
Beslutsunderlag
Remiss – förslag till Kronobergs miljömål 2021-03-08
Lessebo kommuns svar 2021-04-19

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Svar på remiss angående förslag till
Kronobergs miljömål 2021-2030
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att avge svar på remiss enligt
beslutsunderlag ”Lessebo kommuns svar 2021-04-19”.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Kronobergs län har i samverkan med flera aktörer
tagit fram förslag till Kronobergs miljömål 2021-2030. Förslaget är
en del av den revidering som görs av de regionala miljömålen.
Länsstyrelsens arbetsprocess har lett fram till 10 förslag till mål
och 42 delmål fördelade på fyra temaområden:





Landskap (4 mål och 19 delmål)
Livsmiljö (3 mål och 14 delmål)
Klimat och energi (2 mål och 6 delmål)
Konsumtion (1 mål och 3 delmål)

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med näringslivschef
Karin Bååth, upphandlingschef Hans Andersson, kostchef
Charlotta Helin och kultur- och fritidschef Jenny Ramnér tagit
fram ett förslag på svar på remissen genom bland annat en
workshop samt dialog med berörda tjänstepersoner.
Bakgrund
I Kronobergs län har det funnits 45 regionala miljömål sedan 2014.
De regionala målen har hjälpt regionen i miljöarbetet för att nå
miljökvalitetsmålen, som är den miljömässiga dimensionen av
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Målen skulle vara uppnådda
2020. Vissa är uppnådda, medan andra har varit svårare att nå.
Länsstyrelsen anser att det nu är läge att förnya och revidera
målen.
Remissen inkom till kommunledningsförvaltningen 2021-03-08.
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att på
tjänstemannanivå leda arbetet med att ta fram svar på remissen.
Beslutsunderlag
Remiss – förslag till Kronobergs miljömål 2021-03-08
Lessebo kommuns svar 2021-04-19
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
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Neira Dedic
Nämndsekreterare, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Conny Axelsson
Samhällsbyggnadschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Ange uppgifter nedan om den som lämnar synpunkter
Organisation:
Hur är förankring inom organisationen gjord?
Kontaktperson:
E-post:
Telefonnummer:

Lessebo kommun
Workshop med berörda tjänstepersoner
Conny Axelsson, samhällsbyggnadschef
conny.axelsson@lessebo.se

0478-12545

252

Landskap

Målformulering 2013-2020 Kortnamn 2021-2030 Fullständigt målförslag 2021-2030

Reviderings Nuläget/senaste bedömning
status

Motivering/Bedömning/Behov

Hur följer vi upp målet
Indikator/nyckeltal

Koppling till Agenda 2030s
delmål/ miljömål/ lagstiftning

Vägen framåt

Målet följs upp mot data från
provfisket inom
kalkeffektuppföljningen/
miljöövervakningen.
Fiskfaunan i kalkade målsjöar följs
upp genom standardiserade
nätprovfisken. Med hjälp av
fångstens art-, längd- och
viktfördelning kan index beräknas
för bedömningen. Länet har för
närvarande 224 målsjöar. Målsjöar
är sjöar som kalkas för sin egen
skull.

15.1 Bevara, restaurera och
säkerställ hållbart nyttjande av
ekosystem på land och i
sötvatten
15.5 Skydda den biologiska
mångfalden och naturliga
livsmiljöer
Bara naturlig försurning
Levande sjöar och vattendrag
Ett rikt växt och djurliv.

Ingen direkt åtgärd i
Vattenmiljöerna är en
Vägen framåt, men Ke10 viktig del av landskapet.
skulle kunna bidra
positivt.

Varför tillhör målet
just detta temaorådet

Målgrupp

Kommentarer på
målformulering

Organisationen vill
ingå i målgrupp för
målet?
JA/NEJ med
kommentarer

Organisationens
åtagande för att nå
målet
(valfritt)

JA

Vårt åtagande är
kalkningen utifrån
statsbidrag ifrån
länsstyrelsen.

Livgivande vatten med god vattenkvalitet
Mörtens reproduktion
Målsjöar. Av länets sjöar
är god
som kalkas för sin egen
skull (s.k. målsjöar), ska år
2020:
– mörten kunna fortplanta
sig i minst 80 procent av
antalet,
– mörten kunna fortplanta
sig i så många att deras
sammanlagda sjöyta
motsvarar minst 96 procent
av den totala ytan målsjöar.

Av länets sjöar som kalkas för sin egen
Reviderad
skull (s.k. målsjöar), ska mörten kunna
fortplanta sig:
– i minst 90 procent av antalet sjöar,
– i så många sjöar att deras sammanlagda
sjöyta motsvarar minst 98 procent av den
totala ytan målsjöar.

Bedömningen av försurningsläget 2019 är att mört kan
fortplanta sig i 90 procent av det totala antalet målsjöar, vilket
motsvarar 98 procent av den totala ytan målsjöar. Målet till
2020 bedöms vara uppnått.

Målet belyser vattnets kvalitet med avseende på försurning i länets sjöar. Eftersom
försurningen i högsta grad påverkar mark och vatten i Kronobergs län behövs ett
sådant mål. Bedömningen är att ett stort antal sjöar i länet kommer att vara
försurade under lång tid. Mörten är en bra fisk att undersöka eftersom den är känslig
för försurning och den är allmänt förekommande i många sjöar, se kartbild från
Länsstyrelsens publikation Fiskar och fiske i Kronobergs län (2019).
Målets uppfyllelse beror inte bara på minskat nedfall och återhämtning från
försurning i mark och vatten. Även kalkningen är viktig. Framtida medelstilldelning
för kalkning av sjöar och vattendrag har betydelse för om målet verkligen kan nås.
Många sjöar har för kort omsättningstid för att kunna direktkalkas och kan istället
kalkas via omgivande våtmarker. Det är dock inte önskvärt att öka andelen
våtmarkskalkning av biologiska skäl. Målet är ett bevakningsmål.

Restaurering av värdefulla Fler restaurerade
vattensträckor. Senast år värdefulla
2020 ska minst 50 % av de vattensträckor
nationellt värdefulla
vattendragssträckorna i
Kronobergs län vara
restaurerade med avseende
på naturmiljön.

Minst 50 % av de nationellt värdefulla
vattendragssträckorna i Kronobergs län
vara restaurerade med avseende på
naturmiljön.

Kvarstår

Endast en mindre del av de nationellt värdefulla sträckorna är
restaurerade.
De vattendrag i länet som är ”nationellt särskilt värdefulla
vattenområden” är vattendragen Helge å, Lilla Helge å –
Tjurköviken, Möckelnområdet, Vedåsa, Fiolenområdet,
Helige å och Helgasjön till Salen samt Åsnenområdet.
Målet nåddes inte till 2020.
De ”nationellt värdefulla vattenområdena” är Rammsjön,
Vissjön-Lillesjön, Mörhultssjön, Horssjön, Mien och Mienån,
Bräkneån, Alsterån, Forsaån, Norrhultsbäcken, Bolmen,
Innaren samt Hackekvarn. På Årshultsmyren har ett
återvätningsprojekt genomförts genom igenläggning av
diken. Detta objekt ingick i EU-projektet ”LifetoAd(d)Mire”. I
Mieån har biotopvård genomförts och vid Hackekvarn i
Åsnens utlopp pågår projektering av fiskväg. Det, under
2020, påbörjade arbetet med ”Nationell plan för omprövning
av vattenkraft” (NAP) kommer att beröra flera av
ovanstående objekt. Prövningarna av vattenkraftens
miljövillkor ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön
och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

De är viktigt att vattendragssträckorna restaureras för att livet i vattnet ska ha goda Uppgifter från Länsstyrelsens
betingelser. Begränsat arbete med restaurering och tillsyn i de nationellt värdefulla vattenfunktion.
vattendragssträckorna har bedrivits under 2020. Arbetet har gått i vågor, beroende
på när det har funnits resurser och pengar att söka. Arbetet med biotopkarteringen
ska bidra med underlag till restaureringar. Restaureringen förbättrar livsmiljön för för
många hotade arter.

15.1 Bevara, restaurera och
säkerställ håööbart nyttjande av
ekosystem på land och i
sötvatten
15.5 Skydda den biologiska
mångfalden och naturliga
livsmiljöer
Levande sjöar och vattendrag
Ett rikt växt och djurliv.

Ingen direkt åtgård för
detta mål, men möjligen
finns en koppling till Li9
Aktualisera
Naturvårdsprogrammet
inklusive värden i vatten.

Detta är ett viktigt mål för Länsstyrelsen,
flera av de hotade arterna kommunerna,
inom temat Landskap.
Fiskevårdsområden, de
som är intresserade av
fiske.

NEJ

Kvarstår

Under 2011–2020 har malpopulationen ökat i sjön Möckeln
med tillflöden. 2008 återinfördes mal i den östra grenen av
Helge å uppströms Diö. Inventeringen 2020 visar att dessa
malar har lekt och årets fångster av ett- och två-årig fisk var
betydligt bättre än föregående år i flera av lokalerna. Detta
berodde på gynnsamma förhållanden och varma
vattentemperaturer under sommaren 2018. Utvärderingen av
den långa tidserien visar på en stor variation i reproduktion
mellan olika år. Resultatet tyder dock på ökande reproduktion
de senaste åren, vilket kan bero på temperatur och
väderförhållanden vid lek, men även temperatur och
förhållanden under själva provfisket. Målet är uppnått till
2020.

Populationen ökar och har återhämtat sig efter kraftig tillbakagång under 1900-talet.
Malen är rödlistad som nära hotad (NT). Även om det är en bit kvar till tillståndet i
början av 1900-talet så ökar både utbredningen och antalet. Artens långsamma
tillväxt och sena könsmognad gör dock att det råder stor oklarhet kring storleken på
det reproducerande beståndet. Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (6-8).
Ökad uppvärmning kan påverka fortplanting och tillväxttakt av arten positivt. Målet är
ett bevakningsmål eftersom fisken mal fortfarande finns på den svenska rödlistan
över hotade arter, som SLU senast uppdaterade 2020.

Data från RMÖ, delprogrammet om
Fisken mal/Åtgärdsprogrammet för
fisken mal. Årlig inventering. DNAanalyser av släktskap för
bedömning av fortplantning,
spridning och föryngring.
Utvärdering av provfiskeresultat.

15.5 Skydda den biologiska
mångfalden och naturliga
livsmiljöer
Levande sjöar och vattendrag
Ett rikt växt och djurliv
(Begränsad klimatpåverkan)

Li9 Aktualisera
Naturvårdsprogrammet
inklusive värden i vatten,
Möjligen La8
Tillgängliggöra uppgifter
om utsläppskällor för
näringsämnesläckage.

De hotade arterna har
samlats i tematt om
Landskapet tillsammans
med fokus på arternas
habitat/livsmiljöer.

Länsstyrelsen,
kommunerna,
Fiskevårdsområden, de
som är intresserade av
fiske.

NEJ

Uttern är en karaktärsart i de vattensystem där de lever. Den har varit en viktigt
indikator på förändringar i miljön, till exempel förekomst av miljögifter. Uttern är
rödlistad som nära hotad (NT) och därför följs utvecklingen i den årliga
miljömålsuppföljningen. Populationen är ökande. Arten har under de senaste 10-15
åren koloniserat nya områden i Götaland och Svealand.

Data från RMÖ, delprogrammet om 15.5 Skydda den biologiska
Utter. Inventering vart 6:e år.
mångfalden och naturliga
livsmiljöer
Levande sjöar och vattendrag
God bebyggd miljö
Ett rikt växt och djurliv

Li9 Aktualisera
Naturvårdsprogrammet
inklusive värden i vatten

De hotade arterna har
samlats i tematt om
Landskapet tillsammans
med fokus på arternas
habitat/livsmiljöer.

Allmänheten,
Länsstyrelsen,
kommuner, trafikverket

NEJ

Data från RMÖ, vattenfunktionen.

La9 Ta fram underlag om De hotade arterna har
främmande arter och
samlats i tematt om
genotyper
Landskapet tillsammans
med fokus på arternas
habitat/livsmiljöer.

Länsstyrelsen,
kommunerna,
Fiskevårdsområden, de
som är intresserade av
fiske.

NEJ

Li9 Aktualisera
Naturvårdsprogrammet
inklusive värden i vatten

Länsstyrelsen,
kommunerna,
Fiskevårdsområden, de
som är intresserade av
fiske och naturvård.

NEJ

Populationen av mal.
Populationen av mal
bibehålls så att den minst
motsvarar 2010 års nivå.

Behålla
malpopulationen

Populationen av mal bibehålls så att den
minst motsvarar 2010 års nivå.

Utbredning av utter.
Utbredningen av utter ska
inte minska (jämfört med
2007).

Utter i hela länet

Utterstammen ska vara livskraftig i länets Reviderad
vattensystem. Jämfört med förekomsten
2014 ska populationen inte ha minskat.

Uttern är nu återigen väletablerad i de flesta större
vattendragen i länet. Vid den senaste inventeringen år
2013–14 hade förekomsten av utter ökat till 48 procent, av de
undersökta lokalerna jämfört med inventeringen 2000 .
Inventeringen av utterspårtecken i Kronobergs län under
2019 och 2020 är avslutad. Preliminära resultat visar ökad
frekvens av spårtecken i länet. Utterstammen bedöms ha en
fortsatt gynnsam utveckling i länet. Målet är uppnått till 2020.

Flodkräftan finns kvar
Utbredning och
återintroduktion av
flodkräftan. Flodkräftan ska
finnas i de vatten som 2005
hade kända bestånd.
Återintroduktion av
flodkräftor ska ske i de
vatten där detta är möjligt.

Flodkräftan ska finnas i de vatten som
Kvarstår
2005 hade kända bestånd.
Återintroduktion av flodkräftor ska ske i de
vatten där detta är möjligt.

Förekomsten av flodkräfta har minskat sedan 2000. Då fanns
det flodkräfta i 26 av länets sjöar och vattendrag. 12 år
senare, 2012 fanns den i 15 sjöar och vattendrag. Detta
motsvarar en minskning med 42 procent. Målet har inte nåtts
till 2020. Endast ett livskraftigt bestånd i länet är känt.

Utbredning av tjockskalig Livskraftiga bestånd
målarmussla. De bestånd av tjockskalig
av Tjockskalig målarmussla målarmussla
som var kända 2006 ska
finnas i livskraftiga bestånd
och inte minska i totalt antal
förekomster eller totalt antal
individer.

De bestånd av Tjockskalig målarmussla
som var kända 2006 ska finnas i
livskraftiga bestånd. Bestånden ska inte
minska avseende totalt antal förekomster
eller totalt antal individer.

Kvarstår

Målet behövs för att bevaka att inte tillståndet försämras ytterligare. Signalkräfta är
bärare av kräftpest men dör inte av den. Flodkräfta dör av pesten som den får av
signalkräfta. Därför följs utvecklingen för flodkräfta och redovisas i den årliga
miljömålsuppföljningen. Flodkräftan är rödlistad som akut hotad, CR, och starkt
hotad, EN, i södra Sverige). Flodkräftan är hårt drabbad av kräftpest, vilken förs till
vattnen av signalkräftan. Den senare har en viss resistens och överlever oftast
medan hela populationer av flodkräftor slås ut. Årligen drabbas upp till ett hundratal
svenska vatten av kräftpest och 2016 återstod knappt 1000 lokaler med flodkräfta i
Sverige, framför allt i södra och mellersta Norrland. I Småland har nio fynd
rapporterats mellan 2016 och 2020.
Bestånden av tjockskalig målarmussla är stabil i länet.
Målet behövs för att bevaka att inte tillståndet försämras. Den tjockskaliga
Inventering av tjockskalig målarmussla har genomförts
målarmusslan är rödlistad i kategorin starkt hotad (EN). Därför följs utvecklingen i
2010–2020. Innevarande år återbesöktes två lokaler i
den årliga miljömålsuppföljningen. Hotbilden består i försurning,
Mörrumsån. Lokalerna i Mörrumsån har störst täthet och det övergödning/förorening (organisk belastning, som leder till igenslamning och därmed
är där vi hittar flest unga musslor. Målet är nått till 2020.
syrebrist i bottnarna där musslan lever) samt fysiska förändringar av artens livsmiljö.
Exempel på negativa fysiska förändringar är reglering/fragmentering och rensning
samt uträtning/kanalisering av vattendragen som leder till ödeläggelse eller förlust av
bottensubstratet på lokalerna. I andra fall kan orsaken till artens tillbakagång vara att
den eller de fiskarter som fungerar som värdar för musslans larver har försvunnit
eller att värdfiskbestånden minskat så kraftigt att rekryteringen av unga musslor inte
kan bibehållas. Musselpopulationerna kan leva kvar i årtionden i vattendrag där
värdfiskarna försvunnit eller minskat, men åldras och dör sakta ut på grund av
utebliven rekrytering.

Hållbart jordbrukslandskap
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15.5 Skydda den biologiska
mångfalden och naturliga
livsmiljöer
15.8
Levande sjöar och vattendrag
Ett rikt växt och djurliv

Data från RMÖ, delprogrammet om 15.5 Skydda den biologiska
Stormusslor. Årlig inventering av tre mångfalden och naturliga
lokaler.
livsmiljöer
Levande sjöar och vattendrag
Ett rikt växt och djurliv

De hotade arterna har
samlats i tematt om
Landskapet tillsammans
med fokus på arternas
habitat/livsmiljöer.

Länsstyrelsen,
kommunerna,
Fiskevårdsområden, de
som är intresserade av
fiske.

Landskap

Målformulering 2013-2020 Kortnamn 2021-2030 Fullständigt målförslag 2021-2030

Reviderings Nuläget/senaste bedömning
status

Behålla
Åker-, ängs- och
jordbruksmarken
betesmarksareal ska
bibehållas. Länets åker-,
ängs- och betesmarksareal
ska år 2020 omfatta minst
68 000 ha.

Länets åker-, ängs- och betesmarksareal
ska omfatta minst 67 000 ha.

Reviderad

Öka andelen
Certifierad ekologiskt
odlad jordbruksmark. Den ekologiskt odlad
jordbruksmark
certifierade ekologiskt
odlade jordbruksmarken ska
vid utgången av 2020
utgöra minst 20 % av länets
jordbruksmark.

Den omställda ekologiskt odlade
Reviderad
(certifierade) jordbruksmarken utgör minst
30 procent av länets jordbruksmark.

Öka totalarealen av
Öka totalarealen av
slåtterängar. Länets totala slåtterängar
slåtterängsareal ska år
2020 omfatta minst 800 ha.

Länets totala slåtterängsareal ska omfatta Reviderad
minst 300 ha.

Behålla arealen
Bibehålla arealen
skogsbete
skogsbete. Länets
skogsbetesareal ska
bibehållas så att den år
2020 uppgår till åtminstone
100 ha.

Länets skogsbetesareal uppgår till minst
100 ha.

Kvarstår

Länets skötta ängsfruktodlingar omfattar
minst 4500 beskurna träd.

Reviderad

Bevara
ängsfruktodlingarna.
Länets idag skötta
ängsfruktodlingar ska
bevaras så att de omfattar
minst 30 ha och 3000
beskurna träd.

Bevara
ängsfruktodlingarna

Bevara lokala
Bevarande av lokala
fruktsorter. Samtliga lokala fruktsorter
fruktsorter i
Urshultsområdet ska
bevaras. Äpple: Urshults
kungsäpple I och II,
Västerbotorps glasäpple,
Äpple från Sånnahult.
Plommon: Tidig Victoria.
Päron: Fårarmbergamott,
Långåkerpäron. Körsbär:
Zafir.

De lokala fruktsorterna i Urshultsområdet Reviderad
bevaras. Dessutom ska aktiviteter för att
öka kunskapen om sorterna prioriteras och
spridning genom ympning främjas.
Äpple: Urshults kungsäpple I och II,
Västerbotorps glasäpple, Äpple från
Sånnahult.
Päron: Förarmbergamott, Långåkerpäron.
Körsbär: Zafir.

Den totala arealen åker-, ängs- och betesmarksareal uppgick
år 2019 till 66 906 hektar. År 2019 var arealen åker 46 102
hektar, vilket är en minskning sedan 1975 med 26 procent .
Minskningen är procentuellt bland de största i landet.
Minskningen bromsades upp och var dock endast drygt 30
hektar mellan 2018 och 2019. Uppbromsningen skedde med
anledning av torkan 2018.
Den totala arealen betesmark har minskat med 11 procent
mellan år 2003 och 2019. År 2019 var den totala arealen
betesmark 20 804 hektar, vilket är en ökning med ungefär
240 ha sedan 2018 och den högsta arealen betesmark sedan
2015.
Uppbromsningen av arealen minskande åkermark samt
ökning av arealen betesmark bedöms som endast tillfällig
eftersom antalet nötkreatur minskade samtidigt mellan 2018
och 2019 från 64 070 till 62 406. Samma minskning skedde
för antalet får från 20 058 år 2018 till 17 458 år 2019. Målet
nåddes inte till 2020.
2019 var 15 procent av länets jordbruksmark omställd till
ekologisk produktion . Det har varit en liten ökning de
senaste åren och målet kommer inte att nås.
Vallodling dominerar odlingen i länet och den ger inte längre
någon ersättning för ekologisk produktion via
jordbrukarstöden. Detta kan vara en avgörande faktor för
många företag om de ska ställa om eller inte, särskilt för
mindre företag. En ökad efterfrågan av ekologiska livsmedel
kan göra att andelen ekologisk odlad jordbruksmark kommer
att öka. Även utformningen av det nya
landsbygds¬programmet kan påverka om vi kommer att få se
en ökning eller minskning av ekologiskt odlad jordbruksmark.

Motivering/Bedömning/Behov

Hur följer vi upp målet
Indikator/nyckeltal

Koppling till Agenda 2030s
delmål/ miljömål/ lagstiftning

Vägen framåt

De styrmedel som finns i dagsläget räcker inte för att vända utvecklingen med
minskande brukad jordbruksmark i Kronobergs län. Problematiken är komplex men
består i huvudsak av att det är svårt att få lönsamhet i jordbruksföretag speciellt i
skogsbygden.

Arealuppgifterna baseras på
ansökta arealer i jordbrukarnas
ansökningar om arealbaserade stöd
dvs inte konstaterade uppgifter
hämtade från beslut om
Miljöersättningen för betesmark och
slåtterängar.
Beslutsstöd
Blis
Jordbruksverkets officiella statistik.

2.4 Hållbar livsmedelsproduktion
och motståndskraftiga
jordbruksmetoder
12.2 Hållbar förvaltning och
användning av naturresurser
15.5 Skydda den biologiska
mångfalden och naturliga
livsmiljöer
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt och djurliv
Art- och habitatdirektivet
Fågeldirektivet
Vattendirektivet
Havsmiljödirektivet

La10 Ta fram riktlinjer för
att bevara länets
åkermark

Länsstyrelsen,
kommunerna,
Lantbruksnäringen

NEJ

15.5 Skydda den biologiska
mångfalden och naturliga
livsmiljöer
Ett rikt odlingslandskap
Giftfri miljö
Ett rikt växt- och djurliv
Art- och habitatdirektivet
Fågeldirektivet
Vattendirektivet
Havsmiljödirektivet

Li1 Öka systematiskt
hållbarhetsarbete i
verksamheter, La10 Ta
fram riktlinjer för att
bevara länets åkermark

Länsstyrelsen,
kommunerna,
Lantbruksnäringen

JA

15.5 Skydda den biologiska
mångfalden och naturliga
livsmiljöer
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt och djurliv
Art- och habitatdirektivet
Fågeldirektivet
Vatten- och havsdirektivet.

saknas

Länsstyrelsen,
kommunerna,
Lantbruksnäringen

NEJ

2.4 Hållbar
livsmedelsproduktion och
motståndskraftiga
jordbruksmetoder
12.2 Hållbar förvaltning och
användning av naturresurser
15.5 Skydda den biologiska
mångfalden och naturliga
livsmiljöer
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt och djurliv
Art- och habitatdirektivet
Fågeldirektivet.

saknas

Länsstyrelsen,
kommunerna,
Lantbruksnäringen

NEJ

2.4 Hållbar
Data från
Samhällsutvecklingsavdelningen/kul livsmedelsproduktion och
motståndskraftiga
turmiljö (Via kulturmiljöbidraget)
jordbruksmetoder
12.2 Hållbar förvaltning och
användning av naturresurser
Ett rikt odlingslandskap

Li7 Utveckla frilufts- och
kulturlivet på landsbygden

Kommuner, Lantbrukare,
Allmänhet

NEJ

Länsstyrelsens handläggare

saknas

Ekologisk odling handlar om att producera livsmedel på ett långsiktigt och hållbart
Data från Jordbruksverket
sätt – från jord till bord. För att göra det behöver man använda naturresurser som
jord, energi och vatten på ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt. Ekologisk
produktion ska också stötta den biologiska mångfalden och värna om djurens
välmående.
Med ekologisk produktion är strävan att skydda miljön och klimatet, bevara markens
bördighet på lång sikt, minska mängden skadliga ämnen i miljön, upprätthålla höga
standarder för djurvälfärd, respektera djurens artspecifika beteendemässiga behov,
främja korta distributionskedjor och producera mer mat lokalt inom EU:s olika
medlemsländer, bevara sällsynta raser och inhemska raser som är
utrotningshotade, utveckla utbudet av växter som är anpassade till det ekologiska
jordbrukets specifika behov och mål och att bidra till en hög grad av biologisk
mångfald.
Målet kan vara svårt att nå i Kronobergs län eftersom vi saknar förädlingsindustri
och ekologisk produktion strävar efter att minimera transporterna. Därför är målet
relativt lågt satt.
Det nationella målet i Livsmedelstrategins handlingsplan är 30 procent. Det
nationella målet till 2010 var 20 procent.
Den totala arealen slåtteräng i länet var 239 hektar 2019 .
Ängar och betesmarker är viktiga för odlingslandskapets arter och naturtyper, det vill Jordbruksverkets officiella statistik.
Arealuppgifterna baseras på ansökta arealer i jordbrukarnas säga biologisk mångfald och grön infrastuktur.
ansökningar om arealbaserade stöd dvs inte konstaterade
uppgifter hämtade från beslut om Miljöersättningen för
betesmark och slåtterängar.
År 2019 var arealen för slåtterängar med särskilda värden,
dvs de skötta slåtterängarna 166 hektar. Året innan var
arealen 171 hektar. Sista året i föregående
landsbygdsprogram år 2014 var arealen 205 hektar. Målet är
mycket svårt att nå och skulle kräva kraftfulla och långsiktiga
insatser. Målet nåddes inte till 2020.
Beslutsstöd
Arealen skogsbete år 2019 var 32 hektar, vilket är samma
Detta är ett viktigt mål för den biologiska mångfalden.
BLIS
nivå som 2018.
Betad skog är en av de naturtyper som minskat mest i landet under de senaste
hundra åren. Skogar som betas eller nyligen betats uppvisar ofta en stor variation
Det är en kraftig minskning jämfört med 123 hektar 2014.
beträffande topografi,
Erfarenheten efter fältarbetet de senaste åren då många
jordmån, fältskikt och trädslagsfördelning (Andersson et al. 1993). De har höga
befintliga skogsbeten besöktes är att stormskador i många
naturvärden och lång kontinuitet av exempelvis gamla träd, solbelysta träd och ved,
fall har gjort att markerna inte längre är användbara som
skogsbete. Dessutom har många haft dålig beteskvalitet då förnafattig mark, föryngringssuccessioner, specifika störningsregimer, buskar,
de inte har skötts aktivt på det sätt som skulle ha behövts för lågträd, bryn med mera. Naturvärdena är knutna till alla dessa livsmiljöer. (Från
att bevara eller förbättra de hävdberoende värdena.
Axelsson Linkowski, Weronika, 2010. Utmarksbete, främst skogsbete, och dess
För att öka arealen skogsbete och de hävdberoende värdena effekter på biologisk mångfald. CBM:s skriftserie 40. Naptek, Centrum för biologisk
skulle det behövas mer utbildnings- och informationsinsatser mångfald, Uppsala.)
samt samverkan med Skogsstyrelsen.

Ängsfruktodlingarna i området kring södra Åsnen är sedan 2013 riksintresse för
kulturmiljö. Dessa utgör ett unikt uttryck för allmogens mångsidiga jordbruk, i länet
och nationellt. Ängsfruktodlingarna har minskat betydligt sedan mitten av 1900-talet,
men det finns en vilja att bevara de kvarvarande odlingarna.
Fruktodlare med ängsfruktodlingar i Urshultsbygden kan söka kulturmiljöbidrag
årligen för vård och skötsel, beskärning med mera, av fruktträden. Nya fruktträd och
ersättning av döda och sjuka träd med nya traditionellt ympade vildaplar premieras
genom att kulturmiljöbidraget beräknas utifrån antalet skötta träd i odlingen. På så
vis uppmuntras ett bevarande av traditionen och hantverket, samtidigt som
ängsfruktodlingarna finns kvar som ett säreget inslag i bygden.
Målet behövs för att bevaka att inte tillståndet försämras. Livsmedelsstrategin har
nytta av målet.
En genbank av lokala fruktsorter har anlagts i naturreservatet De lokala fruktsorterna i Urshultsbygden sammanställdes i skriften "Urshultsfrukt"
Hackekvarn. Nu odlas sorterna Västerbotorp glasäpple,
2003. De var följande sorter.
Urshult Kungsäpple och Äpple från Sånnahult samt
Äpple: Urshults kungsäpple I och II, Västerbotorps glasäpple, Äpple från Sånnahult.
Körsbärssorten Zafir i reservatet.
Plommon: Tidig Victoria. Päron: Fårarmbergamott, Långåkerpäron. Körsbär: Zafir.
I Nationella genbanken i Alnarp, SLU, finns ett klonarkiv med Päronet Förarmbergamott hette tidigare Fårarmsbergamott, eftersom det växte på
ön Fårarm. Ön har sedan bytt namn till Förarm.
två plantor av varje fruktträd i ängsfruktodlingen i
Hackekvarn.
Plommonet Tidig Victoria bedöms vara utdöd.
Eventuellt kan sorten Förarmsbergamott också ympas in i
Anledningen till att bevara dessa små lokala fruktsorter, som kanske saknar en
genbanken i Hackekvarn inom några år.
fulländad arom och som ter sig oansenliga jämfört med de glänsande sorterna i
Tidig Viktoria bedöms som utdöd då de inte har kunnat
handeln idag, är att vi ska värna befintliga genetiska resurser. Vi kan inte veta vilka
återfinnas trots omfattande efterforskning.
som behövs i framtiden och då är det oklokt att låta sorter försvinna. När de väl är
borta går det inte att få dem tillbaka. De tillhör det kulturarv som vi förvaltar från
tidigare generationer - precis som stenmurarna och de gamla husen.
Under 2019 beviljades 13 ängsfruktodlare i Urshultsområdet
kulturmiljöbidrag. Odlingarna är av varierande storlek och
totalt utgick bidrag till 4 575 skötta fruktträd, vilken är en
ökning med 101 träd sedan 2018.
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2.4 Hållbar
livsmedelsproduktion och
motståndskraftiga
jordbruksmetoder
12.2 Hållbar förvaltning och
användning av naturresurser
Ett rikt odlingslandskap,
Ett rikt växt och djurliv

Varför tillhör målet
just detta temaorådet

Målgrupp

Målen för
Kommuner,
odlingslandskapet hör
Lantbruksnäringen,
hemma i tema Landskap. Allmänhet

Kommentarer på
målformulering

Organisationen vill
ingå i målgrupp för
målet?
JA/NEJ med
kommentarer

NEJ

Organisationens
åtagande för att nå
målet
(valfritt)

Lessebo kommun
efterfrågar ekologisk och
närproducerad mat.

Landskap

Målformulering 2013-2020 Kortnamn 2021-2030 Fullständigt målförslag 2021-2030

Öka andelen
blommande träd och
buskar

Skyddsvärda träd, mål till Behålla de grova
träden
2020. Hejda förlusten av
den biologiska mångfalden
knuten till skyddsvärda träd:
Antalet identifierade
skyddsvärda träd per
inventeringsområde minskar
inte under perioden
2010–2020.

Andelen blommande träd och buskar i
länets gräsmarker ökar jämfört med år
2021.

Koppling till Agenda 2030s
delmål/ miljömål/ lagstiftning

Vägen framåt

Varför tillhör målet
just detta temaorådet

2.4 Hållbar
livsmedelsproduktion och
motståndskraftiga
jordbruksmetoder
15.5 Skydda den biologiska
mångfalden och naturliga
livsmiljöer/
Generationsmålet (mat till
pollinerare som gör en
ekosystemtjänst),
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt- och djurliv
15.5 Skydda den biologiska
mångfalden och naturliga
livsmiljöer
Ett rikt växt- och djurliv
Art- och habitatdirektivet
Fågeldirektivet

saknas

Målen för
Kommuner,
odlingslandskapet hör
Lantbruksnäringen,
hemma i tema Landskap. Lantbruksnäringen

Vi kommer att använda data
som redovisas till
Naturvårdsverket för uppföljning
till indikatorerna
Anlagd eller hydrologisk
restaurerad våtmark samt
Hydrologisk restaurerad
torvmark
https://www.sverigesmiljomal.se/
miljomalen/myllrandevatmarker/anlagda-ellerhydrologiskt-restaureradevatmarker/

6.6 Skydda och återställ
vattenrelaterade ekosystem
13.1 Stärk motståndskraften
mot och anpassningsförmågan
till klimatrelaterade katastrofer
13.2 Integrera åtgärder mot
klimatförändringar i politik och
planering
15.1 Bevara, restaurera och
säkerställ hållbart nyttjande av
ekosystem på land och i
sötvatten
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt- och djurliv

La4 Skapa kreotoper.

Reviderings Nuläget/senaste bedömning
status

Motivering/Bedömning/Behov

Ny

I Kronobergs län finns det åtgärdsprogram för 31 arter som är
hotade och knutna till odlingslandskapet. Även många andra
arter som tidigare varit vanliga i odlingslandskapet har en
negativ utveckling. Att bevaka att andelen blommande träd
och buskar i gräsmarkerna ökar är ett sätt bevaka situationen
för de arter som är beroende av blomning.

Data vart 6e år från RMÖ Remiil.
Ett mål om som gynnar vilda pollinerare. För att gynna dem behövs blommande
Första data under 2021.
miljöer och boplatser, särskilt i åkerkanter, bryn, vägkanter, diken och på
åkerholmar, som korridorer där insekterna kan sprida sig i landskapet. Beroende på
art flyger till exempel solitärbin 50–500 meter.
Blommande fruktträd och bärbuskar samt sälg och viden ger blommor under våren –
vilket är viktigt för många pollinerare.

Inventeringen av grova träd i länet enligt länets trädplan är
klar, men arbetet med att analysera de inventeringsinsatser
som gjorts vad gäller grova träd, pågår. Det går därför inte att
värdera om målet nås eller inte.

Mycket av den biologiska mångfalden är knuten till skyddsvärda träd. De grova
RMÖ grova lövträd och ÅGP.
Miljöövervakningen görs vart 12:e
träden är ryggraden för den biologiska mångfalden. Många arter av mossor, lavar,
svampar, fåglar, insekter med mera är beroende av gamla, grova träd för att själva år, ÅGP följs upp löpande.
kunna leva. Samtidigt är många av dessa arter sällsynta och rent av hotade
eftersom det finns förhållandevis få gamla träd kvar och det tar lång tid för nya träd
att växa till sig. Det kan ta några hundra år innan ett träd får de riktigt höga
naturvärdena.
Träden är också viktiga för landskapsbilden samtidigt som de utgör ett viktigt
kulturarv. De gamla, grova träden har blivit ganska ovanliga, men de som finns hittas
ofta i anslutning till det äldre odlingslandskapet, i alléer, betesmarker, ängar, parker,
kring gårdar och på kyrkogårdar.

Uppskattningsvis anlades halva arealen (ca 200 ha av 400
ha) till år 2020 enligt Länsstyrelsens skattning.
Sammanlagt 55 ha har färdigställts i länet under 2020 med
statlig finansiering, 5 ha våtmark och 50 ha torvmark. Av
dessa 5 ha våtmarker har 80 procent finansierats av
skötselanslaget och 20 procent av LOVA samt 50 ha
torvmark varav 24 procent finansierats av våtmarkssatsingen
och 76 % av skötselmedel (från Magnus Strindells
redovisning i januari 2021 till Naturvårdsverket). 2019
beviljades bidrag till skötsel av 262 ha anlagda våtmarker och
dammar i odlingslandskapet enligt uppgifter från
landsbygdsenheten (osäker areal pga 3 olika system,
uppgifter från Maria Sjöberg).

Nästan en fjärdedel av Sveriges våtmarker har försvunnit senaste seklet. I vattnets
naturliga kretslopp spelar våtmarkerna en viktig roll. Här bromsas vattnet upp, en del
avdunstar och vattnets avrinning jämnas ut. De utgör viktiga delar av landskapets
förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden och de ökar tillskottet till
grundvattnet. De har också betydelse för att förhindra näringsläckage från jordar där
våtmarkerna är lokaliserade och för att rena vatten från näringsämnen. Många arter
av fåglar, insekter, kärlväxter och mossor, lever i våtmarkerna. Sammantaget bidrar
våtmarkerna till ökad biologisk mångfald, minskad övergödning, minskad
klimatpåverkan och klimatanpassning.
Våtmarker har försvunnit eller skadats av utdikning och annan mänsklig påverkan
under lång tid. Natur- och kulturvärden samt ekosystemtjänsters funktion i våtmarker
påverkas negativt av markavvattning, vattenreglering, otillräcklig hävd och
kvävenedfall m.m. Fler våtmarker behöver återskapas i landskapet för att öka
biologisk mångfald, vattenrening och vattenhållande förmåga. De är också viktiga för
rekreation och fiskevård.

Antalet identifierade skyddsvärda träd per Reviderad
inventeringsområde minskar inte under
perioden 2021–2050.

Hur följer vi upp målet
Indikator/nyckeltal

Målgrupp

Ingen åtgärd men arbete
med Grön infrastruktur
och Åtgärdsprogram för
hotade arter bidrar till att
nå målet

Kommentarer på
målformulering

Organisationen vill
ingå i målgrupp för
målet?
JA/NEJ med
kommentarer

Organisationens
åtagande för att nå
målet
(valfritt)

JA

Beaktar val av växter vid
nyplantering.

JA

Certifierat skogsbruk.
Beaktas i detaljplanering.

Öka landskapets vattenhållande förmåga
Öka arealen
Öka arealen våtmarker i
våtmarker
odlingslandskapet. I
odlingslandskapet i
Kronobergs län ska minst
400 ha våtmarker och
småvatten anläggas eller
återställas fram till år 2020,
räknat från år 2000.

I Kronobergs län ska minst 400 ha
våtmarker och småvatten anläggas eller
återställas, räknat från år 2020.

Reviderad

Kommuner,
Lantbruksnäringen,
Lantbruksnäringen

NEJ

Hållbart skogslandskap
Markvattnets
buffrande förmåga
ökar

Den buffrande eller syraneutraliserande
Ny
förmågan (ANC) i markvattnet i skogen i
länet ökar. Den behövs för att marken ska
kunna återhämta sig från försurningen.

Många år av surt nedfall återspeglas i surt markvatten, med
pH runt eller under 5 och utan buffringskapacitet. Den
buffrande förmågan mäts vid fyra mätplatser. För att
markvattnet ska bidra till en återhämtning från försurning i
sjöar och vattendrag måste värdet på den
syraneutraliserande förmågan (ANC) vara klart högre än noll.
Vid länets ytor ligger ANC i markvattnet omkring eller under
noll, och särskilt Angelstad har kraftigt negativa värden.
De flesta mätplatser i Götaland uppvisar negativt ANC, i
Svealand är ANC vanligtvis omkring noll, och i Norrland är
det positivt.

Den buffrande eller syraneutraliserande förmågan i markvattnet i skogen i länet är
viktig för att marken ska kunna återhämta sig från försurningen. Nästan hälften av
länets sjöar är försurade och återhämtningen går sakta. Trots det minskade
svavelnedfallet är återhämtningen från försurning i markvattnet långsam i länets
skogar. Skogsbrukets försurande påverkan bedöms öka med varmare klimat, högre
tillväxt och ökat uttag av grot. Den buffrande eller syraneutraliserande förmågan i
markvattnet i skogen är ett mått på hur marken återhämtar sig från försurningen. Ett
negativt ANC innebär att det inte finns någon buffringskapacitet i markvattnet.
Inom krondroppsmätningarna som förtätas i länet på uppdrag av Kronobergs
luftvårdsförbund, finns årliga data från fyra mätpunkter: Attsjö, Tagel, Angelstad och
Fälleshult, som visar att den syraneutraliserande förmågan är alltför dålig på alla fyra
mätplatserna.
ANC, ”Acid Neutralising Capacity” (syraneutraliserande förmåga) beräknas som
starka basers katjoner (Ca2+, Mg2+, Na+, K+) minus starka syrors anjoner (SO42-,
NO3-, Cl-) räknat i ekvivalenter. Positivt värde utgörs av syrabuffrande vätekarbonat
och organiska anjoner. Negativt värde uttrycker aciditet.
Målet kompletterar målet om "Bevara näringsämnena i marken"/ "Askåterföring vid
uttag av grot". Målet syftar till att bevaka utvecklingen.

Inom krondroppsmätningarna som
förtätas i länet på uppdrag av
Kronobergs luftvårdsförbund, finns
årliga data från fyra mätpunkter:
Attsjö, Tagel, Angelstad och
Fälleshult.

15.1 Bevara, restaurera och
säkerställ hållbart nyttjande av
ekosystem på land och i
sötvatten

Länsstyrelsen
Kommunerna
Skogsbruket

NEJ

Återföra
näringsämnen till
skogsmarken

Andelen avverkad granskog av totala
Ny
avverkade arealen med överskridande av
kritiskt baskatjonupptag vid grotuttag* där
askåterföring inte sker, minskar till 0
senast år 2030.
*Grot=Grenar och toppar.

Askåterföring skulle behövas på vissa skogsmarker i högre utsträckning än idag,
särskilt där grot tas ut. Den areal som aska sprids på i Kronobergs län har minskat
sedan VEAB:s aska sprids i andra län. Det finns idag inget incitament för att sprida
askan i skogen utan den används som fyllnadsmaterial i vägar istället. Ett hållbart
skogsbruk måste återställa borttagen näring i marken efter skogsbruksåtgärder.
Återställning genom markvittring tar hundratals år. Målet omfattar inte aska från
snabbväxande energiskog som kan innehålla höga tungmetallhalter och istället bör
deponeras.

Se metod i indikatorn
Skogsbrukets försurande
påverkan på
sverigesmiljömål.se,
https://www.sverigesmiljomal.se/
miljomalen/bara-naturligforsurning/forsurning-franskogsbruk/.

15.1 Bevara, restaurera och
säkerställ hållbart nyttjande av
ekosystem på land och i
sötvatten
15.2 Främja hållbart skogsbruk,
stoppa avskogningen och
återställ utarmade skogar
Bara naturlig försurning
Levande skogar

Länsstyrelsen
Kommunerna
Skogsbruket

JA

Kvävenedfallet
minskar

Det atmosfäriska nedfallet av oorganiskt
Ny
kväve till barrskog i Kronobergs län
överstiger inte i någon del av länet den
kritiska belastningsgränsen som har satts
för barrskog i Sverige, 5 kg per ha och år.

Data från indikatorn "Försurning från skogsbruk" på
sverigesmiljömål.se redovisar att andelen 2010 i Kronobergs län
var 13%.
Uttaget av grot har de senaste fem åren (2014-2019) legat mellan
2 900 och 3 800 hektar per år, den högre siffran gäller 2019. Bild 8
i Regional årlig uppföljning av miljömålen 2020 visar ”gapet”
mellan areal med grot-uttag och areal med askåterföring, se
nedan. Grot är för övrigt en förnyelsebar energikälla som medför
minskade utsläpp av försurande ämnen som koldioxid och
svaveloxid, men som vid uttag innebär att försurningen ökar i
marken.

Ke7 Främja hållbart
resande
Ke9 Utveckli klimatinriktad
länstransportplanering
Ke11 Främja klimatsmarta
gods- och varutransporter

Länsstyrelsen
Kommunerna
Skogsbruket

NEJ

Öka andelen löv i
skogen

Andelen lövträdsdominerad och andelen
lövskog ökar i Kronobergs län.

Andel lövträdsdominerad skog av produktiv skogsmarksareal
efter 2017 (Femårsmedelvärde) var 15,8% i Götaland.
Senast tillgängliga officiella data för andelen lövskog i
Kronobergs län är att andelen lövskog var 9,5 procent av
skogsmarksarealen i Kronobergs län 2017.

Mer lövträd i skogen är positivt för den biologisk mångfalden. Det ökar ljusinsläppet
till marken och ger möjlighet för etablering av mark- och undervegetation. Ökad
andel löv minskar försurningen, då granproduktion försurar under tillväxten. Att
plantera gran på åkermark förstör åkermarken. Ökade andel löv minskar risken och
gör skogen mindre stormkänslig.

Ke10 Främja klimatsmarta
brukningsmetoder inom
skogs- och lantbruk

Länsstyrelsen
Kommunerna
Skogsbruket

JA

Ny

Årliga data från Krondroppsnätet
Mellan 8 och 14 kg oorganiskt kväve per hektar föll totalt ner Den kritiska belastningsgränsen för barrskog i Sverige har satts till 5 kg kväve per
över barrskogen i Kronobergs län under det hydrologiska året hektar och år. Denna gräns är satt för att motverka att skogsmarkens växtarter
2018/2019. Nedfallet är högst i länets västra delar.
påverkas. Mycket kväve gynnar olika gräsarter men missgynnar till exempel blåbär.
5 kg/ ha är vad träden beräknas kunna ta upp vid tillväxt. Överskott av kväve läcker
ut i markvattnet och ökar övergödningen i vattendrag och sjöar, vilket även kan bidra
till förurning i mark och vatten.
Målet är en möjlighet att följa om utvecklingen i länet går åt rätt håll.

Målen nedan
föreslås utgå

Sida 4

255

Frisk luft
Bara naturlig försurning
Ingen övergödning

Data från Riksskogstaxeringen.
Levande skogar
Tabell:
https://skogsstatistik.slu.se/pxweb/s
v/OffStat/OffStat__ProduktivSkogs
mark__Areal/PS_Areal_bestandsty
per_tab.px/table/tableViewLayout2/
Diagram sid 103:
https://www.slu.se/globalassets/ew/
org/centrb/rt/dokument/skogsdata/s
kogsdata_2020_webb.pdf

Certifierat skogsbruk.

Certifierat skogsbruk.

Landskap

Målformulering 2013-2020 Kortnamn 2021-2030 Fullständigt målförslag 2021-2030

Reviderings Nuläget/senaste bedömning
status

Motivering/Bedömning/Behov

Andel sjöar drabbade av Andel sjöar drabbade
av försurning.
försurning. Av länets
samtliga sjöar >1ha, ska år
2020:
högst 35 % av antalet sjöar
vara försurade orsakad av
mänskliga aktiviteter och
högst 20 % av
sammanlagda sjöytan vara
försurad orsakad av
mänskliga aktiviteter.
Målvattendrag
Målvattendrag. Av länets
vattendrag som kalkas för
sin egen skull
(målvattendrag) ska år
2020:
–bottenfaunan vara
obetydligt påverkad av
försurning i minst 70 procent av den sammanlagda
sträckan.

Av länets samtliga sjöar >1ha, ska år
Utgår
2020:
högst 35 % av antalet sjöar vara försurade
orsakad av mänskliga aktiviteter och högst
20 % av sammanlagda sjöytan vara
försurad orsakad av mänskliga aktiviteter.

Enligt beräkningar med den så kallade MAGIC-modellen är
56 procent av sjöarna i Kronobergs län, större än 1 hektar,
försurade på grund av mänsklig aktivitet . För sydvästra
Sverige, dit Kronoberg räknas i detta sammanhang, beräknas
andelen försurade sjöar 2020 vara 45 procent .
SLU har beräknat sannolikheten för att en given sjö är
försurad . För Kronoberg är sannolikheten mer än 50 procent
i övervägande delen av länet.

Målet utgår eftersom underlag för att följa upp det på länsnivå inte finns längre. Att
sjöar och vattendrag har god status följs upp inom ramen för vattenförvalningen,
vars nästa cykel går till 2027. Målen om Försurning i sjöar och vattendrag ersätts av
målet om mörtens reproduktion.

Av länets vattendrag som kalkas för sin
Utgår
egen skull (målvattendrag) ska år 2020:
–bottenfaunan vara obetydligt påverkad av
försurning i minst 70 procent av den
sammanlagda sträckan.

Målet hade behövt omarbetas så att det blev möjligt att följa upp. Eftersom det
sannolikt kommer att saknas medel till fortsatta undersökningar av bottenfauna
ersätts det av målet om mörtens reproduktion.

Myrskyddsplanen
Myrskyddsplanen.
Samtliga våtmarker i
Kronobergs län som ingår i
”Myrskyddsplan för Sverige”
ska ha ett långsiktigt skydd
senast år 2020.

Samtliga våtmarker i Kronobergs län som Utgår
ingår i ”Myrskyddsplan för Sverige” ska ha
ett långsiktigt skydd senast år 2020.

Den sammanvägda bedömningen av undersökningar
2013–2018 tyder emellertid på att bottenfaunan är obetydligt
påverkad av försurning i 84 procent av den sammanlagda
sträckan målvattendrag (261 km).
Om trenden håller i sig är målet således för närvarande
uppnått. Utvecklingen är positiv. Målets uppfyllelse beror
emellertid inte bara på minskat nedfall och återhämtning från
försurning i mark och vatten. Även kalkningen är viktig.
Framtida medelstilldelning för kalkning av sjöar och
vattendrag har därför stor betydelse för om det regionala
målet kan fortsätta att vara uppnått.
Takten när det gäller skydd av objekt i Myrskyddsplanen är
låg. Ett objekt, Ljungsjömyren, har fått formellt skydd under
det senaste året. Arbetet med områdesskydd har de senaste
åren fokuserats på skydd av skog. Målet kommer inte att
kunna nås.
Utsläpp av ammoniak kan bidra till både övergödning och
försurning. Kronobergs läns totala ammoniakutsläpp
beräknades 2018 till cirka 1 500 ton, vilket var cirka 3 procent
av Sveriges totala utsläpp. Det är en minskning sedan 1990
då utsläppen beräknades till cirka 1 800 ton per år i
Kronobergs län, vilket visas i bild 16. Minskningen beror i
huvudsak på förbättrad gödselhantering inom jordbruket,
men även på att antalet nötkreatur och svin har minskat i
länet. Utsläppen sjunker inte så mycket längre och målet
uppnås inte till år 2020.
Den största utsläppskällan är djurhållningen inom lantbruket.
Den kväverika ammoniakgasen avges från såväl träck som
urin i både djurstallar och vid lagring och spridning av
stallgödsel. Även spridning av handelsgödsel avger
ammoniak till luften, liksom gödsel från djur på bete.
Jordbruket stod för den största delen av ammoniakutsläppen
under 2017. Den resterande delen, cirka 5 procent, kommer
från transporter samt avfall och avlopp.

Utvecklingen går på rätt håll, även om det är en bit kvar till 1400 ton/år.
Målet föreslås tas bort eftersom det finns krav på gödselhantering inom lantbruket
när det gäller lagring, spridningstillfälle och nybyggnation av ladugårdar. Det finns ett
ekonomiskt incitament för lantbrukare att ”behålla” ammoniaken då det är dyrt att
köpa in gödsel. Bedömningen är att de åtgärder som kan göras inom lantbruket görs
succesivt även utan ett regionalt miljömål. Äldre ladugårdar med sämre
gödselhantering tas ur bruk och ny teknik när det gäller till exempel behovsanpassad
gödsling börjar användas. Målet föreslås utgå.

Utsläpp av ammoniak.
Utsläppen av ammoniak i
Kronobergs län ska inte
överstiga 1400 ton per år.

Minska utsläppen av
ammoniak

Bevara ängar och
Bevara ängar och
naturbetesmarker. Länets naturbetesmarker
ängar och naturbetesmarker
ska bevaras och arealen
bibehållas i åtminstone
dagens utsträckning.
Åtminstone 5 000 ha ska år
2020 skötas och omfattas
av miljöersättning för
marker med höga naturoch kulturhistoriska värden
(ersättning för särskilda
värden) eller motsvarande.

Öka slåtterängsarealen
som sköts. Länets
slåtterängsareal som sköts
och omfattas av
miljöersättning för marker
med höga natur- och
kulturhistoriska värden
(ersättning för särskilda
värden) eller motsvarande
ska öka så att den år 2020
uppgår till minst 600 ha.

Öka
slåtterängsarealen
som sköts

Bevarande av natur- och
kulturmiljöer i åkermark.
Minst 50 % av länets
åkerareal ska år 2020
omfattas av EUersättningen för bevarande
av natur- och kulturmiljöer
eller motsvarande
ersättning.

Bevarande av naturoch kulturmiljöer i
åkermark

Utsläppen av ammoniak i Kronobergs län
ska inte överstiga 1400 ton per år.

Utgår

Koppling till Agenda 2030s
delmål/ miljömål/ lagstiftning

Vägen framåt

Varför tillhör målet
just detta temaorådet

Målgrupp

Regionala data från nationella
emissionsdatabasen. Nationella
data finns på Naturvårdsverkets
webplats.

7.1/ Etappmålet Minskning av
nationella utsläpp av
luftföroreningar

Eventuellt LA8
Tillgängliggöra uppgifter
om utsläppskällor för
näringsämnesläckage?
En indirekt koppling finns
till KE 10, Främja
klimatsmarta
brukningsmetoder inom
skogs- och lantbruk

Ammoniak hör till
utsläppen från jordbruket
som är en viktig del av
landskapet.

kommuner, Lantbruket

Målet utgår. Länsstyrelsen följer upp målet i verksamhetsplaneringen.

Länets ängar och naturbetesmarker ska
Utgår
bevaras och arealen bibehållas i
åtminstone dagens utsträckning.
Åtminstone 3600 ha ska år 2030 skötas
och omfattas av miljöersättning för marker
med höga natur- och kulturhistoriska
värden (ersättning för särskilda värden)
eller motsvarande

Länsstyrelsens uppfattning, efter ett omfattande fältarbete, är För slåtterängar kvarstår målet om att öka totalarealen av slåtterängar. Det finns
att trenden generellt är negativ, och särskilt i skogsbygden.
även ett mål om totalareal där betesmarkerna ingår, även om det omfattar alla
Den totala arealen betesmark och slåtteräng har minskat
betesmarker, inte bara de ogödslade.
med 11 procent mellan 2003 och 2019. 2019 var den totala
arealen betesmark 20 804 hektar, vilket är en ökning med
ungefär 240 ha sedan 2018 och den högsta arealen
betesmark sedan 2015 . Ökningen beror på torkan 2018 då
många var tvungna att använda mark som inte använts på
länge eller tidigare brukats. Ökningen bedöms dock endast
vara en tillfällig uppgång eftersom antalet betande djur
samtidigt har minskat.

Länets slåtterängsareal som sköts och
Utgår
omfattas av miljöersättning för marker med
höga natur- och kulturhistoriska värden
(ersättning för särskilda värden) eller
motsvarande ska bibehållas så att den år
2030 uppgår till minst 170 ha.

Länsstyrelsens uppfattning, efter ett omfattande fältarbete, är Målet är mycket svårt att nå och det skulle kräva kraftfulla och långsiktiga åtgärder
att trenden generellt är negativ, och särskilt i skogsbygden.
både nationellt men också regionalt för att nå det. För slåtterängar kvarstår istället
målet om att öka totalarealen av slåtterängar.

Utgår

Hur följer vi upp målet
Indikator/nyckeltal

I det landsbygdsprogrammet finns inte längre någon
Det ekonomiska stödet utgick redan 2013. Det har gjorts en del utredningar om det,
miljöersättning för natur- och kulturmiljöer. De flesta
men stöd till kulturmiljöer ingår inte i framtaget förslag till CAP 2023. Eftersom det
åtaganden gick ut år 2013.
saknas länsdata för att följa upp det föreslås det utgå.
Hur stora effekterna blir är svårt att bedöma. I länet var det, i
förhållande till målet, en liten andel som hade ett åtagande i
miljöersättningen för natur- och kulturmiljöer, cirka 23 procent
av åkerarealen i länet 2013. För en del åkermark har
ersättningen säkert varit avgörande för att det har varit ett
aktiv skötsel av landskapselementen. Utformningen av
ersättningen innebar att det var svårt för brukaren att söka
korrekt. Vid kontroll var erfarenheterna att det fanns stora
avvikelser både i det som godkänts i förhållande till sökt areal
samt av skötseln, det vill säga i huvudsak igenväxning.
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Indikator/nyckeltal

Certifierad ekologisk
Certifierad ekologisk
producerad mjölk
producerad mjölk.
Andelen certifierad
ekologiskt producerad mjölk
i länet ska öka eller
bibehållas jämfört med 2010
års nivå (andelen var 5,1 %
okt 2009).

Andelen certifierad ekologiskt producerad Utgår
mjölk i länet ska öka eller bibehållas
jämfört med 2010 års nivå (andelen var
5,1 % okt 2009).

Den certifierade ekologiskt producerade mjölken uppgick
Tidigare har många olika aspekter av ekologisk produktion följts upp, men det
2017 till 10,1 procent enligt statistik från Jordbruksverket,
förenklas genom att enbart arealen för det ekologiska produktionen följs upp. Det
vilket är en liten fortsatt ökning jämfört med tidigare år. Det
kvarstående målet bedöms indikera utvecklingen i länet på ett tillräckligt bra sätt .
tas inte fram länsvis statistik längre men troligtvis har den
ekologiska mjölkproduktionen i länet inte minskat. Nationellt
minskade den invägda ekologiska mjölken något mellan 2018
och 2019 vilket kan ha sin naturliga förklaring i att det var
torka 2018. Mjölkproducenterna är beroende av både
mejerierna och att det finns en efterfrågan på ekologiskt
producerad mjölk. Finns ingen efterfrågan tar inte mejerierna
in mer ekologisk mjölk. Målet kommer att nås.

Certifierad ekologisk
Certifierad ekologisk
produktion av ägg
produktion av ägg. Den
certifierade ekologiska
produktionen av ägg i länet
ska som minst bibehållas,
helst öka jämfört med 2010
nivå (34 % 2009)

Den certifierade ekologiska produktionen
av ägg i länet ska som minst bibehållas,
helst öka jämfört med 2010 nivå (34 %
2009)

Utgår

Certifierad ekologisk
Certifierad ekologisk
produktion av nötkött
produktion av nötkött.
Andelen certifierad
ekologiskt producerat
nötkött ska vid utgången av
2020 utgöra minst 20 % av
länets produktion av nötkött.

Andelen certifierad ekologiskt producerat
nötkött ska vid utgången av 2020 utgöra
minst 20 % av länets produktion av
nötkött.

Utgår

Jordbruksverket för inte längre någon länsvis statistik vilket
gör det svårt att veta vad nivån ligger på idag.
De senaste uppgifterna om den certifierade ekologiska
äggproduktionen är från 2015 och då var cirka 34 procent av
den totala äggproduktionen i länet ekologisk. Anledningen till
ökningen sedan 2012, då andelen var 28 procent, är att
några av de konventionella producenterna minskade sin
produktion samtidigt som de ekologiska producenterna
utökade. Beräkningen för 2015 har gjorts med hjälp av
producenternas redovisade antal höns via
salmonellaprovtagning samt antal slutbesiktigade platser.
Jordbruksverket för inte längre någon länsvis statistik vilket
gör det svårt att veta om vi börjar närma oss målet.
Den certifierade ekologiska nötköttsproduktionen var 14,1
procent 2017 av den totala produktionen i länet. Det är en
liten ökning sedan 2016. Andelen har varierat lite under
några år och det är svårt att säga åt vilket håll det kommer att
gå framöver. Nationellt står det ekologiska nötköttet för 16
procent av det nötkött som produceras.
Andelen certifierade ekologiska företag påverkas av
merbetalningen de får för sina djur samt utformning av
ersättning för ekologisk produktion som går att söka via
jordbrukarstöden. För små företag är det ofta inte ekonomiskt
försvarbart att vara certifierad. Med en ökad efterfrågan på
ekologiska livsmedel kan andelen eventuellt komma att öka.

Certifierad ekologisk
Certifierad ekologisk
produktion av lammkött. produktion av
Den certifierade ekologiska lammkött
produktionen av lammkött
ska vid utgången av 2020
utgöra minst 20 % av länets
produktion av lammkött.

Den certifierade ekologiska produktionen Utgår
av lammkött ska vid utgången av 2020
utgöra minst 20 % av länets produktion av
lammkött.

Långsiktigt skydd för
Långsiktigt skydd för
särskilt värdefulla
särskilt värdefulla
naturmiljöer
naturmiljöer. År 2010 –
2020 ska minst fyra nya
områden i särskilt värdefulla
naturmiljöer i eller i
anslutning till sjöar och
vattendrag få ett långsiktigt
skydd.

Utgår

Skyddsvärda träd, mål till Skyddsvärda träd, mål
till 2016
2016. Hejda förlusten av
den biologiska mångfalden
knuten till skyddsvärda
träd:– Av de identifierade
levande skyddsvärda
träden* inom skyddade
områden ska 100 % ha en
gynnsam bevarandestatus
år 2016.– Av de
identifierade levande
skyddsvärda träden* utanför
skyddade områden ska 80
% ha en gynnsam
bevarandestatus år
2016.*Definition enligt
Länsstyrelsens plan för
inventering, skötsel och
information om särskilt
skyddsvärda träd i
Kronobergs län 2009-2013

Hejda förlusten av den biologiska
Utgår
mångfalden knuten till skyddsvärda träd:–
Av de identifierade levande skyddsvärda
träden* inom skyddade områden ska 100
% ha en gynnsam bevarandestatus år
2016.– Av de identifierade levande
skyddsvärda träden* utanför skyddade
områden ska 80 % ha en gynnsam
bevarandestatus år 2016.*Definition enligt
Länsstyrelsens plan för inventering,
skötsel och information om särskilt
skyddsvärda träd i Kronobergs län 20092013

Tidigare har många olika aspekter av ekologisk produktion följts upp, men det
förenklas genom att enbart arealen för det ekologiska produktionen följs upp. Det
kvarstående målet indikerar på ett tillräckligt bra sätt utvecklingen i länet.

Det finns få producenter i länet vilket gör att tillgången på data begränsas av
sekretess. Tidigare har många olika aspekter av ekologisk produktion följts upp, men
det förenklas genom att enbart arealen för det ekologiska produktionen följs upp.
Det kvarstående målet indikerar på ett tillräckligt bra sätt utvecklingen i länet.

Jordbruksverket för inte längre någon länsvis statistik vilket
gör det svårt att veta om vi börjar närma oss målet.
Den certifierade ekologiska lammproduktionen uppgick till
13,2 procent 2017 av den totala produktionen i länet. Det är
en minskning med två procentenheter sedan 2016. Antalet
lamm varierar en del mellan åren, både det totala antalet och
de ekologiska, och det är svårt att se åt vilket håll trenden
går. Andelen slaktat ekologiskt lammkött i Sverige har varit
20 procent eller något över sedan 2012.
Hur ersättningen för ekologisk produktion är utformad samt
merbetalning för produkterna påverkar till stor del andelen
certifierade företag. För små företag lönar det sig ofta inte att
vara certifierad.

Det finns få producenter vilket gör att data begränsas av sekretess.Tidigare har
många olika aspekter av ekologisk produktion följts upp, men det förenklas genom
att enbart arealen för det ekologiska produktionen följs upp. Det kvarstående målet
indikerar på ett tillräckligt bra sätt utvecklingen i länet.

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Fiskeriverket
fastställde 2006 ”Nationell strategi för genomförande av
skydd av sjöar och vattendrag”. Utifrån denna strategi har
förslag till skydd av limniska miljöer tagits fram och ingår
tillsammans med andra naturtyper i Länsstyrelsens
fastställda plan för skydd av värdefull natur.
I Länsstyrelsens plan för skydd av värdefull natur, där de
områden listas som har så stora naturvärden att de bör
skyddas med områdesskydd enligt miljöbalken, finns totalt
nio områden som är utpekade som blivande limniska
reservat. Länsstyrelsen arbetar under 2020 med skydd av
limniska miljöer i och kring Trässhults kanal i Mörrumsån.
Det finns ett tjugotal områden med limniska värden i eller
omkring sjöar och vattendrag som är skyddade som
naturreservat. De flesta ligger i Mörrumsåns och Helgeåns
avrinningsområden.
Målet nås inte.

Målet planeras inte att förlängas 2021–2030, eftersom uppföljning framöver görs
genom arbetet med områdesskyddsplanen.

Länsstyrelsen har inte slutfört inventeringen av grova träd i
Det räcker med ett regionalt miljömål för skyddsvärda träd.
länet och har därför ännu inte utvärderat de
inventeringsinsatser som gjorts vad gäller grova träd. Det går
därför inte att värdera om målet nås eller inte. Under 2020
avses inventeringen att avslutas. Under 2019 friställdes 156
grova lövträd samt 591 efterträdare i länet. Det ursprungliga
åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd sträckte sig till och
med 2016 men en revidering av programmet pågår och
programmet gäller tillsvidare.
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Livsmiljö

Målformulering 2013-2020

Kortnamn 2021-2030

Fullständigt målförslag 20212030

Reviderings Nuläget/senaste bedömning
status

Luftkvalitet
Utsläpp av kväveoxider. År 2020 ska
utsläppen av kväveoxider i Kronobergs
län ha minskat till 2500 ton.

Minska utsläppen av
kväveoxider

Minskade utsläpp av kväveoxider
till högst 1500 ton/år till 2030.

Kvarstår

Under 2019 släpptes det ut knappt 2 300 Drygt hälften av kväveoxidutsläppen kommer från transporter.
ton kväveoxider. De senaste åren har
Kväveoxidutsläppen bidrar även till bildning av marknära ozon, som
utsläppen minskat varje år.
har allvarliga hälsoeffekter.

Andelen
miljögodkända
värmepannor ökar

År 2030 sker minst 95 % av den
småskaliga eldningen av
biobränslen i länet i miljögodkända
pannor (t.ex. pelletspannor eller
vedpannor med ackumulatortank),
räknat på antalet pannor.

Reviderad

Andelen miljögodkända pannor var 2019 Fastbränslepannor av keramik, vedpannor med ackumulatortank eller
65 procent, men det regionala miljömålet pelletspannor, räknas som miljögodkända. Småskalig förbränning av
är 90 procent.
ved och pellets är en relativt stor källa till utsläpp av miljö- och
hälsoskadliga luftföroreningar i Sverige.

Kvävedioxidhalterna
minskar i tätort

Den uppmätta halten av
Ny
kvävedioxid överstiger inte 10
µg/m3 luft räknat som ett
årsmedelvärde någonstans i länets
gaturum. Målet ska vara uppnått år
2030.

Småskalig vedeldning. År 2020 sker
minst 90 % av den småskaliga
eldningen av biobränslen i länet i
miljögodkända pannor (t.ex.
pelletspannor eller vedpannor med
ackumulatortank), räknat på antalet
pannor.
Årsmedelvärde kvävedioxid

Motivering/Bedömning/Behov

Hur följer vi upp målet
Indikator/nyckeltal

Koppling till
Vägen
Agenda 2030s
framåt
delmål/ miljömål/
lagstiftning

Emissionsdatabasen,
Dataunderlag till
nationella
indikatoruppdateringen,
RÅU. Länsdata som
visar utsläpp från olika
sektorer.
RÅU, genom MSB och
Sotarfejarmästarna.

Delmål 3.9,
11.6.
Frisk luft, Bara
naturlig
försurning.

LI4

Delmål 11.6
Frisk luft
Klimatlagen

LI4

Delmål 11.6
Frisk luft

KE8,
KE9, LI4

Under 2019 mättes de högsta värdena
på den trafikbelastade lokalen i Växjö
(11,1 µg/m³) och där var resultatet det
lägsta sedan 2008.

Det skärper det nationella målet regionalt och skulle kunna vara
draghjälp för lokala mål. Transporter till Växjö påverkar luftkvaliten.

IVL:s tätortsprogram för
Kronobergs län i
samverkan med
Kronobergs
luftvårdsförbund.

Minskade tungmetaller Slam från kommunala reningsverk i Kvarstår
i slam
länet ska ha halter av
bioackumulerande tungmetaller
som ligger på minst 50 % under
gällande gränsvärden. Detta gäller
för bly (Pb), kadmium (Cd) och
kvicksilver (Hg).

Samtliga metaller har en betryggande
marginal till gränsvärdet enligt SFS
1998:944.

Säkrar ett framtida fungerande kretslopp med användning av mull och
näringsämnen från säkert slam i jordbruket. Rapport om slamtillförsel
på åkermark, Svenskt vatten, 2020-10-27.

Från kommunernas
Delmål 6.6,
miljörapporter till
12.4.
Svenska
Giftfri miljö
miljörapporteringsportale
n, RÅU.

Li1, LI2

Kvicksilver i abborrar. Halten av
kvicksilver i abborre (ettåriga) ska ligga
på en betryggande marginal (50 %)
under gällande gränsvärden för
konsumtionsfisk.
Efterbehandling av förorenade
områden. Till år 2020 ska 10
prioriterade förorenade objekt ha
åtgärdats i länet, räknat från 2007.

Minskad kvicksilverhalt Halten av kvicksilver i abborre ska Kvarstår
i abborrar
ligga på en betryggande marginal
(50 %) under gällande gränsvärden
för konsumtionsfisk.

Det saknas en tydlig trend av kvicksilver
i småabborre, men ligger på en
betryggande marginal under
gränsvärdet.

Avrinning till sjöar ökar risken för att halterna av kvicksilver kommer att
öka i abborre.

Analys från provfisk
Delmål 2.1.
enligt metodik från 1997, Giftfri miljö
vart tredje år, RÅU.

LI1, LI2

Fler förorenade
områden
efterbehandlas

Det finns många områden kvar som omfattas av mycket stora eller
stora risker för människors hälsa och/eller miljön (riskklass 1 och 2).
Bevakningsmål?

Indikator på
sverigesmiljomal.se, på
länsnivå.

Delmål 6.1,
6.3.
Giftfri miljö

LI2

Ingen

Minska källorna till
Hindra uppkomst och spridning av
spridning av mikroplast mikroplast redan vid källan.

Ny

Omkring 18 % räknas idag in i högsta
riskklasserna. I februari 2020 var 2 030
potentiellt förorenade områden i
Kronobergs län identifierade. Av dessa
är 73 åtgärdade, medan sanering pågår
vid 47 områden.
903 områden har inventerats och
riskklassats. Av dessa har 164 objekt
bedömts tillhöra de högsta riskklasserna
avseende människors hälsa och/eller
miljön; klass 1 (mycket stor risk) eller
klass 2 (stor risk).
Det finns en samstämmighet bland
forskarna att de negativa effekterna ökar
ju mindre partiklarna är. Regional
uppföljning finns ännu inte.

Naturvårdsverket driver på för ökad kunskap och dialog i frågor om
mikroplast. Många aktörer måste samarbeta för att hindra uppkomst
och spridningen redan vid källan.

Delmål 8.4
Giftfri miljö

Slam från kommunala reningsverk i
länet ska ha halter av
bioackumulerande tungmetaller som
ligger på en betryggande marginal (50
%) under gällande gränsvärden enligt
SFS 1998:944. Detta gäller för bly (Pb),
kadmium (Cd) och kvicksilver (Hg).

Miljö- och hälsofarliga
ämnen i slam från
avloppsreningsverk
ska minska

Ny

Hållbar slamhantering - En giftfri och cirkulär återföring av fosfor från
avloppsslam (SOU 2020:3). Morgondagens avloppsanläggningar
behöver utformas för att även kunna motverka negativa klimateffekter,
återvinna samhällets resurser och stödja en cirkulär ekonomi.
Strategiskt viktiga resurser behöver återvinnas samtidigt som skadliga
ämnen inte ska spridas så att de genererar miljö- eller hälsoproblem.

Ingen

Minska
Minska förskrivningen av
antibiotikaanvändninge antibiotika till 250 recept per 1000
n
invånare.

Giftiga ämnen i slam minskar överlag
och länets största avloppsreningsverk är
Revaq-certifierat66. Samtidigt går
åtgärdstakten långsamt och miljön
fortsätter att belastas av föroreningar
från både gamla, och nya, källor. Fler
föroreningar upptäcks i miljön som
exempelvis områden förorenade av
PFAS, högflourerade ämnen.
Kronobergs data är något högre än det
nationella medelvärdet. Kronobergs
medelvärde var 300 recept per 1000
invånare 2017-10-01--2018-09-30
(2017/2018). Ett år senare
(2018/2019)var det 287 och 2019/2020
var det 254 recept per 1000 invånare.
På två år en minskning med 36 procent.

Nationellt ex vis genom
nedskräpningstatistik,
minskat spill från
konstgräsplaner. NV
rapport Mikroplaster i
miljön år 2019,
Redovisning av ett
regeringsuppdrag.
RÅU. Farliga ämnen i
slam, indikator på
Sveriges miljömål.
Miljörapporter från
reningsverk i
miljörapporteringsportale
n. Revaq-certifierade
verk, uppströmsarbete,
spridning på åkermark.
Folkhälsomyndigheten
följer upp och levererar
data till Regionerna varje
kvartal. Kolada mål 3;
Antibiotikaförsäljning,
recept/1000 inv.

Giftfria kretslopp
Slam från kommunala reningsverk.
Slam från kommunala reningsverk i
länet ska ha halter av bioackumulerande tungmetaller som ligger på en
betryggande marginal (50 %) under
gällande gränsvärden enligt SFS
1998:944. Detta gäller för bly (Pb),
kadmium (Cd) och kvicksilver (Hg).

År 2030 är minst 25 procent av
Kvarstår
områdena med riskklass 1 och 2
åtgärdade (delmål). Kronobergs
län har gjort det nationella
övergripande målet till sitt
(bevakningsmål), år 2050 har alla
områden med mycket stor risk eller
stor risk för människors hälsa eller
miljön åtgärdats (riskklass 1 och 2).

Öka slammets värde som
växtnäring och
jordförbättringsmedel.

Ny

Regionen är positiva till ett regionalt miljömål för att fler aktörer kan
arbeta mot det. Regoionens arbete mot målet i regionen blir då bland
annat rationell antibiotikaförskrivning, val av mindre miljöbelastande
läkemedel i rekommendationslistan för förskrivare
(terapirekommendationer) och krav vi ställer vid upphandlingar av
läkemedel. Vi ska också utreda ev. lokal rening av läkemedel från det
nya sjukhuset som ska byggas i Växjö.
Växjö kommun testar ju olika reningstekniker på Sundet (vi har fått
redovisning av projektet), vilket bidrar ju till målet, särskilt om det införs
ett reningssteg för att ta bort läkemedel.
Det finns krav på analyser i utgående avloppsvatten från sjukhus, ett
antal parametrar, dock inte läkemedel. Läkemedelsanalyser är tyvärr
väldigt dyra. Sjukhus är punktkällor för vissa läkemedel (särskilt vissa
antibiotika som används på sjukhus, cytostatika m fl är
miljöbelastande). Vissa andra miljöbelastande läkemedel som
hormoner, antidepressiva, och smärtstillande/antiinflammatoriska
läkemedel (särskilt de med diklofenak) kommer istället ut med
avloppsvattnet från hushållen, då vi ofta tar dessa mediciner under
lång tid i hemmet. Generellt beräknas 10-30 % av
läkemedelsutsläppen komma från sjukhus och 70-90% med
hushållsspillvattnet.
Ett mål om minskad antibiotikaförskrivning finns redan nationellt om
max 250 recept/1000 invånare som alla regioner arbetar mot. Den är
lätt att följa upp och vore bra även i de regionala miljömålen.

Hållbar samhällsplanering
Aktuella
grönstrukturplaner i
alla kommuner

Det finns en politiskat beslutad
Ny
aktuell grönstrukturplan i länets alla
kommuner.

Aktuella grönstrukturprogram finns för
Växjö stad och omgivande tätorter samt
för Alvesta tätort. Ljungby kommun har
äldre grönstrukturplaner som är i behov
av översyn.

Det svenska landskapet har blivit alltmer likformigt. Vidsträckta och
likformiga skogsområden och åkermarker har ersatt äldre tiders mer
variationsrika landskap. Denna utveckling har gjort att många arters
livsmiljö har blivit förstörd eller minskat betydligt i storlek, vilket i sin tur
leder till att den biologiska mångfalden minskar.
En fungerande grön infrastruktur ökar också motståndskraften mot
negativa förändringar, exempelvis klimatförändringar.

Aktuella VA-planer i
alla kommuner

Alla kommuner ska ha en aktuell
VA-plan, som är väl förankrad, för
god vattenkvalitet

Ny

Ljungby och Växjö kommuner har
aktuella VA-planer, medan arbete pågår
i Tingsryd. Uppgifter från Kolada
gällande 2019. (Avläst 2021-01-18).
Alvesta och Ljungby enl rapport.

Vikten av aktuella styrdokument, systematiskt och strukturerat
hållbarhetsarbete. Lättare att motivera politiker att satsa resurser på
tillsyn av enskilda avlopp
Öka prioritering för arbete med avlopp även internt på LST

Ingen

Öka förutsättningarna
för kommunalt
kulturmiljöarbete

Förbättrade förutsättningar för
kommunalt kulturmiljöarbete så att
kulturmiljön bevaras, främjas och
nyttjas hållbart.

Ny

Regional årlig uppföljning av
kulturmiljöarbetet. Boverkets
miljömålsenkät från 2018.

Vikten av aktuella styrdokument och kunskapsunderlag. Lättare för
kommunen att hantera kulturmiljöfrågor i planprocessen. Stärker
möjligheterna att kulturvärden i länet skyddas, används och utvecklas.

Ingen

Öka andelen
återanvänt och
återvunnet material vid
byggnationer och
minska rivningsavfallet

Bygg- och rivningsavfall
Ny
återanvänds i första hand eller
återvinns i alla länets kommuner år
2030. Mängderna som
återanvänds och återvinns ska öka
varje år, till år 2030.
Senast år 2030 ska alla enskilda
Ny
avlopp i Kronobergs län ha
fungerande och godkänd
reningsteknik.

På Norremarks kretsloppspark samt
Lessebo återvinningscentral kan du
lämna byggmaterial för återbruk.

Mycket byggmaterial köps i för stora mängder och utmärkta
byggmaterial kasseras eftersom arbetstiden är dyrare än
byggmaterialet. Den privatperson som till ett mindre projekt vill köpa
sekunda material saknar

Kommunernas tillsynsarbete skiljer sig
åt med avseende på resurser, antal
avlopp att bedriva tillsyn över samt hur
många som anses ha godtagbar
standard. Det är tydligt att kommunens
tillsynsarbete i stor utsträckning
påverkade åtgärdstakten för avlopp.
Rapport 2018, Översikt över tillsynen av
enskilda avlopp i Kronobergs län.

Enligt miljöbalkens 26:e kapitel ska tillsyn ske över miljöfarliga
verksamheter för att kontrollera att gällande tillstånd och lagstiftning
följs, vilket även innefattar små avloppsanläggningar enligt miljöbalken
9:1-2 §§. De flesta sjöar och vattendrag i Sverige är indelade efter
miljökvalitetsnormer beslutade utifrån bestämmelser i EU. Vattnets
ekologiska och kemiska status bedöms och dessa bedömningar ska
vara till hjälp för att förbättra statusen i vattnet. Utifrån bedömningen
sätts skyddsnivåer upp på hur mycket näringsämnen och föroreningar
som får släppas ut i vattnet. Eftersom skyddsnivåerna varierar kan
alltså kraven på reningsanläggningar variera.
Lättare att motivera politiker att satsa resurser på tillsyn av enskilda
avlopp om andelen i kommunen redovisas regelbundet.
Öka prioritering för arbete med avlopp även internt på Länsstyrelsen,
se mer "Aktuella VA-planer". De avlopp som ligger i områden som har
pekats ut inom vattenförvaltningen ska uppfyllt detta senast år 2027.

Utsläpp av orenat
avloppsvatten ska
upphöra.

Biologiskt avfall

Allt matavfall från hushåll och
verksamheter samlas in och rötas
till biogas år 2020.

Utgår

Organisationens åtagande för att nå målet
(valfritt)

JA

Kommunen jobbar ständigt för bättre kollektivtrafik och flera kommunikationsmöjligheter ute på landsbygden. Gång- och cykelvägsutbyggnad för att minska de
korta bilresorna. Hållbart resande uppmuntras för kommunanställda genom rabatt på inskaffande av resekort. Elcyklar och elbil ägs utav kommunen.

JA

Vid energirådgivning rekommenderas fjärrvärme som det främsta alternativet.Målet ingår i åtgärdsprogram för södra Östersjöns vattendistrikt med start 2022.

NEJ, ej aktuellt för vår kommun

Tillsyn enl
MB.

Vid nyansökan av verksamhetsutövning kan relevanta krav och villkor ställas. Uppströmsarbete av befintliga krav och villkor vid tillsyn.

JA

Dagvattenplan med hänsyn till recepientens känslighet under framtagning.

Kommuner

JA

Glasbruksmark i kommunal ägo inventeras och saneras efter bidrag ifrån naturvårdsverket.

LI2

Avfallsbolag
samt
kommunal
tillsyn enl MB.

JA

Källsortering enligt fyrfackssystem för bostadsfastigheter. Vid ansökan och tillsyn av miljöfarliga verksamheter ställs krav och villkor enligt MB.

Delmål 6.6.
Giftfri miljö

LI2

Tillsyn enl MB.

JA

Avvaktar beslut från riksdagen och efterfrågan av slammet för jordförbättringsmedel.

Delmål 3.9.
Giftfri miljö

LI1, LI2

Region
Kronoberg.

NEJ

Delmål 12.2,
13.2 och 15.9.
Begränsad
klimatpåverkan
, Levande sjöar
och
vattendrag,
Myllrande
våtmarker,
Levande
skogar, Ett rikt
odlingslandska
p, Giftfri miljö,
God bebyggd
miljö och Ett
rikt växt- och
djurliv.
Delmål 6.1, 6.3
Kolada - "Har
och 6.4.
kommunen en vattenoch avloppsvattenplan?" Ingen
övergödning,
Giftfri miljö,
Levande sjöar
och
vattendrag,
Grundvatten av
god kvalitet.
Delmål 11.4.
Regional årlig
Generationsmå
uppföljning av
let, Levande
kulturmiljöarbetet.
Kolada ”Har kommunen sjöar och
vattendrag,
ett aktuellt
God bebyggd
kulturmiljöprogram?”
miljö,
Myllrande
våtmarker,
Levande
skogar, Ett rikt
odlingslandska
p samt Ett rikt
växt- och
djurliv.
Delmål 11.6,
Åtgärdswebben? Antal
12.2, 12.4,
byggåterbruk.
12.5, 12.7.
Kommunala
Giftfri miljö,
avfallsbolagen, SSAM.
God bebyggd
miljö.

JA

Arbetas med just nu

LI1, LI2

JA

Under framtagning. Klar hösten 2021.

Kommuner

JA

En ny kultur- och fritidsplan är under framtagande för 2021 och den skall också innehålla en lokal kulturmiljöplan.

KO2,
LI2

Kommuner

JA

Samma åtagande som görs i avfallsplanen för SSAM.

JA

Inventering är utförd. Arbete pågår ständigt.

LI

Förlag till nya mål

Sida 8

259

Resurshus Kommuner
hållning,
giftfri miljö.
Tillsynsans
varet inom
området
ligger på
miljöskydd.

LI6 , LI7,
LI8

Delmål 6.3
LA8, LI1,
Ingen
LI2 och
övergödning,
LI9
Levande sjöar
och vattendrag
och Grundvatten
av god kvalitet.

KO

Giftfri miljö,
hälsoaspekte
r.

LI6 , LI7, Övergripande Kommuner
LI9, LA1 planering.
och
LA4.

Målet nedan föreslås utgå
Biologiskt avfall. Allt matavfall från
hushåll och verksamheter samlas in
och rötas till biogas år 2020.

Tillsyn
(kommuner)

Kommentarer
Organisationen vill ingå i
på
målgrupp för målet?
målformulering JA/NEJ med kommentarer

JA

Kolada - "Kommunen
har aktuella dokument
som fyller funktionen av
ett grön- och
vattenstrukturprogram"
Källa: Boverket
(miljömålsenkäten)

Åtgärdswebben? Kolada?

Varför
Målgrupp
tillhör
målet just
detta
temaoråde
t

Tillsynsansv Kommuner
aret för
avlopp
ligger på
Miljöskydd.

Klimat och energi

Målformulering 2013-2020

Fossilbränslefritt län
Fossilbränslefritt 2030.
Användningen av fossila
bränslen inom Kronobergs
län har upphört 2030.

Plusenergilän
Plusenergilän. År 2050 är
Kronobergs län ett
Plusenergilän. Detta
innebär att produktionen av
förnybar energi och
biobränsle överstiger den
totala energianvändningen i
länet, dvs. blir
självförsörjande och kan
exportera förnybar energi.

Kortnamn 20212030

Fullständigt målförslag 2021-2030

Revid
erings
status

Nuläget/senaste bedömning

Motivering/Bedömning/Behov

Hur följer vi upp målet
Indikator/nyckeltal

Koppling till Agenda 2030s delmål/ miljömål/ lagstiftning

Vägen
framåt

Organisationen vill ingå i
målgrupp för målet?
JA/NEJ med kommentarer

Organisationens
åtagande för att nå
målet
(valfritt)

Fossilbränslefritt län

Användningen av fossila bränslen inom
Kronobergs län har upphört.

Kvarst
år

Idag utgör förnybara bränslen drygt hälften av den
totala energianvändningen i Kronobergs län (51
procent, 2016 års data).Se diagram
Energianvändning nedan.

Ej uppfyllt, dessutom fortfarande aktuellt att fokusera på att fasa ut användning av
fossila bränslen som därmed indirekt ökar användningen av förnybara bränslen.

Energianvändning, statistik från SCB
Kolada Mål 11, 13
Uppgifter samlas in via enkät till kommuner

Agenda 2030, koppling till följande mål/delmål
8.4
11.2, 11.3, 11.6
12.2, 12.6
13.A
EU-mål
Minska utsläpp av växthusgaser med 40% jmf med 1990
Miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Nationella mål
- Senast 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp, varav minst 85% av
reduktionen av utsläpp ska ske i Sverige
-etappmål: Utsläpp av växthusgaser till år 2030 minskning med 63% jmf 1990
- Utsläppen för inrikes transporter exklusive inrikes flyg ska vara 70% lägre år
2030 jämfört med 2010
- Elproduktionen ska år 2040 vara 100% förnybar

ÖG2,
ÖG3
KE8

Kommuner och
övriga
offentliga
sektorn
Närinsgliv

JA

Kronobergs län ska bli ett plusenergilän:

Revide
rad

Se diagram Energibalans 2018 nedan som bland
annat visar producerad el.Den totala energitillförseln
till Kronobergs län är enligt Energibalansdiagrammet
6 TWH (2018 års värden). Cirka en tredjedel av
energin importeras till Kronoberg från den nationella
elmixen. En tredjedel produceras i länet från
förnybara källor och majoriteten av den sista
tredjedelen utgörs av importerade fossila bränslen
från transportsektorn.

Att ha kvar ett långsiktigt klimatmål och verka för ett plusenergilän är fortfarande
aktuellt, följande justeringar föreslår utifrån de synpunkter som framkom under
hearingstillfälllet i november.För att konkretisera och göra mer tydligt delas målet
upp i två strategiska inriktningar: Användning och produktion av förnybar el
respektive produktion av förnybara drivmedel.

SCB:Total elanvändning
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/
sv/ssd/START__EN__EN0203/SlutAnvSekto
r/table/tableViewLayout1/

Fordonspolicy för
Lessebo
kommun.Biogasmack i
Lessebo kommer att
etableras utav privat
aktör. Eget mål
antaget av
kommunfullmäktige.
Lessebo kommun ska i
upphandlingar verkar
för att reducera
utsläpp orsakade av
transporter, jordbruk
mm. Minst två nya
upphandlingar
per år med start 2021
vara med
fossilbränslefria
transporter eller
innehålla andra krav
som bidrar till
måluppfyllnad av
Lessebo kommuns
Energi-,miljö- och
klimatstrategiska
program 2019 – 2030
och som är antagen
2020.

Agenda 2030, koppling till följande mål/delmål
7.2, 7.A,
13.3, 13.2, 13.A

KE1

Kommuner och
övriga
offentliga sektorn
Närinsgliv

JA

Installation av solceller
för egen produktion.

Agenda 2030, koppling till följande mål/delmål
13
EU-mål
Minska utsläpp av växthusgaser med 40% jmf med 1990
Miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Nationella mål
Utsläpp av växthusgaser till år 2030 minskning med 63% jmf 1990
Utsläpp av växthusgaser till år 2045 minskning med 100% jmf 1990
Agenda 2030, koppling till följande mål/delmål
7.2
EU-mål
Minska utsläpp av växthusgaser med 40% jmf med 1990
Miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Agenda 2030, koppling till följande mål/delmål
7
11
EU-mål
Minska energiavändning med 32,5% genom bättre energieffektivitet (jmf 2018)
Miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Nationella mål
Energianvändningen ska vara 50% effektivare 2030 jämfört med 2005 (genom
minskad energiintensitet). Mäts i tillförd energi i relation till BNP.
Minska energianvändning med 32,5% genom bättre energieffektivitet (jmf
2018)

KE10
LA1

Lantbruksnäringe
n

KE1

Kommuner och
övriga
offentliga sektorn
Närinsgliv

KE4

Kommuner och
övriga
offentliga sektorn
Närinsgliv

Agenda 2030, koppling till följande mål/delmål
7, 11, 13
EU-mål
Andel förnybar energi inom transportsektor är 14%
Miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Nationella mål
Utsläppen för inrikes transporter exklusive inrikes flyg ska vara 70% lägre år
2030 jämfört med 2010
Agenda 2030, koppling till följande mål/delmål
12
EU-mål
Andel förnybar energi inom transportsektor är 14%
Agenda 2030, koppling till följande mål/delmål
Miljökvalitetsmål
12
Begränsad klimatpåverkan
EU-mål
Frisk luft
Andel förnybar
Nationella
mål energi inom transportsektor är 14%
Miljökvalitetsmål
Utsläppen för inrikes transporter exklusive inrikes flyg ska vara 70% lägre år
Begränsad
2030
jämförtklimatpåverkan
med 2010
Frisk luft
Nationella mål
Utsläppen för inrikes transporter exklusive inrikes flyg ska vara 70% lägre år
2030 jämfört med 2010
Agenda 2030, koppling till följande mål/delmål
7, 13
EU-mål
Andel förnybar energi inom transportsektor är 14%
Miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Nationella mål
Utsläppen för inrikes transporter exklusive inrikes flyg ska vara 70% lägre år
2030 jämfört med 2010

KE2
KE6
KE9
KE11

Kommuner och
övriga
offentliga sektorn
Närinsgliv

KE2

Kommuner och
övriga
offentliga sektorn
Närinsgliv
Region
Kronoberg
(regional kollektivtrafikmyndighet)

KE1

Näringslivet

Kolada Mål 7, 11
Klimatklivets statistik

Agenda 2030, koppling till följande mål/delmål
7, 11
Miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Nationella mål
Utsläppen för inrikes transporter exklusive inrikes flyg ska vara 70% lägre år
2030 jämfört med 2010

KE3

Kommuner och
övriga
offentliga sektorn
Närinsgliv

Kolada Mål 11, 13
Kollektivtrafikbarometern

Agenda 2030, koppling till följande mål/delmål
11, 13
Miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
God bebyggd miljö
Frisk luft

KE7

Region
Kronoberg
(regional kollektivtrafikmyndighet)

Öka elproduktionen
från vindkraft
Öka elproduktionen
från solkraft
Öka elproduktionen
från vattenkraft
Öka elproduktionen
från kraftvärmeverk
Öka produktionen
av förnybara
drivmedel

◦År 2050 överstiger elproduktionen i
Kronobergs län den totala
elanvändningen i länet
Målnivåer produktion per energislag:
- Vindkraft 2,3 TWh
- Solenergi 0,3 TWh
- Vattenkraft 0,3 TWh
- El från kraftvärmeverk 0,3 TWh
◦År 2050 är produktionen av förnybara
drivmedel i länet minst 0,6 TWh
(exempelvis produktion av biogas och
vätgas men även andra drivmedel kan bli
aktuella)

För elanvändningen gäller målsättningen att produktionen överstiger
användningen. Behovet av el bedöms dock öka till 2050, samtidigt är det viktigt att
genomföra insatser för energieffektivisering. Antagandet är därmed att
elanvändningen ligger på motvarande dagens nivå, 2,2 TWh. Till detta tillkommer
en elektrifiering av fordonsflottan.
Summering 3,2 TWH som minst produceras i länet i form av vind-, sol- och
vattenkraft samt biokraft. Utav dessa energislag förväntas vindkraft ge mest
elproduktion. För samtlig produktion är det viktigt att avvägningar görs gentemot
andra intressen för att produktion ska ske på ett hållbart sätt. Målet kräver även att
fortsatta energieffektiviseringsåtgärder genomförs såväl i företag som i offentlig
sektor.
Energibehovet till transporter upgår i dagsläget till 1,67 TWh. Merparten kommer
från flytande fossila drivmedel som behöver ersättas av förnybara alternativ. 0,6
TWh antas vara rimligt att producera regionalt. I dagsläget kan detta exempelvis
utgöras av en utökad biogasproduktion, nya produktionställen för vätgas. Men detta
utesluter inte nya alterativ framöver.

Produktion av el per energislag
vindkraft statistik via energimyndigheten
(KOLLA UPP)
solenergi statistik via energimyndigheten
https://pxexternal.energimyndigheten.se/pxw
eb/sv/N%c3%a4tanslutna%20solcellsanl%c3
%a4ggningar/N%c3%a4tanslutna%20solcell
sanl%c3%a4ggningar/EN0123_1.px/
(installerad effekt, omräknas till produktion,
antar 900kWh per kW )

Varför tillhör
målet just
detta
temaorådet

Förslag till
målgrupp

Kommentarer på
målformulering

EU-mål:
Minska utsläpp av växthusgaser med 40% jmf med 1990
Miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Nationellt mål
Elproduktionen ska år 2040 vara 100% förnybar
Utsläpp av växthusgaser till år 2030 minskning med 63% jmf 1990

vattenkraft statistik via Svensk vattenkraft :
https://vattenkraft.info/?what=Kronobergs+l%
C3%A4n&where=lan&hidemessage=true
el från kraftverk
Produktion av drivmedel:
Kolada Mål 7, 13
Energibalans

Målen nedan
föreslås utgå
Infångning och
lagring av koldioxid

(Infångning och lagring av koldioxid är
200 kilokol/ha och år 2030 i Kronobergs
län)

Utgår

Målet är ett förslag som diskuteras inför framtagning
av nya miljömål, och i dagsläget finns inget data som
visar nuläget.

Detta förslag togs fram inför hearingen men bedöms inte i dagsläget vara möjligt att
gå vidare med för fomrulering av ett regionalt miljömål.

SCB? Ej följt upp

För att nå det långsiktiga nationella målet om nettonpllutsläpp av växthusgaser
2045 kan detta område bli aktuellt att lyfta framöver, när det finns tydligare
mätmetoder och mer specificerat på nationell nivå. Att öka kolinlagringen i
åkermarken finns med i länets åtgärdsprogram.

Förnyelsebar energi. 70 %
av den totala
energianvändningen i
Kronobergs län kommer år
2020 från förnybara källor.

Förnyelsebar energi

Utgår

År 2016 utgjorde förnybara bränslen drygt hälften (51 %),
av den totala energianvändningen i Kronobergs län.

Ingår i målet om Fossilbränslefritt län till 2030. Att fasa ut fossil energianvändning
innebär en övergång till förnybara energikällor. Ej aktuellt att sätta mål för kortare
tidsperspektiv än 2030.

Kolada Mål 7, 13
Energibalans (SCB)

Användning av elenergi.
Användningen av elenergi i
bostäder och lokaler samt
industriproces-ser ska
minska med 20 % till 2020,
räknat från 1995.

Användning av
elenergi

Utgår

Målen nås ej inom angiven tid. Slutanvändningen av el
följer
ingen tydlig trend utan har rört sig kring samma
medelvärde under en lång tid. Se diagram nedan från
Energibalans Kronobergs län (data 2016)

Finns ett nationellt mål **. Detta gäller även i länet.
Energieffektivisering är ett prioriterat åtgärd men bedömningen görs att det inte
behövs uttryckas som ett eget mål. Ingår indirekt i målet ovan om plusnenergilän,
för att nå denna målsättning är energieffektivisering ett måste.

Kolada Mål 7, 11
Energibalans

Fossil koldioxid från
trafiken. Utsläppen av
fossil koldioxid från trafik
och arbetsfordon har år
2020 minskat med 35 %,
jämfört med 1990 års
utsläpp.

Fossil koldioxid från
trafiken

Utgår

Målen nås ej inom angiven tid.
Utsläppen av koldioxid från fossila transporter
har minskat mellan 2013 till 2016 men målet för 2020
om 300 kiloton kommer inte att nås.

Ingår i målet om fossilbränslefritt län. Ej aktuellt att sätta mål för kortare
tidsperspektiv än 2030.

Kolada Mål 7, 11, 13
Energibalans
RUS data

Förnyelsebara
fordonsbränslen.
Förnyelsebara
fordonsbränslen utgör minst
Förnyelsebara
drivmedel i
30 % inom vägtransporter
Kollektivtrafiken.
år 2020 i Kronobergs län
Kollektivtrafiken i
Kronobergs län är
fossilbränslefri år 2020.

Förnyelsebara
fordonsbränslen

Utgår

Energibalans, Klimatklivets statistik

Utgår

Andelen förnyelsebara bränslen ökar sakta och
främst
genom inblandning av biobränslen i andra
fordonsbränslen (reduktionsplikten)
Målet kommer att nås. Den regionala
kollektivtrafikmyndigheten Region Kronoberg
menar att arbetet kommer att fortsätta och
bedömningen är att målet om 100 procent fossilfritt
bränsle till slutet av år 2020 troligen kommer att nås.

Ingår i målet om fossilbränslefritt län. Ej aktuellt att sätta mål för kortare
tidsperspektiv än 2030.

Förnyelsebara
drivmedel i
kollektivtrafiken

Målet har sitt ursprung i trafikförsörjningsprogram hos Region Kronoberg och det
finns inte anledning att finnas med dubbelt. Ett aktualiserat
trafikförsörjningsprogram håller nu på att tas fram och planeras vara färdigt under
2021.

Miljöarbetet för Sveriges
landsting och regioner

Produktion av
förnyelsebara
fordonsbränslen.
Produktion av förnyelsebara
fordonsbränslen t.ex.
biogas i Kronobergs län ska
vara minst 30 GWh år
2020.
(Detta motsvarar
årsförbrukningen för ca
2700 personbilar.)
Tankställen för
förnyelsebara bränslen.
Tankställen för
förnyelsebara
fordonsbränslen (utöver
E85) finns i alla kommuner i
Kronobergs län år 2020.

Produktion av
förnyelsebara
fordonsbränslen

Utgår

Mängden förnybara fordonsbränslen som produceras
i Kronobergs län 2018 var ca 32 GWh och det är
nästan uteslutande fordonsgas som produceras i
länet.

Mål för att öka produktionen av förnybara fordonsbränslen är fortfarande
högaktuellt, som en del av lösningen för hållbara transporter. Majoriteteten av
länets fordonsflotta drivs av fossila fordonsbränslen. Se ny formulering av mål om
plusenergilän, produktion av förnybara fordonsbränsle föreslås bli en specificering
av detta men då i längre tidsperspektiv (2050).

Kolada Mål 7, 13
Energibalans

Ökat resande med
kollektivtrafiken. För
kollektivtrafiken gäller
följande: Marknadsandelen
ska öka till 15 % år 2030.

Ökat resande med
kollektivtrafiken

**Nationella målet säger: Energianvändningen ska vara 50% effektivare 2030
jämfört med 2005 (genom minskad energiintensitet). Mäts i tillförd energi i relation
till BNP.
Minska energianvändning med 32,5% genom bättre energieffektivitet (jmf 2018)

Målnivån (600 GWh) utgår från att det finns fler alternativa fordonsbränslen än
biogas som kan produceras i länet, exemplevis förnybar vätgas.

Tankställen för
förnyelsebara
bränslen

Utgår

Utgår

Tankställen för biogas finns i Alvesta, Ljungby,
Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults
kommuner. Tankställen för HVO100 har etablerats
på några ställen i länet, Alvesta, Ljungby,Tingsryd,
Älmhult och Växjö. I oktober 2020 fanns totalt 159
laddstolpar24 för elbilar och med stöd av Klimatklivet
kommer fler laddningsstationer, för så kallad
hemmaladdning, främst icke publika, att byggas i
länet.
Utbyggnadstakten för förnyelsebara bränslen ökar
stadigt och prognosen är att målet om tankställen för
förnyelsebara bränslen ser ut att kunna nås till slutet
av 2020
Kollektivtrafikens andel av allt resande i Kronobergs
län, andelen kollektivtrafikresenärer, var sju procent
år 2019. Det nationella genomsnittet låg 2019 mellan
3 och 26 procent, där storstadsregionerna drar upp
procentsatsen25. Fler kvinnor än män åker kollektivt i
länet.
Kollektivtrafikens marknadsandel i Kronobergs län
har minskat de senaste åren och ligger nu på 14
procent jämfört med 15 procent året innan.
Marknadsandelen för kollektivtrafiken i Sverige ligger
på en högre nivå bland kvinnor, 34 procent, jämfört
med bland män, 28 procent. Marknadsandelen
definieras som andelen resor med kollektiva
färdmedel av samtliga resor med motordrivna fordon

Det finns en beslutad regional plan för infrastruktur för elforodn och förnybara
drivemedel som tar hand om detta mål framöver, där behoven specificeras mer i
detalj.
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/tjanster/publikationer/regional-plan-forinfrastruktur-for-elfordon-och-fornybara-drivmedel.html

Målet har sitt ursprung i trafikförsörjningsprogram hos Region Kronoberg och det
finns inte anledning att finnas med dubbelt. Ett aktualiserat
trafikförsörjningsprogram håller nu på att tas fram och planeras vara färdigt under
2021.
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Konsumtion

Målformuler Kortnamn
ing 20132021-2030
2020

Fullständigt målförslag 2021- Reviderin Nuläget/ Motivering/Bedömning/Behov
2030
gsstatus senaste
bedömn
ing

Hur följer vi upp målet
Indikator/nyckeltal

Koppling till Agenda 2030s delmål/ miljömål/
lagstiftning

Vägen framåt

Varför tillhör målet
just detta temaorådet

KE10,
KE12,
KO1, KO2,
KO3, KO4

Förslag till målgrupp

Kommentarer på
målformulering

Organisationen vill
ingå i målgrupp för
målet?
JA/NEJ med
kommentarer

Organisationens
åtagande för att nå
målet
(valfritt)

Målet handlar om utsläpp Kommuner och Region
från flera områden
Kronoberg
(transport, jordbruk,
levnad) och men baseras
i konsumtionen.

JA

Beaktas vid upphandling
av varor och tjänster i
kommunen. Erbjuder
fjärrvärme i de 4
tätorterna.

Hållbar
konsumtion
Utsläpp av
koldioxid
från fossilt
bränsle.
Utsläpp av
koldioxid i
Kronobergs
län från
fossila
bränslen län
ska till år
2020 ha
minskat till 2
ton per år
och per
länsinvånare.

Minska
konsumtionsba
serade
växthusgasutsl
äpp

Växthusgasutsläppen från
Reviderad 8 ton per OBS! Målet är omformulerat att mäta utsläpp från konsumtion i stället
konsumtion i Kronobergs län är
person för endast utsläpp från fossilt bränsle.
4 ton koldioxidekvivalenter per
nationell
person och år. De
t år 2018
konsumtionsbaserade
Data
växthusgasutsläppen (offentlig
från
konsumtion, investeringar,
regional
hushållens konsumtion av
årliguppf
livsmedel, hushållens
öljning
konsumtion av transporter,
finns
hushållens konsumtion av
inte på
boende, hushållens konsumtion
detta
av övrigt) omfattar utsläpp från
sätt utan
varor och tjänster som används
mätte
i Sverige oavsett var utsläppen
endast
sker. Utsläppen kan därmed
CO2
ske både inom Sveriges
från
gränser men också i andra
fossila
länder.
bränslen
innan.

1. Den nationella uppföljningen av
konsumtionsbaserade utsläpp som
redovisas av Naturvårdsverkets
webbplats; Konsumtionsbaserade
växthusgasutsläpp per person och år https://www.naturvardsverket.se/Samar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaserkonsumtionsbaserade-utslapp-perperson/
2. Projektet multiregionala input-outputanalyser utförs av SCB med
finansiering från Region Skåne, Region
Västra Götaland, Tillväxtverket och
Naturvårdsverket. Projektet ska vara
klart till sommaren 2021 och redovisa
statistik för samtliga regioner/län.

Agenda 2030:
8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och
produktion
12.1 Implementera det tioåriga ramverket för
hållbara konsumtions- och produktionsmönster
12.7 Främja hållbara metoder för offentlig
upphandling
12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara
livsstilar
12.A Stärk utvecklingsländers vetenskapliga och
tekniska kapacitet för hållbar konsumtions och
produktion
12.B Utveckla och implementera verktyg för
övervakning av hållbar turism
12.C Eliminera marknadsstörningar som
uppmuntrar till slösaktiga konsumtionsmönster
13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i
politik och planering
13.B Främja mekanismer för att höja förmågan till
klimatrelaterad planering och förvaltning

Ekologisk
konsumtion
i offentliga
sektorn.
Andelen
certifierade
ekologiska
livsmedel
ska utgöra
75 % av den
offentliga
konsumtione
n av
livsmedel år
2020.

Öka
konsumtionen
av certifierade
ekologiska
livsmedel

Andelen certifierade ekologiska Reviderad Graf se
livsmedel ska utgöra 60 % av
nedan
den offentliga konsumtionen av
livsmedel.

Mål behålls men revideras till 60% som det nationella målet.
Kronobergs livsmedelsstrategi, effektmål 4 jobbar med
Livsmedel från Kronoberg i de offentliga köken. Närodlade
livsmedel saknar tydlig definition. Den är olika hos olika aktörer
vilket gör det omöjligt att följa upp. Livsmedelsstrategi och i
åtgärdsprogrammet Vägen framåt jobbar med lokal
producerade livsmedel.

1. Data hämtas från
sammanställning som görs av
Ekomatscentrum. Årliga data.
(G:\Samverkan\Miljömål\Uppföljnin
g\Uppföljningsdata till preciseringar
2012-2020\04. Giftfri miljö\2 reg mål
Ekologisk konsumtion i offentliga
sektorn)
2. Kolada, Mål 12: Ekologiska
livsmedel i kommunens
verksamhet, andel (%)

KO3, KO4,
◦Agenda 2030:
LA
2.3 Fördubbla småskaliga
livsmedelsproducenters produktivitet och
intäkter
2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och
motståndskraftiga jordbruksmetoder
3.9 Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till
följd av skadliga kemikalier och föroreningar
8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion
och produktion: Fram till 2030 successivt
förbättra den globala resurseffektiviteten i
konsumtionen och produktionen samt sträva
efter att bryta sambandet mellan ekonomisk
tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det
tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och
produktion, med de utvecklade länderna i täten.
◦Miljömål:
Giftfri miljö
Ett rikt odlingslandskap

Målet handlar om just
konsumtion/användning
och förbrukning. Andra
mål där ekologiskt nämns
handlar om produktion
och tillhör temaområdet
Landskap.

Kommuner och Region
Kronoberg sedan innan.
Lägg till Linnéuniversitetet
(ingen annan statlig
myndighet i länet har
någon större inköp av
livsmedel

JA

Måltidsverksamheten
arbetar med en långsiktig
plan för ökning av
ekologiska livsmedel.

Ingen

Öka andelen
cirkulära
företag

Öka andelen företag som
tillämpar återbruk eller cirkulärt
arbete i sin verksamhet.

Definition av Cirkulära företag: Företag som återanvänder
resurser i ett stängt kretslopp (www.afry.se)
Företag som tillämpar någon av affärsmodeller inom cirkulär
ekonomi: (https://www.sitra.fi/sv/projekt/de-mest-intressantaforetagen-inom-cirkular-ekonomi/#vad-handlar-det-om)
1. Produkt som tjänst: att erbjuda tjänster i stället för produkter
2. Förnybarhet: användning av förnybara och återvinningsbara
material och förnybar energi vid planeringen och tillverkningen
av produkterna
3. Delningsplattformar: en ökning av varors och resursers
nyttjandegrad och förlängning av livscykeln på digitala
plattformar bl.a. genom hyrning, försäljning, delning och
återanvändning.
4. Förlängning av produktlivscykeln: Produkterna förblir i sitt
ursprungliga användningsändamål så länge som möjligt eller
under flera användningsgånger med hjälp av bl.a. service,
reparation och återtillverkning.
5. Resurseffektivitet & återvinning: material- och energieffektiva
lösningar samt återinsamling och återanvändning av produkter
och råvaror som nått slutet på sin livscykel.
En möjlighet att följa om den regionala utvecklingen förbättras.

Uppföljning kommer att beror på
vilka vi sätter som målgrupp. Detta
mål skulle kunna knyta till sig fler
från näringslivet men kan vara svårt
att identifiera nya företag. Kan detta
vara en uppgift för
branschorganisationer, exempelvis
att ta stickprov på sina medlemmar.

◦Agenda 2030: Mål 12. Hållbar konsumtion och LI1,
KO2
produktion
◦Regeringens strategi för cirkulär ekonomi:
https://www.regeringen.se/4a3baa/contentasset
s/619d1bb3588446deb6dac198f2fe4120/20081
4_ce_webb.pdf
◦Cirkulär ekonomi nämns i handlingsplan för
Agenda 2030:
https://www.regeringen.se/49e20a/contentasset
s/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlin
gsplan-agenda-2030.pdf
◦EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi:
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-isamhallet/EU-och-internationellt/EUsmiljooarbete/Cirkular-ekonomi/
◦Regeringens handlingsplan för cirkulär
ekonomi https://www.regeringen.se/informationsmaterial/
2021/01/cirkular-ekonomi---handlingsplan-foromstallning-av-sverige/

Målet handlar om
cirkulära företag och
cirkulär ekonomi som
återges inom detta
temaområde i Vägen
framåt

Företagarna, Almi,
Region Kronoberg RUS

NEJ

I vårt arbete är vi naturligt
en stöttande organisation
till företag i Lessebo
kommun i samarbete med
branschorganisationer.

Ny

Finns
inte

Förlag till
nya mål
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Här lämnar du generella kommentarer
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Lista över organisationer som har fått remiss
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Kommunstyrelsen
Mon, 8 Mar 2021 13:44:01 +0100
Evolution KS
Remiss - Förslag till Kronobergs miljömål
Kronobergs miljömål 2021–2030.xlsx, Sändlista.pdf

Från: G-RB-Miljömål <Miljomal.Kronoberg@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 8 mars 2021 10:19
Ämne: Remiss - Förslag till Kronobergs miljömål

Hej!
Länsstyrelsen i Kronobergs län har i samverkan med flera aktörer tagit fram förslag till
Kronobergs miljömål 2021–2030 som nu skickas på remiss.
Bifogat finns två dokument:



Förslag till Kronobergs miljömål
Sändlista

Processen har lett fram till totalt 10 förslag till mål och 42 delmål fördelade på fyra
temaområdena – Landskap (4 mål och 19 delmål), Livsmiljö (3 mål och 14 delmål), Klimat och
energi (2 mål och 6 delmål), och Konsumtion (1 mål, 3 delmål). Mer information finns på
länsstyrelsens webbplats: https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/miljo-ochvatten/miljomal/revidering-av-regionala-miljomal.html.
Att svara på remissen
Lämna synpunkter genom att fylla i excelfilen "Kronobergs miljömål.xlsx". Det finns en flik per
temaområde. Lämna synpunkter enligt följande:






Kommentera målformulering
Ange om din organisation anser sig vara berörd av målet
Ange vilka åtagande din organisation tar på sig att för att nå målet
Förslag till nya mål lämnas i fliken nedanför målformuleringarna
Generella kommentarer lämnas i separat flik i dokumentet

Skicka organisationens samordnat remissvar (den ifyllda excelfilen) till
kronoberg@lansstyrelsen.se samt till miljömål.kronoberg@lansstyrelsen.se senast fredagen den 4
juni 2021.
Ange ärendenummer 501-1121-2020

264

Vid frågor kontakta oss på miljömål.kronoberg@lansstyrelsen.se eller på telefon 010-223
70 00.
Landskap - Louise Ellman Kareld
Livsmiljö - Anna Gilius
Klimat och energi - Ida Andreasson
Konsumtion - Aida Ramic
Allmänt/Övergripande frågor - Per-Anders Persson
Med vänliga hälsningar

Aida Ramic
Klimatstrateg
Telefon: 010-223 73 77
Du prenumererar väl på Länsstyrelsens nyhetsbrev för Miljö&Klimat?
Information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Länsstyrelsen i Kronobergs län / County Administrative Board of Kronoberg
SE-351 86 VÄXJÖ / Telefon: +46(0)10 223 70 00
Besöksadress: Kungsgatan 8, Växjö

www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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Ange uppgifter nedan om den som lämnar synpunkter
Organisation:
Hur är förankring inom organisationen gjord?
Kontaktperson:
E-post:
Telefonnummer:
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Landskap

Målformulering 2013-2020 Kortnamn 2021-2030 Fullständigt målförslag 2021-2030

Reviderings Nuläget/senaste bedömning
status

Motivering/Bedömning/Behov

Hur följer vi upp målet
Indikator/nyckeltal

Koppling till Agenda 2030s
delmål/ miljömål/ lagstiftning

Vägen framåt

Målet följs upp mot data från
provfisket inom
kalkeffektuppföljningen/
miljöövervakningen.
Fiskfaunan i kalkade målsjöar följs
upp genom standardiserade
nätprovfisken. Med hjälp av
fångstens art-, längd- och
viktfördelning kan index beräknas
för bedömningen. Länet har för
närvarande 224 målsjöar. Målsjöar
är sjöar som kalkas för sin egen
skull.

15.1 Bevara, restaurera och
säkerställ hållbart nyttjande av
ekosystem på land och i
sötvatten
15.5 Skydda den biologiska
mångfalden och naturliga
livsmiljöer
Bara naturlig försurning
Levande sjöar och vattendrag
Ett rikt växt och djurliv.

Ingen direkt åtgärd i
Vattenmiljöerna är en
Vägen framåt, men Ke10 viktig del av landskapet.
skulle kunna bidra positivt.

Varför tillhör målet
just detta temaorådet

Målgrupp

Livgivande vatten med god vattenkvalitet
Mörtens reproduktion
Målsjöar. Av länets sjöar
är god
som kalkas för sin egen
skull (s.k. målsjöar), ska år
2020:
– mörten kunna fortplanta
sig i minst 80 procent av
antalet,
– mörten kunna fortplanta
sig i så många att deras
sammanlagda sjöyta
motsvarar minst 96 procent
av den totala ytan målsjöar.

Av länets sjöar som kalkas för sin egen
skull (s.k. målsjöar), ska mörten kunna
fortplanta sig:
– i minst 90 procent av antalet sjöar,
– i så många sjöar att deras
sammanlagda sjöyta motsvarar minst 98
procent av den totala ytan målsjöar.

Reviderad

Bedömningen av försurningsläget 2019 är att mört kan
fortplanta sig i 90 procent av det totala antalet målsjöar, vilket
motsvarar 98 procent av den totala ytan målsjöar. Målet till
2020 bedöms vara uppnått.

Målet belyser vattnets kvalitet med avseende på försurning i länets sjöar. Eftersom
försurningen i högsta grad påverkar mark och vatten i Kronobergs län behövs ett
sådant mål. Bedömningen är att ett stort antal sjöar i länet kommer att vara
försurade under lång tid. Mörten är en bra fisk att undersöka eftersom den är känslig
för försurning och den är allmänt förekommande i många sjöar, se kartbild från
Länsstyrelsens publikation Fiskar och fiske i Kronobergs län (2019).
Målets uppfyllelse beror inte bara på minskat nedfall och återhämtning från
försurning i mark och vatten. Även kalkningen är viktig. Framtida medelstilldelning
för kalkning av sjöar och vattendrag har betydelse för om målet verkligen kan nås.
Många sjöar har för kort omsättningstid för att kunna direktkalkas och kan istället
kalkas via omgivande våtmarker. Det är dock inte önskvärt att öka andelen
våtmarkskalkning av biologiska skäl. Målet är ett bevakningsmål.

Fler restaurerade
Restaurering av
värdefulla vattensträckor. värdefulla
vattensträckor
Senast år 2020 ska minst
50 % av de nationellt
värdefulla
vattendragssträckorna i
Kronobergs län vara
restaurerade med avseende
på naturmiljön.

Minst 50 % av de nationellt värdefulla
vattendragssträckorna i Kronobergs län
vara restaurerade med avseende på
naturmiljön.

Kvarstår

Endast en mindre del av de nationellt värdefulla sträckorna är
restaurerade.
De vattendrag i länet som är ”nationellt särskilt värdefulla
vattenområden” är vattendragen Helge å, Lilla Helge å –
Tjurköviken, Möckelnområdet, Vedåsa, Fiolenområdet,
Helige å och Helgasjön till Salen samt Åsnenområdet.
Målet nåddes inte till 2020.
De ”nationellt värdefulla vattenområdena” är Rammsjön,
Vissjön-Lillesjön, Mörhultssjön, Horssjön, Mien och Mienån,
Bräkneån, Alsterån, Forsaån, Norrhultsbäcken, Bolmen,
Innaren samt Hackekvarn. På Årshultsmyren har ett
återvätningsprojekt genomförts genom igenläggning av
diken. Detta objekt ingick i EU-projektet ”LifetoAd(d)Mire”. I
Mieån har biotopvård genomförts och vid Hackekvarn i
Åsnens utlopp pågår projektering av fiskväg. Det, under
2020, påbörjade arbetet med ”Nationell plan för omprövning
av vattenkraft” (NAP) kommer att beröra flera av
ovanstående objekt. Prövningarna av vattenkraftens
miljövillkor ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön
och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

De är viktigt att vattendragssträckorna restaureras för att livet i vattnet ska ha goda Uppgifter från Länsstyrelsens
betingelser. Begränsat arbete med restaurering och tillsyn i de nationellt värdefulla vattenfunktion.
vattendragssträckorna har bedrivits under 2020. Arbetet har gått i vågor, beroende
på när det har funnits resurser och pengar att söka. Arbetet med biotopkarteringen
ska bidra med underlag till restaureringar. Restaureringen förbättrar livsmiljön för för
många hotade arter.

15.1 Bevara, restaurera och
säkerställ håööbart nyttjande av
ekosystem på land och i
sötvatten
15.5 Skydda den biologiska
mångfalden och naturliga
livsmiljöer
Levande sjöar och vattendrag
Ett rikt växt och djurliv.

Ingen direkt åtgård för
detta mål, men möjligen
finns en koppling till Li9
Aktualisera
Naturvårdsprogrammet
inklusive värden i vatten.

Detta är ett viktigt mål för Länsstyrelsen,
flera av de hotade arterna kommunerna,
inom temat Landskap.
Fiskevårdsområden, de
som är intresserade av
fiske.

Kvarstår

Under 2011–2020 har malpopulationen ökat i sjön Möckeln
med tillflöden. 2008 återinfördes mal i den östra grenen av
Helge å uppströms Diö. Inventeringen 2020 visar att dessa
malar har lekt och årets fångster av ett- och två-årig fisk var
betydligt bättre än föregående år i flera av lokalerna. Detta
berodde på gynnsamma förhållanden och varma
vattentemperaturer under sommaren 2018. Utvärderingen av
den långa tidserien visar på en stor variation i reproduktion
mellan olika år. Resultatet tyder dock på ökande reproduktion
de senaste åren, vilket kan bero på temperatur och
väderförhållanden vid lek, men även temperatur och
förhållanden under själva provfisket. Målet är uppnått till
2020.

Populationen ökar och har återhämtat sig efter kraftig tillbakagång under 1900-talet.
Malen är rödlistad som nära hotad (NT). Även om det är en bit kvar till tillståndet i
början av 1900-talet så ökar både utbredningen och antalet. Artens långsamma
tillväxt och sena könsmognad gör dock att det råder stor oklarhet kring storleken på
det reproducerande beståndet. Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (6-8).
Ökad uppvärmning kan påverka fortplanting och tillväxttakt av arten positivt. Målet är
ett bevakningsmål eftersom fisken mal fortfarande finns på den svenska rödlistan
över hotade arter, som SLU senast uppdaterade 2020.

Data från RMÖ, delprogrammet om
Fisken mal/Åtgärdsprogrammet för
fisken mal. Årlig inventering. DNAanalyser av släktskap för
bedömning av fortplantning,
spridning och föryngring.
Utvärdering av provfiskeresultat.

15.5 Skydda den biologiska
mångfalden och naturliga
livsmiljöer
Levande sjöar och vattendrag
Ett rikt växt och djurliv
(Begränsad klimatpåverkan)

Li9 Aktualisera
Naturvårdsprogrammet
inklusive värden i vatten,
Möjligen La8
Tillgängliggöra uppgifter
om utsläppskällor för
näringsämnesläckage.

De hotade arterna har
samlats i tematt om
Landskapet tillsammans
med fokus på arternas
habitat/livsmiljöer.

Länsstyrelsen,
kommunerna,
Fiskevårdsområden, de
som är intresserade av
fiske.

Uttern är nu återigen väletablerad i de flesta större
vattendragen i länet. Vid den senaste inventeringen år
2013–14 hade förekomsten av utter ökat till 48 procent, av
de undersökta lokalerna jämfört med inventeringen 2000 .
Inventeringen av utterspårtecken i Kronobergs län under
2019 och 2020 är avslutad. Preliminära resultat visar ökad
frekvens av spårtecken i länet. Utterstammen bedöms ha en
fortsatt gynnsam utveckling i länet. Målet är uppnått till 2020.

Uttern är en karaktärsart i de vattensystem där de lever. Den har varit en viktigt
indikator på förändringar i miljön, till exempel förekomst av miljögifter. Uttern är
rödlistad som nära hotad (NT) och därför följs utvecklingen i den årliga
miljömålsuppföljningen. Populationen är ökande. Arten har under de senaste 10-15
åren koloniserat nya områden i Götaland och Svealand.

Data från RMÖ, delprogrammet om
Utter. Inventering vart 6:e år.

15.5 Skydda den biologiska
mångfalden och naturliga
livsmiljöer
Levande sjöar och vattendrag
God bebyggd miljö
Ett rikt växt och djurliv

Li9 Aktualisera
Naturvårdsprogrammet
inklusive värden i vatten

De hotade arterna har
samlats i tematt om
Landskapet tillsammans
med fokus på arternas
habitat/livsmiljöer.

Allmänheten,
Länsstyrelsen, kommuner,
trafikverket

Förekomsten av flodkräfta har minskat sedan 2000. Då fanns
det flodkräfta i 26 av länets sjöar och vattendrag. 12 år
senare, 2012 fanns den i 15 sjöar och vattendrag. Detta
motsvarar en minskning med 42 procent. Målet har inte nåtts
till 2020. Endast ett livskraftigt bestånd i länet är känt.

Målet behövs för att bevaka att inte tillståndet försämras ytterligare. Signalkräfta är
bärare av kräftpest men dör inte av den. Flodkräfta dör av pesten som den får av
signalkräfta. Därför följs utvecklingen för flodkräfta och redovisas i den årliga
miljömålsuppföljningen. Flodkräftan är rödlistad som akut hotad, CR, och starkt
hotad, EN, i södra Sverige). Flodkräftan är hårt drabbad av kräftpest, vilken förs till
vattnen av signalkräftan. Den senare har en viss resistens och överlever oftast
medan hela populationer av flodkräftor slås ut. Årligen drabbas upp till ett hundratal
svenska vatten av kräftpest och 2016 återstod knappt 1000 lokaler med flodkräfta i
Sverige, framför allt i södra och mellersta Norrland. I Småland har nio fynd
rapporterats mellan 2016 och 2020.

Data från RMÖ, vattenfunktionen.

15.5 Skydda den biologiska
mångfalden och naturliga
livsmiljöer
15.8
Levande sjöar och vattendrag
Ett rikt växt och djurliv

La9 Ta fram underlag om
främmande arter och
genotyper

De hotade arterna har
samlats i tematt om
Landskapet tillsammans
med fokus på arternas
habitat/livsmiljöer.

Länsstyrelsen,
kommunerna,
Fiskevårdsområden, de
som är intresserade av
fiske.

De hotade arterna har
samlats i tematt om
Landskapet tillsammans
med fokus på arternas
habitat/livsmiljöer.

Länsstyrelsen,
kommunerna,
Fiskevårdsområden, de
som är intresserade av
fiske och naturvård.

Populationen av mal.
Populationen av mal
bibehålls så att den minst
motsvarar 2010 års nivå.

Behålla
malpopulationen

Populationen av mal bibehålls så att den
minst motsvarar 2010 års nivå.

Utbredning av utter.
Utbredningen av utter ska
inte minska (jämfört med
2007).

Utter i hela länet

Utterstammen ska vara livskraftig i länets Reviderad
vattensystem. Jämfört med förekomsten
2014 ska populationen inte ha minskat.

Utbredning och
återintroduktion av
flodkräftan. Flodkräftan
ska finnas i de vatten som
2005 hade kända bestånd.
Återintroduktion av
flodkräftor ska ske i de
vatten där detta är möjligt.

Flodkräftan finns kvar Flodkräftan ska finnas i de vatten som
Kvarstår
2005 hade kända bestånd.
Återintroduktion av flodkräftor ska ske i de
vatten där detta är möjligt.

Utbredning av tjockskalig Livskraftiga bestånd
målarmussla. De bestånd av tjockskalig
av Tjockskalig målarmussla målarmussla
som var kända 2006 ska
finnas i livskraftiga bestånd
och inte minska i totalt antal
förekomster eller totalt antal
individer.

De bestånd av Tjockskalig målarmussla
som var kända 2006 ska finnas i
livskraftiga bestånd. Bestånden ska inte
minska avseende totalt antal förekomster
eller totalt antal individer.

Kvarstår

Bestånden av tjockskalig målarmussla är stabil i länet.
Inventering av tjockskalig målarmussla har genomförts
2010–2020. Innevarande år återbesöktes två lokaler i
Mörrumsån. Lokalerna i Mörrumsån har störst täthet och det
är där vi hittar flest unga musslor. Målet är nått till 2020.

Data från RMÖ, delprogrammet om
Målet behövs för att bevaka att inte tillståndet försämras. Den tjockskaliga
Stormusslor. Årlig inventering av tre
målarmusslan är rödlistad i kategorin starkt hotad (EN). Därför följs utvecklingen i
lokaler.
den årliga miljömålsuppföljningen. Hotbilden består i försurning,
övergödning/förorening (organisk belastning, som leder till igenslamning och därmed
syrebrist i bottnarna där musslan lever) samt fysiska förändringar av artens livsmiljö.
Exempel på negativa fysiska förändringar är reglering/fragmentering och rensning
samt uträtning/kanalisering av vattendragen som leder till ödeläggelse eller förlust
av bottensubstratet på lokalerna. I andra fall kan orsaken till artens tillbakagång vara
att den eller de fiskarter som fungerar som värdar för musslans larver har försvunnit
eller att värdfiskbestånden minskat så kraftigt att rekryteringen av unga musslor inte
kan bibehållas. Musselpopulationerna kan leva kvar i årtionden i vattendrag där
värdfiskarna försvunnit eller minskat, men åldras och dör sakta ut på grund av
utebliven rekrytering.

15.5 Skydda den biologiska
mångfalden och naturliga
livsmiljöer
Levande sjöar och vattendrag
Ett rikt växt och djurliv

Li9 Aktualisera
Naturvårdsprogrammet
inklusive värden i vatten

Länets åker-, ängs- och betesmarksareal
ska omfatta minst 67 000 ha.

Reviderad

Den totala arealen åker-, ängs- och betesmarksareal uppgick
år 2019 till 66 906 hektar. År 2019 var arealen åker 46 102
hektar, vilket är en minskning sedan 1975 med 26 procent .
Minskningen är procentuellt bland de största i landet.
Minskningen bromsades upp och var dock endast drygt 30
hektar mellan 2018 och 2019. Uppbromsningen skedde med
anledning av torkan 2018.
Den totala arealen betesmark har minskat med 11 procent
mellan år 2003 och 2019. År 2019 var den totala arealen
betesmark 20 804 hektar, vilket är en ökning med ungefär
240 ha sedan 2018 och den högsta arealen betesmark
sedan 2015.
Uppbromsningen av arealen minskande åkermark samt
ökning av arealen betesmark bedöms som endast tillfällig
eftersom antalet nötkreatur minskade samtidigt mellan 2018
och 2019 från 64 070 till 62 406. Samma minskning skedde
för antalet får från 20 058 år 2018 till 17 458 år 2019. Målet
nåddes inte till 2020.

De styrmedel som finns i dagsläget räcker inte för att vända utvecklingen med
minskande brukad jordbruksmark i Kronobergs län. Problematiken är komplex men
består i huvudsak av att det är svårt att få lönsamhet i jordbruksföretag speciellt i
skogsbygden.

2.4 Hållbar livsmedelsproduktion
och motståndskraftiga
jordbruksmetoder
12.2 Hållbar förvaltning och
användning av naturresurser
15.5 Skydda den biologiska
mångfalden och naturliga
livsmiljöer
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt och djurliv
Art- och habitatdirektivet
Fågeldirektivet
Vattendirektivet
Havsmiljödirektivet

La10 Ta fram riktlinjer för
att bevara länets
åkermark

Länsstyrelsen,
kommunerna,
Fiskevårdsområden, de
som är intresserade av
fiske.

Hållbart jordbrukslandskap
Behålla
Åker-, ängs- och
jordbruksmarken
betesmarksareal ska
bibehållas. Länets åker-,
ängs- och betesmarksareal
ska år 2020 omfatta minst
68 000 ha.

Sida 2

267

Arealuppgifterna baseras på
ansökta arealer i jordbrukarnas
ansökningar om arealbaserade stöd
dvs inte konstaterade uppgifter
hämtade från beslut om
Miljöersättningen för betesmark och
slåtterängar.
Beslutsstöd
Blis
Jordbruksverkets officiella statistik.

Länsstyrelsen,
kommunerna,
Lantbruksnäringen

Kommentarer på
målformulering

Organisationen vill
ingå i målgrupp för
målet?
JA/NEJ med
kommentarer

Organisationens
åtagande för att nå
målet
(valfritt)

Landskap

Målformulering 2013-2020 Kortnamn 2021-2030 Fullständigt målförslag 2021-2030

Reviderings Nuläget/senaste bedömning
status

Motivering/Bedömning/Behov

Hur följer vi upp målet
Indikator/nyckeltal

Vägen framåt

15.5 Skydda den biologiska
mångfalden och naturliga
livsmiljöer
Ett rikt odlingslandskap
Giftfri miljö
Ett rikt växt- och djurliv
Art- och habitatdirektivet
Fågeldirektivet
Vattendirektivet
Havsmiljödirektivet

Li1 Öka systematiskt
hållbarhetsarbete i
verksamheter, La10 Ta
fram riktlinjer för att
bevara länets åkermark

Länsstyrelsen,
kommunerna,
Lantbruksnäringen

Varför tillhör målet
just detta temaorådet

Målgrupp

Öka andelen
Certifierad ekologiskt
odlad jordbruksmark. Den ekologiskt odlad
jordbruksmark
certifierade ekologiskt
odlade jordbruksmarken
ska vid utgången av 2020
utgöra minst 20 % av länets
jordbruksmark.

Den omställda ekologiskt odlade
Reviderad
(certifierade) jordbruksmarken utgör minst
30 procent av länets jordbruksmark.

2019 var 15 procent av länets jordbruksmark omställd till
ekologisk produktion . Det har varit en liten ökning de
senaste åren och målet kommer inte att nås.
Vallodling dominerar odlingen i länet och den ger inte längre
någon ersättning för ekologisk produktion via
jordbrukarstöden. Detta kan vara en avgörande faktor för
många företag om de ska ställa om eller inte, särskilt för
mindre företag. En ökad efterfrågan av ekologiska livsmedel
kan göra att andelen ekologisk odlad jordbruksmark kommer
att öka. Även utformningen av det nya
landsbygds¬programmet kan påverka om vi kommer att få se
en ökning eller minskning av ekologiskt odlad jordbruksmark.

Öka totalarealen av
Öka totalarealen av
slåtterängar. Länets totala slåtterängar
slåtterängsareal ska år
2020 omfatta minst 800 ha.

Länets totala slåtterängsareal ska omfatta Reviderad
minst 300 ha.

Den totala arealen slåtteräng i länet var 239 hektar 2019 .
Ängar och betesmarker är viktiga för odlingslandskapets arter och naturtyper, det vill Jordbruksverkets officiella statistik.
Arealuppgifterna baseras på ansökta arealer i jordbrukarnas säga biologisk mångfald och grön infrastuktur.
ansökningar om arealbaserade stöd dvs inte konstaterade
uppgifter hämtade från beslut om Miljöersättningen för
betesmark och slåtterängar.
År 2019 var arealen för slåtterängar med särskilda värden,
dvs de skötta slåtterängarna 166 hektar. Året innan var
arealen 171 hektar. Sista året i föregående
landsbygdsprogram år 2014 var arealen 205 hektar. Målet är
mycket svårt att nå och skulle kräva kraftfulla och långsiktiga
insatser. Målet nåddes inte till 2020.

15.5 Skydda den biologiska
mångfalden och naturliga
livsmiljöer
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt och djurliv
Art- och habitatdirektivet
Fågeldirektivet
Vatten- och havsdirektivet.

saknas

Länsstyrelsen,
kommunerna,
Lantbruksnäringen

Behålla arealen
Bibehålla arealen
skogsbete
skogsbete. Länets
skogsbetesareal ska
bibehållas så att den år
2020 uppgår till åtminstone
100 ha.

Länets skogsbetesareal uppgår till minst
100 ha.

Kvarstår

Arealen skogsbete år 2019 var 32 hektar, vilket är samma
nivå som 2018.
Det är en kraftig minskning jämfört med 123 hektar 2014.
Erfarenheten efter fältarbetet de senaste åren då många
befintliga skogsbeten besöktes är att stormskador i många
fall har gjort att markerna inte längre är användbara som
skogsbete. Dessutom har många haft dålig beteskvalitet då
de inte har skötts aktivt på det sätt som skulle ha behövts för
att bevara eller förbättra de hävdberoende värdena.
För att öka arealen skogsbete och de hävdberoende värdena
skulle det behövas mer utbildnings- och informationsinsatser
samt samverkan med Skogsstyrelsen.

Beslutsstöd
Detta är ett viktigt mål för den biologiska mångfalden.
BLIS
Betad skog är en av de naturtyper som minskat mest i landet under de senaste
hundra åren. Skogar som betas eller nyligen betats uppvisar ofta en stor variation
beträffande topografi,
jordmån, fältskikt och trädslagsfördelning (Andersson et al. 1993). De har höga
naturvärden och lång kontinuitet av exempelvis gamla träd, solbelysta träd och ved,
förnafattig mark, föryngringssuccessioner, specifika störningsregimer, buskar,
lågträd, bryn med mera. Naturvärdena är knutna till alla dessa livsmiljöer. (Från
Axelsson Linkowski, Weronika, 2010. Utmarksbete, främst skogsbete, och dess
effekter på biologisk mångfald. CBM:s skriftserie 40. Naptek, Centrum för biologisk
mångfald, Uppsala.)

2.4 Hållbar livsmedelsproduktion saknas
och motståndskraftiga
jordbruksmetoder
12.2 Hållbar förvaltning och
användning av naturresurser
15.5 Skydda den biologiska
mångfalden och naturliga
livsmiljöer
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt och djurliv
Art- och habitatdirektivet
Fågeldirektivet.

Länsstyrelsen,
kommunerna,
Lantbruksnäringen

Länets skötta ängsfruktodlingar omfattar
minst 4500 beskurna träd.

Reviderad

Under 2019 beviljades 13 ängsfruktodlare i Urshultsområdet
kulturmiljöbidrag. Odlingarna är av varierande storlek och
totalt utgick bidrag till 4 575 skötta fruktträd, vilken är en
ökning med 101 träd sedan 2018.

Data från
Ängsfruktodlingarna i området kring södra Åsnen är sedan 2013 riksintresse för
Samhällsutvecklingsavdelningen/kul
kulturmiljö. Dessa utgör ett unikt uttryck för allmogens mångsidiga jordbruk, i länet
och nationellt. Ängsfruktodlingarna har minskat betydligt sedan mitten av 1900-talet, turmiljö (Via kulturmiljöbidraget)
men det finns en vilja att bevara de kvarvarande odlingarna.
Fruktodlare med ängsfruktodlingar i Urshultsbygden kan söka kulturmiljöbidrag
årligen för vård och skötsel, beskärning med mera, av fruktträden. Nya fruktträd och
ersättning av döda och sjuka träd med nya traditionellt ympade vildaplar premieras
genom att kulturmiljöbidraget beräknas utifrån antalet skötta träd i odlingen. På så
vis uppmuntras ett bevarande av traditionen och hantverket, samtidigt som
ängsfruktodlingarna finns kvar som ett säreget inslag i bygden.
Målet behövs för att bevaka att inte tillståndet försämras. Livsmedelsstrategin har
nytta av målet.

2.4 Hållbar livsmedelsproduktion Li7 Utveckla frilufts- och
och motståndskraftiga
kulturlivet på landsbygden
jordbruksmetoder
12.2 Hållbar förvaltning och
användning av naturresurser
Ett rikt odlingslandskap

Kommuner, Lantbrukare,
Allmänhet

De lokala fruktsorterna i Urshultsområdet Reviderad
bevaras. Dessutom ska aktiviteter för att
öka kunskapen om sorterna prioriteras
och spridning genom ympning främjas.
Äpple: Urshults kungsäpple I och II,
Västerbotorps glasäpple, Äpple från
Sånnahult.
Päron: Förarmbergamott, Långåkerpäron.
Körsbär: Zafir.

En genbank av lokala fruktsorter har anlagts i naturreservatet
Hackekvarn. Nu odlas sorterna Västerbotorp glasäpple,
Urshult Kungsäpple och Äpple från Sånnahult samt
Körsbärssorten Zafir i reservatet.
I Nationella genbanken i Alnarp, SLU, finns ett klonarkiv med
två plantor av varje fruktträd i ängsfruktodlingen i
Hackekvarn.
Eventuellt kan sorten Förarmsbergamott också ympas in i
genbanken i Hackekvarn inom några år.
Tidig Viktoria bedöms som utdöd då de inte har kunnat
återfinnas trots omfattande efterforskning.

Länsstyrelsens handläggare
De lokala fruktsorterna i Urshultsbygden sammanställdes i skriften "Urshultsfrukt"
2003. De var följande sorter.
Äpple: Urshults kungsäpple I och II, Västerbotorps glasäpple, Äpple från Sånnahult.
Plommon: Tidig Victoria. Päron: Fårarmbergamott, Långåkerpäron. Körsbär: Zafir.
Päronet Förarmbergamott hette tidigare Fårarmsbergamott, eftersom det växte på
ön Fårarm. Ön har sedan bytt namn till Förarm.
Plommonet Tidig Victoria bedöms vara utdöd.
Anledningen till att bevara dessa små lokala fruktsorter, som kanske saknar en
fulländad arom och som ter sig oansenliga jämfört med de glänsande sorterna i
handeln idag, är att vi ska värna befintliga genetiska resurser. Vi kan inte veta vilka
som behövs i framtiden och då är det oklokt att låta sorter försvinna. När de väl är
borta går det inte att få dem tillbaka. De tillhör det kulturarv som vi förvaltar från
tidigare generationer - precis som stenmurarna och de gamla husen.

2.4 Hållbar livsmedelsproduktion saknas
och motståndskraftiga
jordbruksmetoder
12.2 Hållbar förvaltning och
användning av naturresurser
Ett rikt odlingslandskap,
Ett rikt växt och djurliv

Målen för
odlingslandskapet hör
hemma i tema Landskap.

Kommuner,
Lantbruksnäringen,
Allmänhet

Andelen blommande träd och buskar i
länets gräsmarker ökar jämfört med år
2021.

I Kronobergs län finns det åtgärdsprogram för 31 arter som
är hotade och knutna till odlingslandskapet. Även många
andra arter som tidigare varit vanliga i odlingslandskapet har
en negativ utveckling. Att bevaka att andelen blommande
träd och buskar i gräsmarkerna ökar är ett sätt bevaka
situationen för de arter som är beroende av blomning.

Data vart 6e år från RMÖ Remiil.
Ett mål om som gynnar vilda pollinerare. För att gynna dem behövs blommande
Första data under 2021.
miljöer och boplatser, särskilt i åkerkanter, bryn, vägkanter, diken och på
åkerholmar, som korridorer där insekterna kan sprida sig i landskapet. Beroende på
art flyger till exempel solitärbin 50–500 meter.
Blommande fruktträd och bärbuskar samt sälg och viden ger blommor under våren –
vilket är viktigt för många pollinerare.

Målen för
odlingslandskapet hör
hemma i tema Landskap.

Kommuner,
Lantbruksnäringen,
Lantbruksnäringen

Inventeringen av grova träd i länet enligt länets trädplan är
klar, men arbetet med att analysera de inventeringsinsatser
som gjorts vad gäller grova träd, pågår. Det går därför inte att
värdera om målet nås eller inte.

Mycket av den biologiska mångfalden är knuten till skyddsvärda träd. De grova
träden är ryggraden för den biologiska mångfalden. Många arter av mossor, lavar,
svampar, fåglar, insekter med mera är beroende av gamla, grova träd för att själva
kunna leva. Samtidigt är många av dessa arter sällsynta och rent av hotade
eftersom det finns förhållandevis få gamla träd kvar och det tar lång tid för nya träd
att växa till sig. Det kan ta några hundra år innan ett träd får de riktigt höga
naturvärdena.
Träden är också viktiga för landskapsbilden samtidigt som de utgör ett viktigt
kulturarv. De gamla, grova träden har blivit ganska ovanliga, men de som finns
hittas ofta i anslutning till det äldre odlingslandskapet, i alléer, betesmarker, ängar,
parker, kring gårdar och på kyrkogårdar.

RMÖ grova lövträd och ÅGP.
Miljöövervakningen görs vart 12:e
år, ÅGP följs upp löpande.

2.4 Hållbar livsmedelsproduktion
och motståndskraftiga
jordbruksmetoder
15.5 Skydda den biologiska
mångfalden och naturliga
livsmiljöer/
Generationsmålet (mat till
pollinerare som gör en
ekosystemtjänst),
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt- och djurliv
15.5 Skydda den biologiska
mångfalden och naturliga
livsmiljöer
Ett rikt växt- och djurliv
Art- och habitatdirektivet
Fågeldirektivet

Uppskattningsvis anlades halva arealen (ca 200 ha av 400
ha) till år 2020 enligt Länsstyrelsens skattning.
Sammanlagt 55 ha har färdigställts i länet under 2020 med
statlig finansiering, 5 ha våtmark och 50 ha torvmark. Av
dessa 5 ha våtmarker har 80 procent finansierats av
skötselanslaget och 20 procent av LOVA samt 50 ha
torvmark varav 24 procent finansierats av våtmarkssatsingen
och 76 % av skötselmedel (från Magnus Strindells
redovisning i januari 2021 till Naturvårdsverket). 2019
beviljades bidrag till skötsel av 262 ha anlagda våtmarker
och dammar i odlingslandskapet enligt uppgifter från
landsbygdsenheten (osäker areal pga 3 olika system,
uppgifter från Maria Sjöberg).

Nästan en fjärdedel av Sveriges våtmarker har försvunnit senaste seklet. I vattnets
naturliga kretslopp spelar våtmarkerna en viktig roll. Här bromsas vattnet upp, en del
avdunstar och vattnets avrinning jämnas ut. De utgör viktiga delar av landskapets
förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden och de ökar tillskottet till
grundvattnet. De har också betydelse för att förhindra näringsläckage från jordar där
våtmarkerna är lokaliserade och för att rena vatten från näringsämnen. Många arter
av fåglar, insekter, kärlväxter och mossor, lever i våtmarkerna. Sammantaget bidrar
våtmarkerna till ökad biologisk mångfald, minskad övergödning, minskad
klimatpåverkan och klimatanpassning.
Våtmarker har försvunnit eller skadats av utdikning och annan mänsklig påverkan
under lång tid. Natur- och kulturvärden samt ekosystemtjänsters funktion i våtmarker
påverkas negativt av markavvattning, vattenreglering, otillräcklig hävd och
kvävenedfall m.m. Fler våtmarker behöver återskapas i landskapet för att öka
biologisk mångfald, vattenrening och vattenhållande förmåga. De är också viktiga för
rekreation och fiskevård.

Vi kommer att använda data
som redovisas till
Naturvårdsverket för uppföljning
till indikatorerna
Anlagd eller hydrologisk
restaurerad våtmark samt
Hydrologisk restaurerad
torvmark
https://www.sverigesmiljomal.se/
miljomalen/myllrandevatmarker/anlagda-ellerhydrologiskt-restaureradevatmarker/

Bevara
ängsfruktodlingarna.
Länets idag skötta
ängsfruktodlingar ska
bevaras så att de omfattar
minst 30 ha och 3000
beskurna träd.

Bevara
ängsfruktodlingarna

Bevara lokala
Bevarande av lokala
fruktsorter. Samtliga lokala fruktsorter
fruktsorter i
Urshultsområdet ska
bevaras. Äpple: Urshults
kungsäpple I och II,
Västerbotorps glasäpple,
Äpple från Sånnahult.
Plommon: Tidig Victoria.
Päron: Fårarmbergamott,
Långåkerpäron. Körsbär:
Zafir.

Öka andelen
blommande träd och
buskar

Skyddsvärda träd, mål till Behålla de grova
träden
2020. Hejda förlusten av
den biologiska mångfalden
knuten till skyddsvärda träd:
Antalet identifierade
skyddsvärda träd per
inventeringsområde
minskar inte under perioden
2010–2020.

Ny

Antalet identifierade skyddsvärda träd per Reviderad
inventeringsområde minskar inte under
perioden 2021–2050.

Data från Jordbruksverket
Ekologisk odling handlar om att producera livsmedel på ett långsiktigt och hållbart
sätt – från jord till bord. För att göra det behöver man använda naturresurser som
jord, energi och vatten på ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt. Ekologisk
produktion ska också stötta den biologiska mångfalden och värna om djurens
välmående.
Med ekologisk produktion är strävan att skydda miljön och klimatet, bevara markens
bördighet på lång sikt, minska mängden skadliga ämnen i miljön, upprätthålla höga
standarder för djurvälfärd, respektera djurens artspecifika beteendemässiga behov,
främja korta distributionskedjor och producera mer mat lokalt inom EU:s olika
medlemsländer, bevara sällsynta raser och inhemska raser som är
utrotningshotade, utveckla utbudet av växter som är anpassade till det ekologiska
jordbrukets specifika behov och mål och att bidra till en hög grad av biologisk
mångfald.
Målet kan vara svårt att nå i Kronobergs län eftersom vi saknar förädlingsindustri
och ekologisk produktion strävar efter att minimera transporterna. Därför är målet
relativt lågt satt.
Det nationella målet i Livsmedelstrategins handlingsplan är 30 procent. Det
nationella målet till 2010 var 20 procent.

Koppling till Agenda 2030s
delmål/ miljömål/ lagstiftning

saknas

Kommentarer på
målformulering

Organisationen vill
ingå i målgrupp för
målet?
JA/NEJ med
kommentarer

Ingen åtgärd men arbete
med Grön infrastruktur
och Åtgärdsprogram för
hotade arter bidrar till att
nå målet

Öka landskapets vattenhållande förmåga
Öka arealen
Öka arealen våtmarker i
våtmarker
odlingslandskapet. I
odlingslandskapet i
Kronobergs län ska minst
400 ha våtmarker och
småvatten anläggas eller
återställas fram till år 2020,
räknat från år 2000.

I Kronobergs län ska minst 400 ha
våtmarker och småvatten anläggas eller
återställas, räknat från år 2020.

Reviderad

Hållbart skogslandskap
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6.6 Skydda och återställ
La4 Skapa kreotoper.
vattenrelaterade ekosystem
13.1 Stärk motståndskraften mot
och anpassningsförmågan till
klimatrelaterade katastrofer
13.2 Integrera åtgärder mot
klimatförändringar i politik och
planering
15.1 Bevara, restaurera och
säkerställ hållbart nyttjande av
ekosystem på land och i
sötvatten
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt- och djurliv

Kommuner,
Lantbruksnäringen,
Lantbruksnäringen

avser inte bara i
jordbruksmarken utan
även i skogen

Organisationens
åtagande för att nå
målet
(valfritt)

Landskap

Målformulering 2013-2020 Kortnamn 2021-2030 Fullständigt målförslag 2021-2030

Hur följer vi upp målet
Indikator/nyckeltal

Koppling till Agenda 2030s
delmål/ miljömål/ lagstiftning

Vägen framåt

Varför tillhör målet
just detta temaorådet

Målgrupp

Den buffrande eller syraneutraliserande
Ny
förmågan (ANC) i markvattnet i skogen i
länet ökar. Den behövs för att marken ska
kunna återhämta sig från försurningen.

Många år av surt nedfall återspeglas i surt markvatten, med
pH runt eller under 5 och utan buffringskapacitet. Den
buffrande förmågan mäts vid fyra mätplatser. För att
markvattnet ska bidra till en återhämtning från försurning i
sjöar och vattendrag måste värdet på den
syraneutraliserande förmågan (ANC) vara klart högre än noll.
Vid länets ytor ligger ANC i markvattnet omkring eller under
noll, och särskilt Angelstad har kraftigt negativa värden.
De flesta mätplatser i Götaland uppvisar negativt ANC, i
Svealand är ANC vanligtvis omkring noll, och i Norrland är
det positivt.

Den buffrande eller syraneutraliserande förmågan i markvattnet i skogen i länet är
viktig för att marken ska kunna återhämta sig från försurningen. Nästan hälften av
länets sjöar är försurade och återhämtningen går sakta. Trots det minskade
svavelnedfallet är återhämtningen från försurning i markvattnet långsam i länets
skogar. Skogsbrukets försurande påverkan bedöms öka med varmare klimat, högre
tillväxt och ökat uttag av grot. Den buffrande eller syraneutraliserande förmågan i
markvattnet i skogen är ett mått på hur marken återhämtar sig från försurningen. Ett
negativt ANC innebär att det inte finns någon buffringskapacitet i markvattnet.
Inom krondroppsmätningarna som förtätas i länet på uppdrag av Kronobergs
luftvårdsförbund, finns årliga data från fyra mätpunkter: Attsjö, Tagel, Angelstad och
Fälleshult, som visar att den syraneutraliserande förmågan är alltför dålig på alla
fyra mätplatserna.
ANC, ”Acid Neutralising Capacity” (syraneutraliserande förmåga) beräknas som
starka basers katjoner (Ca2+, Mg2+, Na+, K+) minus starka syrors anjoner (SO42-,
NO3-, Cl-) räknat i ekvivalenter. Positivt värde utgörs av syrabuffrande vätekarbonat
och organiska anjoner. Negativt värde uttrycker aciditet.
Målet kompletterar målet om "Bevara näringsämnena i marken"/ "Askåterföring vid
uttag av grot". Målet syftar till att bevaka utvecklingen.

Inom krondroppsmätningarna som
förtätas i länet på uppdrag av
Kronobergs luftvårdsförbund, finns
årliga data från fyra mätpunkter:
Attsjö, Tagel, Angelstad och
Fälleshult.

15.1 Bevara, restaurera och
säkerställ hållbart nyttjande av
ekosystem på land och i
sötvatten

Länsstyrelsen
Kommunerna
Skogsbruket

Återföra
näringsämnen till
skogsmarken

Andelen avverkad granskog av totala
Ny
avverkade arealen med överskridande av
kritiskt baskatjonupptag vid grotuttag* där
askåterföring inte sker, minskar till 0
senast år 2030.
*Grot=Grenar och toppar.

Askåterföring skulle behövas på vissa skogsmarker i högre utsträckning än idag,
särskilt där grot tas ut. Den areal som aska sprids på i Kronobergs län har minskat
sedan VEAB:s aska sprids i andra län. Det finns idag inget incitament för att sprida
askan i skogen utan den används som fyllnadsmaterial i vägar istället. Ett hållbart
skogsbruk måste återställa borttagen näring i marken efter skogsbruksåtgärder.
Återställning genom markvittring tar hundratals år. Målet omfattar inte aska från
snabbväxande energiskog som kan innehålla höga tungmetallhalter och istället bör
deponeras.

Se metod i indikatorn
Skogsbrukets försurande
påverkan på
sverigesmiljömål.se,
https://www.sverigesmiljomal.se/
miljomalen/bara-naturligforsurning/forsurning-franskogsbruk/.

15.1 Bevara, restaurera och
säkerställ hållbart nyttjande av
ekosystem på land och i
sötvatten
15.2 Främja hållbart skogsbruk,
stoppa avskogningen och
återställ utarmade skogar
Bara naturlig försurning
Levande skogar

Länsstyrelsen
Kommunerna
Skogsbruket

Kvävenedfallet
minskar

Det atmosfäriska nedfallet av oorganiskt
Ny
kväve till barrskog i Kronobergs län
överstiger inte i någon del av länet den
kritiska belastningsgränsen som har satts
för barrskog i Sverige, 5 kg per ha och år.

Data från indikatorn "Försurning från skogsbruk" på
sverigesmiljömål.se redovisar att andelen 2010 i Kronobergs län
var 13%.
Uttaget av grot har de senaste fem åren (2014-2019) legat mellan 2
900 och 3 800 hektar per år, den högre siffran gäller 2019. Bild 8 i
Regional årlig uppföljning av miljömålen 2020 visar ”gapet” mellan
areal med grot-uttag och areal med askåterföring, se nedan. Grot
är för övrigt en förnyelsebar energikälla som medför minskade
utsläpp av försurande ämnen som koldioxid och svaveloxid, men
som vid uttag innebär att försurningen ökar i marken.

Årliga data från Krondroppsnätet

Frisk luft
Bara naturlig försurning
Ingen övergödning

Öka andelen löv i
skogen

Andelen lövträdsdominerad och andelen
lövskog ökar i Kronobergs län.

Andel sjöar drabbade av Andel sjöar drabbade
av försurning.
försurning. Av länets
samtliga sjöar >1ha, ska år
2020:
högst 35 % av antalet sjöar
vara försurade orsakad av
mänskliga aktiviteter och
högst 20 % av
sammanlagda sjöytan vara
försurad orsakad av
mänskliga aktiviteter.
Målvattendrag

Myrskyddsplanen
Myrskyddsplanen.
Samtliga våtmarker i
Kronobergs län som ingår i
”Myrskyddsplan för Sverige”
ska ha ett långsiktigt skydd
senast år 2020.
Utsläpp av ammoniak.
Utsläppen av ammoniak i
Kronobergs län ska inte
överstiga 1400 ton per år.

Motivering/Bedömning/Behov

Markvattnets
buffrande förmåga
ökar

Målen nedan
föreslås utgå

Målvattendrag. Av länets
vattendrag som kalkas för
sin egen skull
(målvattendrag) ska år
2020:
–bottenfaunan vara
obetydligt påverkad av
försurning i minst 70 procent av den sammanlagda
sträckan.

Reviderings Nuläget/senaste bedömning
status

Minska utsläppen av
ammoniak

Ny

Mellan 8 och 14 kg oorganiskt kväve per hektar föll totalt ner Den kritiska belastningsgränsen för barrskog i Sverige har satts till 5 kg kväve per
över barrskogen i Kronobergs län under det hydrologiska året hektar och år. Denna gräns är satt för att motverka att skogsmarkens växtarter
2018/2019. Nedfallet är högst i länets västra delar.
påverkas. Mycket kväve gynnar olika gräsarter men missgynnar till exempel blåbär.
5 kg/ ha är vad träden beräknas kunna ta upp vid tillväxt. Överskott av kväve läcker
ut i markvattnet och ökar övergödningen i vattendrag och sjöar, vilket även kan bidra
till förurning i mark och vatten.
Målet är en möjlighet att följa om utvecklingen i länet går åt rätt håll.
Andel lövträdsdominerad skog av produktiv skogsmarksareal Mer lövträd i skogen är positivt för den biologisk mångfalden. Det ökar ljusinsläppet
efter 2017 (Femårsmedelvärde) var 15,8% i Götaland.
till marken och ger möjlighet för etablering av mark- och undervegetation. Ökad
Senast tillgängliga officiella data för andelen lövskog i
andel löv minskar försurningen, då granproduktion försurar under tillväxten. Att
Kronobergs län är att andelen lövskog var 9,5 procent av
plantera gran på åkermark förstör åkermarken. Ökade andel löv minskar risken och
skogsmarksarealen i Kronobergs län 2017.
gör skogen mindre stormkänslig.

Av länets samtliga sjöar >1ha, ska år
Utgår
2020:
högst 35 % av antalet sjöar vara försurade
orsakad av mänskliga aktiviteter och högst
20 % av sammanlagda sjöytan vara
försurad orsakad av mänskliga aktiviteter.

Enligt beräkningar med den så kallade MAGIC-modellen är
56 procent av sjöarna i Kronobergs län, större än 1 hektar,
försurade på grund av mänsklig aktivitet . För sydvästra
Sverige, dit Kronoberg räknas i detta sammanhang,
beräknas andelen försurade sjöar 2020 vara 45 procent .
SLU har beräknat sannolikheten för att en given sjö är
försurad . För Kronoberg är sannolikheten mer än 50 procent
i övervägande delen av länet.

Av länets vattendrag som kalkas för sin
egen skull (målvattendrag) ska år 2020:
–bottenfaunan vara obetydligt påverkad
av försurning i minst 70 procent av den
sammanlagda sträckan.

Den sammanvägda bedömningen av undersökningar
Målet hade behövt omarbetas så att det blev möjligt att följa upp. Eftersom det
2013–2018 tyder emellertid på att bottenfaunan är obetydligt sannolikt kommer att saknas medel till fortsatta undersökningar av bottenfauna
påverkad av försurning i 84 procent av den sammanlagda
ersätts det av målet om mörtens reproduktion.
sträckan målvattendrag (261 km).
Om trenden håller i sig är målet således för närvarande
uppnått. Utvecklingen är positiv. Målets uppfyllelse beror
emellertid inte bara på minskat nedfall och återhämtning från
försurning i mark och vatten. Även kalkningen är viktig.
Framtida medelstilldelning för kalkning av sjöar och
vattendrag har därför stor betydelse för om det regionala
målet kan fortsätta att vara uppnått.

Utgår

Länsstyrelsen
Kommunerna
Skogsbruket

Data från Riksskogstaxeringen.
Levande skogar
Tabell:
https://skogsstatistik.slu.se/pxweb/s
v/OffStat/OffStat__ProduktivSkogsm
ark__Areal/PS_Areal_bestandstyper
_tab.px/table/tableViewLayout2/
Diagram sid 103:
https://www.slu.se/globalassets/ew/
org/centrb/rt/dokument/skogsdata/sk
ogsdata_2020_webb.pdf

Ke10 Främja klimatsmarta
brukningsmetoder inom
skogs- och lantbruk

Länsstyrelsen
Kommunerna
Skogsbruket

Regionala data från nationella
emissionsdatabasen. Nationella
data finns på Naturvårdsverkets
webplats.

Eventuellt LA8
Tillgängliggöra uppgifter
om utsläppskällor för
näringsämnesläckage?
En indirekt koppling finns
till KE 10, Främja
klimatsmarta
brukningsmetoder inom
skogs- och lantbruk

Målet utgår eftersom underlag för att följa upp det på länsnivå inte finns längre. Att
sjöar och vattendrag har god status följs upp inom ramen för vattenförvalningen,
vars nästa cykel går till 2027. Målen om Försurning i sjöar och vattendrag ersätts av
målet om mörtens reproduktion.

Samtliga våtmarker i Kronobergs län som Utgår
ingår i ”Myrskyddsplan för Sverige” ska ha
ett långsiktigt skydd senast år 2020.

Takten när det gäller skydd av objekt i Myrskyddsplanen är
Målet utgår. Länsstyrelsen följer upp målet i verksamhetsplaneringen.
låg. Ett objekt, Ljungsjömyren, har fått formellt skydd under
det senaste året. Arbetet med områdesskydd har de senaste
åren fokuserats på skydd av skog. Målet kommer inte att
kunna nås.

Utsläppen av ammoniak i Kronobergs län
ska inte överstiga 1400 ton per år.

Utsläpp av ammoniak kan bidra till både övergödning och
försurning. Kronobergs läns totala ammoniakutsläpp
beräknades 2018 till cirka 1 500 ton, vilket var cirka 3 procent
av Sveriges totala utsläpp. Det är en minskning sedan 1990
då utsläppen beräknades till cirka 1 800 ton per år i
Kronobergs län, vilket visas i bild 16. Minskningen beror i
huvudsak på förbättrad gödselhantering inom jordbruket,
men även på att antalet nötkreatur och svin har minskat i
länet. Utsläppen sjunker inte så mycket längre och målet
uppnås inte till år 2020.
Den största utsläppskällan är djurhållningen inom lantbruket.
Den kväverika ammoniakgasen avges från såväl träck som
urin i både djurstallar och vid lagring och spridning av
stallgödsel. Även spridning av handelsgödsel avger
ammoniak till luften, liksom gödsel från djur på bete.
Jordbruket stod för den största delen av ammoniakutsläppen
under 2017. Den resterande delen, cirka 5 procent, kommer
från transporter samt avfall och avlopp.

Utgår

Ke7 Främja hållbart
resande
Ke9 Utveckli klimatinriktad
länstransportplanering
Ke11 Främja klimatsmarta
gods- och varutransporter

Utvecklingen går på rätt håll, även om det är en bit kvar till 1400 ton/år.
Målet föreslås tas bort eftersom det finns krav på gödselhantering inom lantbruket
när det gäller lagring, spridningstillfälle och nybyggnation av ladugårdar. Det finns ett
ekonomiskt incitament för lantbrukare att ”behålla” ammoniaken då det är dyrt att
köpa in gödsel. Bedömningen är att de åtgärder som kan göras inom lantbruket görs
succesivt även utan ett regionalt miljömål. Äldre ladugårdar med sämre
gödselhantering tas ur bruk och ny teknik när det gäller till exempel
behovsanpassad gödsling börjar användas. Målet föreslås utgå.
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7.1/ Etappmålet Minskning av
nationella utsläpp av
luftföroreningar

Ammoniak hör till
utsläppen från jordbruket
som är en viktig del av
landskapet.

kommuner, Lantbruket

Kommentarer på
målformulering

Organisationen vill
ingå i målgrupp för
målet?
JA/NEJ med
kommentarer

Organisationens
åtagande för att nå
målet
(valfritt)

Landskap

Målformulering 2013-2020 Kortnamn 2021-2030 Fullständigt målförslag 2021-2030

Bevara ängar och
Bevara ängar och
naturbetesmarker. Länets naturbetesmarker
ängar och
naturbetesmarker ska
bevaras och arealen
bibehållas i åtminstone
dagens utsträckning.
Åtminstone 5 000 ha ska år
2020 skötas och omfattas
av miljöersättning för
marker med höga naturoch kulturhistoriska värden
(ersättning för särskilda
värden) eller motsvarande.

Reviderings Nuläget/senaste bedömning
status

Motivering/Bedömning/Behov

Hur följer vi upp målet
Indikator/nyckeltal

Länets ängar och naturbetesmarker ska
Utgår
bevaras och arealen bibehållas i
åtminstone dagens utsträckning.
Åtminstone 3600 ha ska år 2030 skötas
och omfattas av miljöersättning för marker
med höga natur- och kulturhistoriska
värden (ersättning för särskilda värden)
eller motsvarande

Länsstyrelsens uppfattning, efter ett omfattande fältarbete, är För slåtterängar kvarstår målet om att öka totalarealen av slåtterängar. Det finns
att trenden generellt är negativ, och särskilt i skogsbygden.
även ett mål om totalareal där betesmarkerna ingår, även om det omfattar alla
Den totala arealen betesmark och slåtteräng har minskat
betesmarker, inte bara de ogödslade.
med 11 procent mellan 2003 och 2019. 2019 var den totala
arealen betesmark 20 804 hektar, vilket är en ökning med
ungefär 240 ha sedan 2018 och den högsta arealen
betesmark sedan 2015 . Ökningen beror på torkan 2018 då
många var tvungna att använda mark som inte använts på
länge eller tidigare brukats. Ökningen bedöms dock endast
vara en tillfällig uppgång eftersom antalet betande djur
samtidigt har minskat.

Länets slåtterängsareal som sköts och
omfattas av miljöersättning för marker
med höga natur- och kulturhistoriska
värden (ersättning för särskilda värden)
eller motsvarande ska bibehållas så att
den år 2030 uppgår till minst 170 ha.

Utgår

Länsstyrelsens uppfattning, efter ett omfattande fältarbete, är Målet är mycket svårt att nå och det skulle kräva kraftfulla och långsiktiga åtgärder
att trenden generellt är negativ, och särskilt i skogsbygden.
både nationellt men också regionalt för att nå det. För slåtterängar kvarstår istället
målet om att öka totalarealen av slåtterängar.

I det landsbygdsprogrammet finns inte längre någon
Det ekonomiska stödet utgick redan 2013. Det har gjorts en del utredningar om det,
miljöersättning för natur- och kulturmiljöer. De flesta
men stöd till kulturmiljöer ingår inte i framtaget förslag till CAP 2023. Eftersom det
åtaganden gick ut år 2013.
saknas länsdata för att följa upp det föreslås det utgå.
Hur stora effekterna blir är svårt att bedöma. I länet var det, i
förhållande till målet, en liten andel som hade ett åtagande i
miljöersättningen för natur- och kulturmiljöer, cirka 23 procent
av åkerarealen i länet 2013. För en del åkermark har
ersättningen säkert varit avgörande för att det har varit ett
aktiv skötsel av landskapselementen. Utformningen av
ersättningen innebar att det var svårt för brukaren att söka
korrekt. Vid kontroll var erfarenheterna att det fanns stora
avvikelser både i det som godkänts i förhållande till sökt areal
samt av skötseln, det vill säga i huvudsak igenväxning.

Öka slåtterängsarealen
som sköts. Länets
slåtterängsareal som sköts
och omfattas av
miljöersättning för marker
med höga natur- och
kulturhistoriska värden
(ersättning för särskilda
värden) eller motsvarande
ska öka så att den år 2020
uppgår till minst 600 ha.

Öka
slåtterängsarealen
som sköts

Bevarande av natur- och
kulturmiljöer i åkermark.
Minst 50 % av länets
åkerareal ska år 2020
omfattas av EUersättningen för bevarande
av natur- och kulturmiljöer
eller motsvarande
ersättning.

Bevarande av naturoch kulturmiljöer i
åkermark

Utgår

Certifierad ekologisk
Certifierad ekologisk
producerad mjölk
producerad mjölk.
Andelen certifierad
ekologiskt producerad mjölk
i länet ska öka eller
bibehållas jämfört med
2010 års nivå (andelen var
5,1 % okt 2009).

Andelen certifierad ekologiskt producerad Utgår
mjölk i länet ska öka eller bibehållas
jämfört med 2010 års nivå (andelen var
5,1 % okt 2009).

Den certifierade ekologiskt producerade mjölken uppgick
Tidigare har många olika aspekter av ekologisk produktion följts upp, men det
2017 till 10,1 procent enligt statistik från Jordbruksverket,
förenklas genom att enbart arealen för det ekologiska produktionen följs upp. Det
vilket är en liten fortsatt ökning jämfört med tidigare år. Det
kvarstående målet bedöms indikera utvecklingen i länet på ett tillräckligt bra sätt .
tas inte fram länsvis statistik längre men troligtvis har den
ekologiska mjölkproduktionen i länet inte minskat. Nationellt
minskade den invägda ekologiska mjölken något mellan
2018 och 2019 vilket kan ha sin naturliga förklaring i att det
var torka 2018. Mjölkproducenterna är beroende av både
mejerierna och att det finns en efterfrågan på ekologiskt
producerad mjölk. Finns ingen efterfrågan tar inte mejerierna
in mer ekologisk mjölk. Målet kommer att nås.

Certifierad ekologisk
Certifierad ekologisk
produktion av ägg
produktion av ägg. Den
certifierade ekologiska
produktionen av ägg i länet
ska som minst bibehållas,
helst öka jämfört med 2010
nivå (34 % 2009)

Den certifierade ekologiska produktionen
av ägg i länet ska som minst bibehållas,
helst öka jämfört med 2010 nivå (34 %
2009)

Utgår

Jordbruksverket för inte längre någon länsvis statistik vilket
Tidigare har många olika aspekter av ekologisk produktion följts upp, men det
gör det svårt att veta vad nivån ligger på idag.
förenklas genom att enbart arealen för det ekologiska produktionen följs upp. Det
De senaste uppgifterna om den certifierade ekologiska
kvarstående målet indikerar på ett tillräckligt bra sätt utvecklingen i länet.
äggproduktionen är från 2015 och då var cirka 34 procent av
den totala äggproduktionen i länet ekologisk. Anledningen till
ökningen sedan 2012, då andelen var 28 procent, är att
några av de konventionella producenterna minskade sin
produktion samtidigt som de ekologiska producenterna
utökade. Beräkningen för 2015 har gjorts med hjälp av
producenternas redovisade antal höns via
salmonellaprovtagning samt antal slutbesiktigade platser.

Certifierad ekologisk
Certifierad ekologisk
produktion av nötkött
produktion av nötkött.
Andelen certifierad
ekologiskt producerat
nötkött ska vid utgången av
2020 utgöra minst 20 % av
länets produktion av nötkött.

Andelen certifierad ekologiskt producerat
nötkött ska vid utgången av 2020 utgöra
minst 20 % av länets produktion av
nötkött.

Utgår

Jordbruksverket för inte längre någon länsvis statistik vilket
gör det svårt att veta om vi börjar närma oss målet.
Den certifierade ekologiska nötköttsproduktionen var 14,1
procent 2017 av den totala produktionen i länet. Det är en
liten ökning sedan 2016. Andelen har varierat lite under
några år och det är svårt att säga åt vilket håll det kommer att
gå framöver. Nationellt står det ekologiska nötköttet för 16
procent av det nötkött som produceras.
Andelen certifierade ekologiska företag påverkas av
merbetalningen de får för sina djur samt utformning av
ersättning för ekologisk produktion som går att söka via
jordbrukarstöden. För små företag är det ofta inte ekonomiskt
försvarbart att vara certifierad. Med en ökad efterfrågan på
ekologiska livsmedel kan andelen eventuellt komma att öka.

Det finns få producenter i länet vilket gör att tillgången på data begränsas av
sekretess. Tidigare har många olika aspekter av ekologisk produktion följts upp,
men det förenklas genom att enbart arealen för det ekologiska produktionen följs
upp. Det kvarstående målet indikerar på ett tillräckligt bra sätt utvecklingen i länet.

Certifierad ekologisk
Certifierad ekologisk
produktion av lammkött. produktion av
Den certifierade ekologiska lammkött
produktionen av lammkött
ska vid utgången av 2020
utgöra minst 20 % av länets
produktion av lammkött.

Den certifierade ekologiska produktionen Utgår
av lammkött ska vid utgången av 2020
utgöra minst 20 % av länets produktion av
lammkött.

Jordbruksverket för inte längre någon länsvis statistik vilket
gör det svårt att veta om vi börjar närma oss målet.
Den certifierade ekologiska lammproduktionen uppgick till
13,2 procent 2017 av den totala produktionen i länet. Det är
en minskning med två procentenheter sedan 2016. Antalet
lamm varierar en del mellan åren, både det totala antalet och
de ekologiska, och det är svårt att se åt vilket håll trenden
går. Andelen slaktat ekologiskt lammkött i Sverige har varit
20 procent eller något över sedan 2012.
Hur ersättningen för ekologisk produktion är utformad samt
merbetalning för produkterna påverkar till stor del andelen
certifierade företag. För små företag lönar det sig ofta inte att
vara certifierad.

Det finns få producenter vilket gör att data begränsas av sekretess.Tidigare har
många olika aspekter av ekologisk produktion följts upp, men det förenklas genom
att enbart arealen för det ekologiska produktionen följs upp. Det kvarstående målet
indikerar på ett tillräckligt bra sätt utvecklingen i länet.

Långsiktigt skydd för
Långsiktigt skydd för
särskilt värdefulla
särskilt värdefulla
naturmiljöer
naturmiljöer. År 2010 –
2020 ska minst fyra nya
områden i särskilt värdefulla
naturmiljöer i eller i
anslutning till sjöar och
vattendrag få ett långsiktigt
skydd.

Utgår

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Fiskeriverket
fastställde 2006 ”Nationell strategi för genomförande av
skydd av sjöar och vattendrag”. Utifrån denna strategi har
förslag till skydd av limniska miljöer tagits fram och ingår
tillsammans med andra naturtyper i Länsstyrelsens
fastställda plan för skydd av värdefull natur.
I Länsstyrelsens plan för skydd av värdefull natur, där de
områden listas som har så stora naturvärden att de bör
skyddas med områdesskydd enligt miljöbalken, finns totalt
nio områden som är utpekade som blivande limniska
reservat. Länsstyrelsen arbetar under 2020 med skydd av
limniska miljöer i och kring Trässhults kanal i Mörrumsån.
Det finns ett tjugotal områden med limniska värden i eller
omkring sjöar och vattendrag som är skyddade som
naturreservat. De flesta ligger i Mörrumsåns och Helgeåns
avrinningsområden.
Målet nås inte.

Målet planeras inte att förlängas 2021–2030, eftersom uppföljning framöver görs
genom arbetet med områdesskyddsplanen.
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Koppling till Agenda 2030s
delmål/ miljömål/ lagstiftning

Vägen framåt

Varför tillhör målet
just detta temaorådet

Målgrupp

Kommentarer på
målformulering

Organisationen vill
ingå i målgrupp för
målet?
JA/NEJ med
kommentarer

Organisationens
åtagande för att nå
målet
(valfritt)

Landskap

Målformulering 2013-2020 Kortnamn 2021-2030 Fullständigt målförslag 2021-2030

Skyddsvärda träd, mål till Skyddsvärda träd, mål
till 2016
2016. Hejda förlusten av
den biologiska mångfalden
knuten till skyddsvärda
träd:– Av de identifierade
levande skyddsvärda
träden* inom skyddade
områden ska 100 % ha en
gynnsam bevarandestatus
år 2016.– Av de
identifierade levande
skyddsvärda träden* utanför
skyddade områden ska 80
% ha en gynnsam
bevarandestatus år
2016.*Definition enligt
Länsstyrelsens plan för
inventering, skötsel och
information om särskilt
skyddsvärda träd i
Kronobergs län 2009-2013

Reviderings Nuläget/senaste bedömning
status

Hejda förlusten av den biologiska
Utgår
mångfalden knuten till skyddsvärda träd:–
Av de identifierade levande skyddsvärda
träden* inom skyddade områden ska 100
% ha en gynnsam bevarandestatus år
2016.– Av de identifierade levande
skyddsvärda träden* utanför skyddade
områden ska 80 % ha en gynnsam
bevarandestatus år 2016.*Definition enligt
Länsstyrelsens plan för inventering,
skötsel och information om särskilt
skyddsvärda träd i Kronobergs län 20092013

Motivering/Bedömning/Behov

Hur följer vi upp målet
Indikator/nyckeltal

Länsstyrelsen har inte slutfört inventeringen av grova träd i
Det räcker med ett regionalt miljömål för skyddsvärda träd.
länet och har därför ännu inte utvärderat de
inventeringsinsatser som gjorts vad gäller grova träd. Det går
därför inte att värdera om målet nås eller inte. Under 2020
avses inventeringen att avslutas. Under 2019 friställdes 156
grova lövträd samt 591 efterträdare i länet. Det ursprungliga
åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd sträckte sig till och
med 2016 men en revidering av programmet pågår och
programmet gäller tillsvidare.

Förlag till nya mål
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Koppling till Agenda 2030s
delmål/ miljömål/ lagstiftning

Vägen framåt

Varför tillhör målet
just detta temaorådet

Målgrupp

Kommentarer på
målformulering

Organisationen vill
ingå i målgrupp för
målet?
JA/NEJ med
kommentarer

Organisationens
åtagande för att nå
målet
(valfritt)

Livsmiljö

Varför
Målgrupp
tillhör
målet just
detta
temaoråde
t

Hur följer vi upp målet
Indikator/nyckeltal

Koppling till
Agenda 2030s
delmål/ miljömål/
lagstiftning

Vägen
framåt

Kvarstår

Under 2019 släpptes det ut knappt 2 300 Drygt hälften av kväveoxidutsläppen kommer från transporter.
Emissionsdatabasen,
ton kväveoxider. De senaste åren har
Kväveoxidutsläppen bidrar även till bildning av marknära ozon, som har Dataunderlag till
utsläppen minskat varje år.
allvarliga hälsoeffekter.
nationella
indikatoruppdateringen,
RÅU. Länsdata som
visar utsläpp från olika
sektorer.

Delmål 3.9,
11.6.
Frisk luft, Bara
naturlig
försurning.

LI4

Reviderad

Andelen miljögodkända pannor var 2019 Fastbränslepannor av keramik, vedpannor med ackumulatortank eller
65 procent, men det regionala miljömålet pelletspannor, räknas som miljögodkända. Småskalig förbränning av
är 90 procent.
ved och pellets är en relativt stor källa till utsläpp av miljö- och
hälsoskadliga luftföroreningar i Sverige.

RÅU, genom MSB och
Sotarfejarmästarna.

Delmål 11.6
Frisk luft
Klimatlagen

LI4

Under 2019 mättes de högsta värdena
på den trafikbelastade lokalen i Växjö
(11,1 µg/m³) och där var resultatet det
lägsta sedan 2008.

Det skärper det nationella målet regionalt och skulle kunna vara
draghjälp för lokala mål. Transporter till Växjö påverkar luftkvaliten.

IVL:s tätortsprogram för
Kronobergs län i
samverkan med
Kronobergs
luftvårdsförbund.

Delmål 11.6
Frisk luft

KE8,
KE9, LI4

Minskade tungmetaller Slam från kommunala reningsverk i Kvarstår
i slam
länet ska ha halter av
bioackumulerande tungmetaller
som ligger på minst 50 % under
gällande gränsvärden. Detta gäller
för bly (Pb), kadmium (Cd) och
kvicksilver (Hg).

Samtliga metaller har en betryggande
marginal till gränsvärdet enligt SFS
1998:944.

Säkrar ett framtida fungerande kretslopp med användning av mull och
näringsämnen från säkert slam i jordbruket. Rapport om slamtillförsel
på åkermark, Svenskt vatten, 2020-10-27.

Från kommunernas
Delmål 6.6,
miljörapporter till
12.4.
Svenska
Giftfri miljö
miljörapporteringsportale
n, RÅU.

Li1, LI2

Kvicksilver i abborrar. Halten av
kvicksilver i abborre (ettåriga) ska ligga
på en betryggande marginal (50 %)
under gällande gränsvärden för
konsumtionsfisk.
Efterbehandling av förorenade
områden. Till år 2020 ska 10
prioriterade förorenade objekt ha
åtgärdats i länet, räknat från 2007.

Minskad kvicksilverhalt Halten av kvicksilver i abborre ska Kvarstår
i abborrar
ligga på en betryggande marginal
(50 %) under gällande gränsvärden
för konsumtionsfisk.

Det saknas en tydlig trend av kvicksilver i Avrinning till sjöar ökar risken för att halterna av kvicksilver kommer att
småabborre, men ligger på en
öka i abborre.
betryggande marginal under
gränsvärdet.

Analys från provfisk
Delmål 2.1.
enligt metodik från 1997, Giftfri miljö
vart tredje år, RÅU.

LI1, LI2

Fler förorenade
områden
efterbehandlas

Omkring 18 % räknas idag in i högsta
Det finns många områden kvar som omfattas av mycket stora eller
riskklasserna. I februari 2020 var 2 030
stora risker för människors hälsa och/eller miljön (riskklass 1 och 2).
potentiellt förorenade områden i
Bevakningsmål?
Kronobergs län identifierade. Av dessa
är 73 åtgärdade, medan sanering pågår
vid 47 områden.
903 områden har inventerats och
riskklassats. Av dessa har 164 objekt
bedömts tillhöra de högsta riskklasserna
avseende människors hälsa och/eller
miljön; klass 1 (mycket stor risk) eller
klass 2 (stor risk).

Indikator på
sverigesmiljomal.se, på
länsnivå.

Delmål 6.1, 6.3. LI2
Giftfri miljö

Kommuner

Ingen

Minska källorna till
Hindra uppkomst och spridning av
spridning av mikroplast mikroplast redan vid källan.

Ny

Det finns en samstämmighet bland
Naturvårdsverket driver på för ökad kunskap och dialog i frågor om
forskarna att de negativa effekterna ökar mikroplast. Många aktörer måste samarbeta för att hindra uppkomst
ju mindre partiklarna är. Regional
och spridningen redan vid källan.
uppföljning finns ännu inte.

Nationellt ex vis genom
nedskräpningstatistik,
minskat spill från
konstgräsplaner. NV
rapport Mikroplaster i
miljön år 2019,
Redovisning av ett
regeringsuppdrag.

Delmål 8.4
Giftfri miljö

LI2

Avfallsbolag
samt kommunal
tillsyn enl MB.

Slam från kommunala reningsverk i
länet ska ha halter av
bioackumulerande tungmetaller som
ligger på en betryggande marginal (50
%) under gällande gränsvärden enligt
SFS 1998:944. Detta gäller för bly (Pb),
kadmium (Cd) och kvicksilver (Hg).

Miljö- och hälsofarliga
ämnen i slam från
avloppsreningsverk
ska minska

Ny

Giftiga ämnen i slam minskar överlag
och länets största avloppsreningsverk är
Revaq-certifierat66. Samtidigt går
åtgärdstakten långsamt och miljön
fortsätter att belastas av föroreningar
från både gamla, och nya, källor. Fler
föroreningar upptäcks i miljön som
exempelvis områden förorenade av
PFAS, högflourerade ämnen.

Hållbar slamhantering - En giftfri och cirkulär återföring av fosfor från
avloppsslam (SOU 2020:3). Morgondagens avloppsanläggningar
behöver utformas för att även kunna motverka negativa klimateffekter,
återvinna samhällets resurser och stödja en cirkulär ekonomi.
Strategiskt viktiga resurser behöver återvinnas samtidigt som skadliga
ämnen inte ska spridas så att de genererar miljö- eller hälsoproblem.

RÅU. Farliga ämnen i
Delmål 6.6.
slam, indikator på
Giftfri miljö
Sveriges miljömål.
Miljörapporter från
reningsverk i
miljörapporteringsportale
n. Revaq-certifierade
verk, uppströmsarbete,
spridning på åkermark.

LI2

Tillsyn enl MB.

Ingen

Minska
Minska förskrivningen av antibiotika Ny
antibiotikaanvändninge till 250 recept per 1000 invånare.
n

Kronobergs data är något högre än det
nationella medelvärdet. Kronobergs
medelvärde var 300 recept per 1000
invånare 2017-10-01--2018-09-30
(2017/2018). Ett år senare
(2018/2019)var det 287 och 2019/2020
var det 254 recept per 1000 invånare. På
två år en minskning med 36 procent.

Regionen är positiva till ett regionalt miljömål för att fler aktörer kan
arbeta mot det. Regoionens arbete mot målet i regionen blir då bland
annat rationell antibiotikaförskrivning, val av mindre miljöbelastande
läkemedel i rekommendationslistan för förskrivare
(terapirekommendationer) och krav vi ställer vid upphandlingar av
läkemedel. Vi ska också utreda ev. lokal rening av läkemedel från det
nya sjukhuset som ska byggas i Växjö.
Växjö kommun testar ju olika reningstekniker på Sundet (vi har fått
redovisning av projektet), vilket bidrar ju till målet, särskilt om det införs
ett reningssteg för att ta bort läkemedel.
Det finns krav på analyser i utgående avloppsvatten från sjukhus, ett
antal parametrar, dock inte läkemedel. Läkemedelsanalyser är tyvärr
väldigt dyra. Sjukhus är punktkällor för vissa läkemedel (särskilt vissa
antibiotika som används på sjukhus, cytostatika m fl är
miljöbelastande). Vissa andra miljöbelastande läkemedel som
hormoner, antidepressiva, och smärtstillande/antiinflammatoriska
läkemedel (särskilt de med diklofenak) kommer istället ut med
avloppsvattnet från hushållen, då vi ofta tar dessa mediciner under lång
tid i hemmet. Generellt beräknas 10-30 % av läkemedelsutsläppen
komma från sjukhus och 70-90% med hushållsspillvattnet.
Ett mål om minskad antibiotikaförskrivning finns redan nationellt om
max 250 recept/1000 invånare som alla regioner arbetar mot. Den är
lätt att följa upp och vore bra även i de regionala miljömålen.

Folkhälsomyndigheten
Delmål 3.9.
följer upp och levererar
Giftfri miljö
data till Regionerna varje
kvartal. Kolada mål 3;
Antibiotikaförsäljning,
recept/1000 inv.

LI1, LI2

Aktuella
grönstrukturplaner i
alla kommuner

Det finns en politiskat beslutad
Ny
aktuell grönstrukturplan i länets alla
kommuner.

Aktuella grönstrukturprogram finns för
Växjö stad och omgivande tätorter samt
för Alvesta tätort. Ljungby kommun har
äldre grönstrukturplaner som är i behov
av översyn.

Det svenska landskapet har blivit alltmer likformigt. Vidsträckta och
likformiga skogsområden och åkermarker har ersatt äldre tiders mer
variationsrika landskap. Denna utveckling har gjort att många arters
livsmiljö har blivit förstörd eller minskat betydligt i storlek, vilket i sin tur
leder till att den biologiska mångfalden minskar.
En fungerande grön infrastruktur ökar också motståndskraften mot
negativa förändringar, exempelvis klimatförändringar.

Kolada - "Kommunen har
aktuella dokument som
fyller funktionen av ett
grön- och
vattenstrukturprogram"
Källa: Boverket
(miljömålsenkäten)

Aktuella VA-planer i
alla kommuner

Alla kommuner ska ha en aktuell
VA-plan, som är väl förankrad, för
god vattenkvalitet

Ny

Ljungby och Växjö kommuner har
aktuella VA-planer, medan arbete pågår i
Tingsryd. Uppgifter från Kolada gällande
2019. (Avläst 2021-01-18). Alvesta och
Ljungby enl rapport.

Vikten av aktuella styrdokument, systematiskt och strukturerat
hållbarhetsarbete. Lättare att motivera politiker att satsa resurser på
tillsyn av enskilda avlopp
Öka prioritering för arbete med avlopp även internt på LST

Kolada - "Har kommunen Delmål 6.1, 6.3 LI1, LI2
en vatten- och
och 6.4.
avloppsvattenplan?"
Ingen
övergödning,
Giftfri miljö,
Levande sjöar
och vattendrag,
Grundvatten av
god kvalitet.

Ingen

Öka förutsättningarna
för kommunalt
kulturmiljöarbete

Förbättrade förutsättningar för
kommunalt kulturmiljöarbete så att
kulturmiljön bevaras, främjas och
nyttjas hållbart.

Ny

Regional årlig uppföljning av
kulturmiljöarbetet. Boverkets
miljömålsenkät från 2018.

Vikten av aktuella styrdokument och kunskapsunderlag. Lättare för
kommunen att hantera kulturmiljöfrågor i planprocessen. Stärker
möjligheterna att kulturvärden i länet skyddas, används och utvecklas.

Regional årlig uppföljning
av kulturmiljöarbetet.
Kolada ”Har kommunen
ett aktuellt
kulturmiljöprogram?”

Delmål 11.4.
LI6 , LI7,
Generationsmå LI8
let, Levande
sjöar och
vattendrag,
God bebyggd
miljö, Myllrande
våtmarker,
Levande
skogar, Ett rikt
odlingslandska
p samt Ett rikt
växt- och
djurliv.

Kommuner

Ingen

Öka andelen
återanvänt och
återvunnet material vid
byggnationer och
minska rivningsavfallet

Bygg- och rivningsavfall
Ny
återanvänds i första hand eller
återvinns i alla länets kommuner år
2030. Mängderna som återanvänds
och återvinns ska öka varje år, till
år 2030.
Senast år 2030 ska alla enskilda
Ny
avlopp i Kronobergs län ha
fungerande och godkänd
reningsteknik.

På Norremarks kretsloppspark samt
Lessebo återvinningscentral kan du
lämna byggmaterial för återbruk.

Mycket byggmaterial köps i för stora mängder och utmärkta
byggmaterial kasseras eftersom arbetstiden är dyrare än
byggmaterialet. Den privatperson som till ett mindre projekt vill köpa
sekunda material saknar

Åtgärdswebben? Antal
byggåterbruk.
Kommunala
avfallsbolagen, SSAM.

Delmål 11.6,
12.2, 12.4,
12.5, 12.7.
Giftfri miljö,
God bebyggd
miljö.

Kommuner

Kommunernas tillsynsarbete skiljer sig åt
med avseende på resurser, antal avlopp
att bedriva tillsyn över samt hur många
som anses ha godtagbar standard. Det
är tydligt att kommunens tillsynsarbete i
stor utsträckning påverkade
åtgärdstakten för avlopp. Rapport 2018,
Översikt över tillsynen av enskilda
avlopp i Kronobergs län.

Enligt miljöbalkens 26:e kapitel ska tillsyn ske över miljöfarliga
verksamheter för att kontrollera att gällande tillstånd och lagstiftning
följs, vilket även innefattar små avloppsanläggningar enligt miljöbalken
9:1-2 §§. De flesta sjöar och vattendrag i Sverige är indelade efter
miljökvalitetsnormer beslutade utifrån bestämmelser i EU. Vattnets
ekologiska och kemiska status bedöms och dessa bedömningar ska
vara till hjälp för att förbättra statusen i vattnet. Utifrån bedömningen
sätts skyddsnivåer upp på hur mycket näringsämnen och föroreningar
som får släppas ut i vattnet. Eftersom skyddsnivåerna varierar kan
alltså kraven på reningsanläggningar variera.
Lättare att motivera politiker att satsa resurser på tillsyn av enskilda
avlopp om andelen i kommunen redovisas regelbundet.
Öka prioritering för arbete med avlopp även internt på Länsstyrelsen,
se mer "Aktuella VA-planer". De avlopp som ligger i områden som har
pekats ut inom vattenförvaltningen ska uppfyllt detta senast år 2027.

Åtgärdswebben? Kolada?

Delmål 6.3
LA8, LI1,
Ingen
LI2 och
övergödning,
LI9
Levande sjöar
och vattendrag
och Grundvatten
av god kvalitet.

Målformulering 2013-2020

Kortnamn 2021-2030

Fullständigt målförslag 20212030

Reviderings Nuläget/senaste bedömning
status

Luftkvalitet
Utsläpp av kväveoxider. År 2020 ska
utsläppen av kväveoxider i Kronobergs
län ha minskat till 2500 ton.

Minska utsläppen av
kväveoxider

Minskade utsläpp av kväveoxider
till högst 1500 ton/år till 2030.

Småskalig vedeldning. År 2020 sker
minst 90 % av den småskaliga
eldningen av biobränslen i länet i
miljögodkända pannor (t.ex.
pelletspannor eller vedpannor med
ackumulatortank), räknat på antalet
pannor.
Årsmedelvärde kvävedioxid

Giftfria kretslopp
Slam från kommunala reningsverk.
Slam från kommunala reningsverk i
länet ska ha halter av bioackumulerande tungmetaller som ligger på en
betryggande marginal (50 %) under
gällande gränsvärden enligt SFS
1998:944. Detta gäller för bly (Pb),
kadmium (Cd) och kvicksilver (Hg).

Andelen miljögodkända År 2030 sker minst 95 % av den
värmepannor ökar
småskaliga eldningen av
biobränslen i länet i miljögodkända
pannor (t.ex. pelletspannor eller
vedpannor med ackumulatortank),
räknat på antalet pannor.
Kvävedioxidhalterna
minskar i tätort

Den uppmätta halten av
Ny
kvävedioxid överstiger inte 10
µg/m3 luft räknat som ett
årsmedelvärde någonstans i länets
gaturum. Målet ska vara uppnått år
2030.

År 2030 är minst 25 procent av
Kvarstår
områdena med riskklass 1 och 2
åtgärdade (delmål). Kronobergs län
har gjort det nationella
övergripande målet till sitt
(bevakningsmål), år 2050 har alla
områden med mycket stor risk eller
stor risk för människors hälsa eller
miljön åtgärdats (riskklass 1 och 2).

Öka slammets värde som
växtnäring och
jordförbättringsmedel.

Motivering/Bedömning/Behov

Tillsyn
(kommuner)

Tillsyn enl
MB.

Giftfri miljö,
Region
hälsoaspekter. Kronoberg.

Hållbar samhällsplanering

Utsläpp av orenat
avloppsvatten ska
upphöra.

Delmål 12.2,
LI6 , LI7, Övergripande Kommuner
13.2 och 15.9. LI9, LA1 planering.
Begränsad
och LA4.
klimatpåverkan,
Levande sjöar
och vattendrag,
Myllrande
våtmarker,
Levande
skogar, Ett rikt
odlingslandska
p, Giftfri miljö,
God bebyggd
miljö och Ett
rikt växt- och
djurliv.

KO2, LI2

Målet nedan föreslås utgå
Biologiskt avfall. Allt matavfall från
Biologiskt avfall
hushåll och verksamheter samlas in och
rötas till biogas år 2020.

Allt matavfall från hushåll och
verksamheter samlas in och rötas
till biogas år 2020.

Utgår

KO

LI

Förlag till nya mål

Sida 7

272

Resurshush Kommuner
ållning,
giftfri miljö.
Tillsynsans
varet inom
området
ligger på
miljöskydd.

Tillsynsansv Kommuner
aret för
avlopp ligger
på
Miljöskydd.

Kommentarer
Organisationen vill ingå i
på
målgrupp för målet?
målformulering JA/NEJ med kommentarer

Organisationens åtagande för att
nå målet
(valfritt)

Klimat och energi

Målformulering 2013-2020

Fossilbränslefritt län
Fossilbränslefritt 2030.
Användningen av fossila
bränslen inom Kronobergs
län har upphört 2030.

Plusenergilän
Plusenergilän. År 2050 är
Kronobergs län ett
Plusenergilän. Detta
innebär att produktionen av
förnybar energi och
biobränsle överstiger den
totala energianvändningen i
länet, dvs. blir
självförsörjande och kan
exportera förnybar energi.

Varför tillhör
målet just
detta
temaorådet

Kortnamn 20212030

Fullständigt målförslag 2021-2030

Revid
erings
status

Nuläget/senaste bedömning

Motivering/Bedömning/Behov

Hur följer vi upp målet
Indikator/nyckeltal

Koppling till Agenda 2030s delmål/ miljömål/ lagstiftning

Vägen
framåt

Fossilbränslefritt län

Användningen av fossila bränslen inom
Kronobergs län har upphört.

Kvarst
år

Idag utgör förnybara bränslen drygt hälften av den
totala energianvändningen i Kronobergs län (51
procent, 2016 års data).Se diagram
Energianvändning nedan.

Ej uppfyllt, dessutom fortfarande aktuellt att fokusera på att fasa ut användning av
fossila bränslen som därmed indirekt ökar användningen av förnybara bränslen.

Energianvändning, statistik från SCB
Kolada Mål 11, 13
Uppgifter samlas in via enkät till kommuner

Agenda 2030, koppling till följande mål/delmål
8.4
11.2, 11.3, 11.6
12.2, 12.6
13.A
EU-mål
Minska utsläpp av växthusgaser med 40% jmf med 1990
Miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Nationella mål
- Senast 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp, varav minst 85% av
reduktionen av utsläpp ska ske i Sverige
-etappmål: Utsläpp av växthusgaser till år 2030 minskning med 63% jmf 1990
- Utsläppen för inrikes transporter exklusive inrikes flyg ska vara 70% lägre år
2030 jämfört med 2010
- Elproduktionen ska år 2040 vara 100% förnybar

ÖG2,
ÖG3
KE8

Kommuner och
övriga
offentliga
sektorn
Närinsgliv

Kronobergs län ska bli ett plusenergilän:

Revide
rad

Se diagram Energibalans 2018 nedan som bland
annat visar producerad el.Den totala energitillförseln
till Kronobergs län är enligt Energibalansdiagrammet
6 TWH (2018 års värden). Cirka en tredjedel av
energin importeras till Kronoberg från den nationella
elmixen. En tredjedel produceras i länet från
förnybara källor och majoriteten av den sista
tredjedelen utgörs av importerade fossila bränslen
från transportsektorn.

Att ha kvar ett långsiktigt klimatmål och verka för ett plusenergilän är fortfarande
aktuellt, följande justeringar föreslår utifrån de synpunkter som framkom under
hearingstillfälllet i november.För att konkretisera och göra mer tydligt delas målet
upp i två strategiska inriktningar: Användning och produktion av förnybar el
respektive produktion av förnybara drivmedel.

SCB:Total elanvändning
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/
sv/ssd/START__EN__EN0203/SlutAnvSekto
r/table/tableViewLayout1/

Agenda 2030, koppling till följande mål/delmål
7.2, 7.A,
13.3, 13.2, 13.A

KE1

Kommuner och
övriga
offentliga sektorn
Närinsgliv

Agenda 2030, koppling till följande mål/delmål
13
EU-mål
Minska utsläpp av växthusgaser med 40% jmf med 1990
Miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Nationella mål
Utsläpp av växthusgaser till år 2030 minskning med 63% jmf 1990
Utsläpp av växthusgaser till år 2045 minskning med 100% jmf 1990
Agenda 2030, koppling till följande mål/delmål
7.2
EU-mål
Minska utsläpp av växthusgaser med 40% jmf med 1990
Miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Agenda 2030, koppling till följande mål/delmål
7
11
EU-mål
Minska energiavändning med 32,5% genom bättre energieffektivitet (jmf 2018)
Miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Nationella mål
Energianvändningen ska vara 50% effektivare 2030 jämfört med 2005 (genom
minskad energiintensitet). Mäts i tillförd energi i relation till BNP.
Minska energianvändning med 32,5% genom bättre energieffektivitet (jmf
2018)
Agenda 2030, koppling till följande mål/delmål
7, 11, 13
EU-mål
Andel förnybar energi inom transportsektor är 14%
Miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Nationella mål
Utsläppen för inrikes transporter exklusive inrikes flyg ska vara 70% lägre år
2030 jämfört med 2010
Agenda 2030, koppling till följande mål/delmål
12
EU-mål
Andel förnybar energi inom transportsektor är 14%
Agenda
2030, koppling till följande mål/delmål
Miljökvalitetsmål
12
Begränsad klimatpåverkan
EU-mål
Frisk luft
Andel
förnybar
Nationella
mål energi inom transportsektor är 14%
Miljökvalitetsmål
Utsläppen för inrikes transporter exklusive inrikes flyg ska vara 70% lägre år
Begränsad
2030
jämförtklimatpåverkan
med 2010
Frisk luft
Nationella mål
Utsläppen för inrikes transporter exklusive inrikes flyg ska vara 70% lägre år
2030 jämfört med 2010
Agenda 2030, koppling till följande mål/delmål
7, 13
EU-mål
Andel förnybar energi inom transportsektor är 14%
Miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Nationella mål
Utsläppen för inrikes transporter exklusive inrikes flyg ska vara 70% lägre år
2030 jämfört med 2010

KE10
LA1

Lantbruksnäringe
n

KE1

Kommuner och
övriga
offentliga sektorn
Närinsgliv

KE4

Kommuner och
övriga
offentliga sektorn
Närinsgliv

KE2
KE6
KE9
KE11

Kommuner och
övriga
offentliga sektorn
Närinsgliv

KE2

Kommuner och
övriga
offentliga sektorn
Närinsgliv
Region
Kronoberg
(regional kollektivtrafikmyndighet)

KE1

Näringslivet

Kolada Mål 7, 11
Klimatklivets statistik

Agenda 2030, koppling till följande mål/delmål
7, 11
Miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Nationella mål
Utsläppen för inrikes transporter exklusive inrikes flyg ska vara 70% lägre år
2030 jämfört med 2010

KE3

Kommuner och
övriga
offentliga sektorn
Närinsgliv

Kolada Mål 11, 13
Kollektivtrafikbarometern

Agenda 2030, koppling till följande mål/delmål
11, 13
Miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
God bebyggd miljö
Frisk luft

KE7

Region
Kronoberg
(regional kollektivtrafikmyndighet)

Öka elproduktionen
från vindkraft
Öka elproduktionen
från solkraft
Öka elproduktionen
från vattenkraft
Öka elproduktionen
från kraftvärmeverk
Öka produktionen
av förnybara
drivmedel

◦År 2050 överstiger elproduktionen i
Kronobergs län den totala
elanvändningen i länet
Målnivåer produktion per energislag:
- Vindkraft 2,3 TWh
- Solenergi 0,3 TWh
- Vattenkraft 0,3 TWh
- El från kraftvärmeverk 0,3 TWh
◦År 2050 är produktionen av förnybara
drivmedel i länet minst 0,6 TWh
(exempelvis produktion av biogas och
vätgas men även andra drivmedel kan bli
aktuella)

För elanvändningen gäller målsättningen att produktionen överstiger
användningen. Behovet av el bedöms dock öka till 2050, samtidigt är det viktigt att
genomföra insatser för energieffektivisering. Antagandet är därmed att
elanvändningen ligger på motvarande dagens nivå, 2,2 TWh. Till detta tillkommer
en elektrifiering av fordonsflottan.
Summering 3,2 TWH som minst produceras i länet i form av vind-, sol- och
vattenkraft samt biokraft. Utav dessa energislag förväntas vindkraft ge mest
elproduktion. För samtlig produktion är det viktigt att avvägningar görs gentemot
andra intressen för att produktion ska ske på ett hållbart sätt. Målet kräver även att
fortsatta energieffektiviseringsåtgärder genomförs såväl i företag som i offentlig
sektor.
Energibehovet till transporter upgår i dagsläget till 1,67 TWh. Merparten kommer
från flytande fossila drivmedel som behöver ersättas av förnybara alternativ. 0,6
TWh antas vara rimligt att producera regionalt. I dagsläget kan detta exempelvis
utgöras av en utökad biogasproduktion, nya produktionställen för vätgas. Men detta
utesluter inte nya alterativ framöver.

Produktion av el per energislag
vindkraft statistik via energimyndigheten
(KOLLA UPP)
solenergi statistik via energimyndigheten
https://pxexternal.energimyndigheten.se/pxw
eb/sv/N%c3%a4tanslutna%20solcellsanl%c3
%a4ggningar/N%c3%a4tanslutna%20solcell
sanl%c3%a4ggningar/EN0123_1.px/
(installerad effekt, omräknas till produktion,
antar 900kWh per kW )

Förslag till
målgrupp

Kommentarer på
målformulering

Organisationen vill ingå i
målgrupp för målet?
JA/NEJ med kommentarer

Organisationens
åtagande för att nå
målet
(valfritt)

EU-mål:
Minska utsläpp av växthusgaser med 40% jmf med 1990
Miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Nationellt mål
Elproduktionen ska år 2040 vara 100% förnybar
Utsläpp av växthusgaser till år 2030 minskning med 63% jmf 1990

vattenkraft statistik via Svensk vattenkraft :
https://vattenkraft.info/?what=Kronobergs+l%
C3%A4n&where=lan&hidemessage=true
el från kraftverk
Produktion av drivmedel:
Kolada Mål 7, 13
Energibalans

Målen nedan
föreslås utgå
Infångning och
lagring av koldioxid

(Infångning och lagring av koldioxid är
200 kilokol/ha och år 2030 i Kronobergs
län)

Utgår

Målet är ett förslag som diskuteras inför framtagning
av nya miljömål, och i dagsläget finns inget data som
visar nuläget.

Detta förslag togs fram inför hearingen men bedöms inte i dagsläget vara möjligt att
gå vidare med för fomrulering av ett regionalt miljömål.

SCB? Ej följt upp

För att nå det långsiktiga nationella målet om nettonpllutsläpp av växthusgaser
2045 kan detta område bli aktuellt att lyfta framöver, när det finns tydligare
mätmetoder och mer specificerat på nationell nivå. Att öka kolinlagringen i
åkermarken finns med i länets åtgärdsprogram.

Förnyelsebar energi. 70 %
av den totala
energianvändningen i
Kronobergs län kommer år
2020 från förnybara källor.

Förnyelsebar energi

Utgår

År 2016 utgjorde förnybara bränslen drygt hälften (51 %),
av den totala energianvändningen i Kronobergs län.

Ingår i målet om Fossilbränslefritt län till 2030. Att fasa ut fossil energianvändning
innebär en övergång till förnybara energikällor. Ej aktuellt att sätta mål för kortare
tidsperspektiv än 2030.

Kolada Mål 7, 13
Energibalans (SCB)

Användning av elenergi.
Användningen av elenergi i
bostäder och lokaler samt
industriproces-ser ska
minska med 20 % till 2020,
räknat från 1995.

Användning av
elenergi

Utgår

Målen nås ej inom angiven tid. Slutanvändningen av el
följer
ingen tydlig trend utan har rört sig kring samma
medelvärde under en lång tid. Se diagram nedan från
Energibalans Kronobergs län (data 2016)

Finns ett nationellt mål **. Detta gäller även i länet.
Energieffektivisering är ett prioriterat åtgärd men bedömningen görs att det inte
behövs uttryckas som ett eget mål. Ingår indirekt i målet ovan om plusnenergilän,
för att nå denna målsättning är energieffektivisering ett måste.

Kolada Mål 7, 11
Energibalans

Fossil koldioxid från
trafiken. Utsläppen av
fossil koldioxid från trafik
och arbetsfordon har år
2020 minskat med 35 %,
jämfört med 1990 års
utsläpp.

Fossil koldioxid från
trafiken

Utgår

Målen nås ej inom angiven tid.
Utsläppen av koldioxid från fossila transporter
har minskat mellan 2013 till 2016 men målet för 2020
om 300 kiloton kommer inte att nås.

Ingår i målet om fossilbränslefritt län. Ej aktuellt att sätta mål för kortare
tidsperspektiv än 2030.

Kolada Mål 7, 11, 13
Energibalans
RUS data

Förnyelsebara
fordonsbränslen.
Förnyelsebara
fordonsbränslen utgör minst
Förnyelsebara
drivmedel i
30 % inom vägtransporter
Kollektivtrafiken.
år 2020 i Kronobergs län
Kollektivtrafiken i
Kronobergs län är
fossilbränslefri år 2020.

Förnyelsebara
fordonsbränslen

Utgår

Ingår i målet om fossilbränslefritt län. Ej aktuellt att sätta mål för kortare
tidsperspektiv än 2030.

Energibalans, Klimatklivets statistik

Förnyelsebara
drivmedel i
kollektivtrafiken

Utgår

Andelen förnyelsebara bränslen ökar sakta och
främst
genom inblandning av biobränslen i andra
fordonsbränslen (reduktionsplikten)
Målet kommer att nås. Den regionala
kollektivtrafikmyndigheten Region Kronoberg
menar att arbetet kommer att fortsätta och
bedömningen är att målet om 100 procent fossilfritt
bränsle till slutet av år 2020 troligen kommer att nås.

Målet har sitt ursprung i trafikförsörjningsprogram hos Region Kronoberg och det
finns inte anledning att finnas med dubbelt. Ett aktualiserat
trafikförsörjningsprogram håller nu på att tas fram och planeras vara färdigt under
2021.

Miljöarbetet för Sveriges
landsting och regioner

Produktion av
förnyelsebara
fordonsbränslen.
Produktion av förnyelsebara
fordonsbränslen t.ex.
biogas i Kronobergs län ska
vara minst 30 GWh år
2020.
(Detta motsvarar
årsförbrukningen för ca
2700 personbilar.)
Tankställen
för

Produktion av
förnyelsebara
fordonsbränslen

Utgår

Mängden förnybara fordonsbränslen som produceras
i Kronobergs län 2018 var ca 32 GWh och det är
nästan uteslutande fordonsgas som produceras i
länet.

Mål för att öka produktionen av förnybara fordonsbränslen är fortfarande
högaktuellt, som en del av lösningen för hållbara transporter. Majoriteteten av
länets fordonsflotta drivs av fossila fordonsbränslen. Se ny formulering av mål om
plusenergilän, produktion av förnybara fordonsbränsle föreslås bli en specificering
av detta men då i längre tidsperspektiv (2050).

Kolada Mål 7, 13
Energibalans

förnyelsebara bränslen.
Tankställen för
förnyelsebara
fordonsbränslen (utöver
E85) finns i alla kommuner i
Kronobergs län år 2020.

Ökat resande med
kollektivtrafiken. För
kollektivtrafiken gäller
följande: Marknadsandelen
ska öka till 15 % år 2030.

**Nationella målet säger: Energianvändningen ska vara 50% effektivare 2030
jämfört med 2005 (genom minskad energiintensitet). Mäts i tillförd energi i relation
till BNP.
Minska energianvändning med 32,5% genom bättre energieffektivitet (jmf 2018)

Målnivån (600 GWh) utgår från att det finns fler alternativa fordonsbränslen än
biogas som kan produceras i länet, exemplevis förnybar vätgas.

Tankställen för
förnyelsebara
bränslen

Ökat resande med
kollektivtrafiken

Utgår

Utgår

Tankställen för biogas finns i Alvesta, Ljungby,
Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults
kommuner. Tankställen för HVO100 har etablerats
på några ställen i länet, Alvesta, Ljungby,Tingsryd,
Älmhult och Växjö. I oktober 2020 fanns totalt 159
laddstolpar24 för elbilar och med stöd av Klimatklivet
kommer fler laddningsstationer, för så kallad
hemmaladdning, främst icke publika, att byggas i
länet.
Utbyggnadstakten för förnyelsebara bränslen ökar
stadigt och prognosen är att målet om tankställen för
förnyelsebara bränslen ser ut att kunna nås till slutet
av 2020
Kollektivtrafikens andel av allt resande i Kronobergs
län, andelen kollektivtrafikresenärer, var sju procent
år 2019. Det nationella genomsnittet låg 2019 mellan
3 och 26 procent, där storstadsregionerna drar upp
procentsatsen25. Fler kvinnor än män åker kollektivt i
länet.
Kollektivtrafikens marknadsandel i Kronobergs län
har minskat de senaste åren och ligger nu på 14
procent jämfört med 15 procent året innan.
Marknadsandelen för kollektivtrafiken i Sverige ligger
på en högre nivå bland kvinnor, 34 procent, jämfört
med bland män, 28 procent. Marknadsandelen
definieras som andelen resor med kollektiva
färdmedel av samtliga resor med motordrivna fordon

Det finns en beslutad regional plan för infrastruktur för elforodn och förnybara
drivemedel som tar hand om detta mål framöver, där behoven specificeras mer i
detalj.
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/tjanster/publikationer/regional-plan-forinfrastruktur-for-elfordon-och-fornybara-drivmedel.html

Målet har sitt ursprung i trafikförsörjningsprogram hos Region Kronoberg och det
finns inte anledning att finnas med dubbelt. Ett aktualiserat
trafikförsörjningsprogram håller nu på att tas fram och planeras vara färdigt under
2021.

KE2

Förlag till nya mål
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Konsumtion

Fullständigt målförslag 2021- Reviderin Nuläget/ Motivering/Bedömning/Behov
2030
gsstatus senaste
bedömn
ing

Hur följer vi upp målet
Indikator/nyckeltal

Koppling till Agenda 2030s delmål/ miljömål/
lagstiftning

Vägen framåt

Varför tillhör målet
just detta temaorådet

Minska
konsumtionsba
serade
växthusgasutsl
äpp

Växthusgasutsläppen från
Reviderad 8 ton per OBS! Målet är omformulerat att mäta utsläpp från konsumtion i stället
konsumtion i Kronobergs län är
person för endast utsläpp från fossilt bränsle.
4 ton koldioxidekvivalenter per
nationell
person och år. De
t år 2018
konsumtionsbaserade
Data
växthusgasutsläppen (offentlig
från
konsumtion, investeringar,
regional
hushållens konsumtion av
årliguppf
livsmedel, hushållens
öljning
konsumtion av transporter,
finns
hushållens konsumtion av
inte på
boende, hushållens konsumtion
detta
av övrigt) omfattar utsläpp från
sätt utan
varor och tjänster som används
mätte
i Sverige oavsett var utsläppen
endast
sker. Utsläppen kan därmed
CO2
ske både inom Sveriges
från
gränser men också i andra
fossila
länder.
bränslen
innan.

1. Den nationella uppföljningen av
konsumtionsbaserade utsläpp som
redovisas av Naturvårdsverkets
webbplats; Konsumtionsbaserade
växthusgasutsläpp per person och år https://www.naturvardsverket.se/Samar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaserkonsumtionsbaserade-utslapp-perperson/
2. Projektet multiregionala input-outputanalyser utförs av SCB med
finansiering från Region Skåne, Region
Västra Götaland, Tillväxtverket och
Naturvårdsverket. Projektet ska vara
klart till sommaren 2021 och redovisa
statistik för samtliga regioner/län.

Agenda 2030:
8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och
produktion
12.1 Implementera det tioåriga ramverket för
hållbara konsumtions- och produktionsmönster
12.7 Främja hållbara metoder för offentlig
upphandling
12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara
livsstilar
12.A Stärk utvecklingsländers vetenskapliga och
tekniska kapacitet för hållbar konsumtions och
produktion
12.B Utveckla och implementera verktyg för
övervakning av hållbar turism
12.C Eliminera marknadsstörningar som
uppmuntrar till slösaktiga konsumtionsmönster
13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i
politik och planering
13.B Främja mekanismer för att höja förmågan till
klimatrelaterad planering och förvaltning

KE10,
KE12,
KO1, KO2,
KO3, KO4

Målet handlar om utsläpp Kommuner och Region
från flera områden
Kronoberg
(transport, jordbruk,
levnad) och men baseras
i konsumtionen.

Ekologisk
konsumtion
i offentliga
sektorn.
Andelen
certifierade
ekologiska
livsmedel
ska utgöra
75 % av den
offentliga
konsumtione
n av
livsmedel år
2020.

Öka
konsumtionen
av certifierade
ekologiska
livsmedel

Andelen certifierade ekologiska Reviderad Graf se
livsmedel ska utgöra 60 % av
nedan
den offentliga konsumtionen av
livsmedel.

Mål behålls men revideras till 60% som det nationella målet.
Kronobergs livsmedelsstrategi, effektmål 4 jobbar med
Livsmedel från Kronoberg i de offentliga köken. Närodlade
livsmedel saknar tydlig definition. Den är olika hos olika aktörer
vilket gör det omöjligt att följa upp. Livsmedelsstrategi och i
åtgärdsprogrammet Vägen framåt jobbar med lokal
producerade livsmedel.

1. Data hämtas från
sammanställning som görs av
Ekomatscentrum. Årliga data.
(G:\Samverkan\Miljömål\Uppföljnin
g\Uppföljningsdata till preciseringar
2012-2020\04. Giftfri miljö\2 reg mål
Ekologisk konsumtion i offentliga
sektorn)
2. Kolada, Mål 12: Ekologiska
livsmedel i kommunens
verksamhet, andel (%)

KO3, KO4,
◦Agenda 2030:
LA
2.3 Fördubbla småskaliga
livsmedelsproducenters produktivitet och
intäkter
2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och
motståndskraftiga jordbruksmetoder
3.9 Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till
följd av skadliga kemikalier och föroreningar
8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion
och produktion: Fram till 2030 successivt
förbättra den globala resurseffektiviteten i
konsumtionen och produktionen samt sträva
efter att bryta sambandet mellan ekonomisk
tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det
tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och
produktion, med de utvecklade länderna i täten.
◦Miljömål:
Giftfri miljö
Ett rikt odlingslandskap

Målet handlar om just
konsumtion/användning
och förbrukning. Andra
mål där ekologiskt nämns
handlar om produktion
och tillhör temaområdet
Landskap.

Kommuner och Region
Kronoberg sedan innan.
Lägg till Linnéuniversitetet
(ingen annan statlig
myndighet i länet har
någon större inköp av
livsmedel

Ingen

Öka andelen
cirkulära
företag

Öka andelen företag som
tillämpar återbruk eller cirkulärt
arbete i sin verksamhet.

Definition av Cirkulära företag: Företag som återanvänder
resurser i ett stängt kretslopp (www.afry.se)
Företag som tillämpar någon av affärsmodeller inom cirkulär
ekonomi: (https://www.sitra.fi/sv/projekt/de-mest-intressantaforetagen-inom-cirkular-ekonomi/#vad-handlar-det-om)
1. Produkt som tjänst: att erbjuda tjänster i stället för produkter
2. Förnybarhet: användning av förnybara och återvinningsbara
material och förnybar energi vid planeringen och tillverkningen
av produkterna
3. Delningsplattformar: en ökning av varors och resursers
nyttjandegrad och förlängning av livscykeln på digitala
plattformar bl.a. genom hyrning, försäljning, delning och
återanvändning.
4. Förlängning av produktlivscykeln: Produkterna förblir i sitt
ursprungliga användningsändamål så länge som möjligt eller
under flera användningsgånger med hjälp av bl.a. service,
reparation och återtillverkning.
5. Resurseffektivitet & återvinning: material- och energieffektiva
lösningar samt återinsamling och återanvändning av produkter
och råvaror som nått slutet på sin livscykel.
En möjlighet att följa om den regionala utvecklingen förbättras.

Uppföljning kommer att beror på
vilka vi sätter som målgrupp. Detta
mål skulle kunna knyta till sig fler
från näringslivet men kan vara svårt
att identifiera nya företag. Kan detta
vara en uppgift för
branschorganisationer, exempelvis
att ta stickprov på sina medlemmar.

◦Agenda 2030: Mål 12. Hållbar konsumtion och LI1,
KO2
produktion
◦Regeringens strategi för cirkulär ekonomi:
https://www.regeringen.se/4a3baa/contentasset
s/619d1bb3588446deb6dac198f2fe4120/20081
4_ce_webb.pdf
◦Cirkulär ekonomi nämns i handlingsplan för
Agenda 2030:
https://www.regeringen.se/49e20a/contentasset
s/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlin
gsplan-agenda-2030.pdf
◦EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi:
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-isamhallet/EU-och-internationellt/EUsmiljooarbete/Cirkular-ekonomi/
◦Regeringens handlingsplan för cirkulär
ekonomi https://www.regeringen.se/informationsmaterial/
2021/01/cirkular-ekonomi---handlingsplan-foromstallning-av-sverige/

Målet handlar om
cirkulära företag och
cirkulär ekonomi som
återges inom detta
temaområde i Vägen
framåt

Företagarna, Almi,
Region Kronoberg RUS

Målformuler Kortnamn
ing 20132021-2030
2020

Hållbar
konsumtion
Utsläpp av
koldioxid
från fossilt
bränsle.
Utsläpp av
koldioxid i
Kronobergs
län från
fossila
bränslen län
ska till år
2020 ha
minskat till 2
ton per år
och per
länsinvånare.

Ny

Finns
inte

Förlag till
nya mål
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Förslag till målgrupp

Kommentarer på
målformulering

Organisationen vill
ingå i målgrupp för
målet?
JA/NEJ med
kommentarer

Organisationens
åtagande för att nå
målet
(valfritt)

Här lämnar du generella kommentarer
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Lista över organisationer som har fått remiss
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Sändlista
Organisation
Allbohus
Almega
Almi
Alvesta kommun
Bolmenfisk
Dacke scoutdistrikt
Destination Småland
Ekna Gård AB
Ekoturismföreningen
Energikontor Sydost
Friluftsfrämjandet Region Öst
Friluftsfrämjandet Växjö
Fältbiologerna Växjö
Föreningen smålands natur
Företagarna
Spånens FVOF
Företagarna Kronoberg
Havs-och Vattenmyndighet
Hela Sverige Kronoberg
HSB Sydost
Ikea
Jägareförbundet Kronoberg
Jägarnas Riksförbund Kronoberg
Kronoberg jägareförbundet
Kronobergs Insektsförening
Kronobergs läns Fiskevattenägareförbund
Kronobergs läns fåravelsförening
Kronobergs Läns Hembygdsförbund
Kronobergs ornitologiska förening
Kronobergs Slåttergille
Kulturparken Småland
Lessebo kommun
Ljungby energi
Ljungby fågelklubb
Ljungby kommun
LNU
LRF
Luftvårdsförbund
Länsbygderådet
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Skåne län
Markaryd kommun
Markaryd kommun
Markaryd kommun
Markaryd kommun
Markaryds fågelklubb

Sida 1
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Sändlista
Organisation
Markaryds kommun
Miljöfordon Sverige
Moderaterna, Region Kronoberg
Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen Alvesta
Naturskyddsföreningen Kronoberg
Naturskyddsföreningen Kronoberg
Naturskyddsföreningen Lessebo
Naturskyddsföreningen Linnébygden
Naturskyddsföreningen Linnébygdens
Naturskyddsföreningen Sunnerbo
Naturskyddsföreningen Växjö
Naturum Kronoberg
Naturvårdsverket
Näringslivsutvecklare, Tingsryds kommun
Refarm Linné
Refarm Linné, Naturskyddsföreningen
Region Kronoberg
Riksantikvarieämbetet
Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen distrikt Kronoberg
Småbrukarna i Kronoberg
Smålands flora
Smålands herpetologiska förening
Smålands orienteringsförbund
Stena Aluminium
Stena Recycling
STF Värendskretsen
Sustainable Småland
Sveaskog
Svensk näringsliv
Svenska Jägareförbundet
Svenska kyrkan
Svenska rovdjursföreningen
Svenskt näringsliv Kronoberg
Sveriges insjöfiskare
Sveriges lichenologiska förening
Sysav
Södra skogsägarna
Södras skogsbruksområden
Tingsryd energi
Tingsryds fågelklubb
Tingsryds kommun
Trafikverket
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Sändlista
Organisation
Uppvidinge fågelklubb
Uppvidinge kommun
HaV
Utvecklingschef, Alvesta kommun
Vattenråd
Veab
Vida AB
Vidingehem
Viltskadecenter, SLU
VOLVO CE
Växjö fågelklubb
Växjö kommun
Växjö mykologgrupp
Växjö scoutkår
Växjö stifts skogar
Växjö vandrarklubb
Älmhults kommun

Sida 3
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-04-19

Information angående svar på
samrådsremiss för anläggning av
faunaåtgärder på väg 25 delen VäxjöHovmantorp och delen Lessebo-Eriksmåla
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till
protokollet.
Ärendebeskrivning
Trafikverket Region syd planerar för anläggning av faunaåtgärder
på väg 25 för att öka trafiksäkerheten och förbättra viltets
möjligheter att korsa vägen. Planerade åtgärder i vägplanen för
delen Växjö-Hovmantorp är en planskild faunapassage för stora
djur, en planskild faunapassage för små- och medelstora djur vid
Kårestadsån, upprustning av fyra befintliga koportar,
stängselåtgärder vid korsningen Risinge samt viltuthopp.
Planerade åtgärder i vägplanen för delen Lessebo-Eriksmåla är
utbyggnad med faunastängsel, en faunapassage i plan, med
viltvarningssystem samt tre planskilda faunapassager för små och
medelstora djur samt viltuthopp.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-27 § 84 att
avge följande yttrande:
Lessebo kommun ställer sig bakom förslaget som redovisas i
samrådsredogörelsen. Sträckan Lessebo-Eriksmåla är i nuläget
olycksdrabbad avseende viltolyckor och med föreslagna åtgärder
förväntas trafiksäkerheten öka för våra medborgare och besökare.
Lessebo kommun anser dock även att Trafikverket i genomförandet bör
planera för en framtida mötesseparering och breddning av väg 25
mellan Lessebo och Eriksmåla.

Bakgrund
Lessebo kommun fick 2021-03-31 in en remiss ifrån Trafikverket
angående samråd för anläggning av faunaåtgärder på rv 25.
Kommunstyrelsen har tidigare via delegation till
kommunstyrelsens ordförande, 2020-11-02, yttrat sig i ärendet och
ställde sig då positiv till de åtgärder som är föreslagna och till den
förbättring av trafiksäkerheten som detta förslag kommer att
innebära för våra medborgare. Sista dag för att lämna synpunkter
och yttrande var den 9 maj. Beslutet har expedierats till
Trafikverket region syd.
Beslutsunderlag
KSAU beslut 2021-04-27 § 84
Remiss ifrån Trafikverket 2021-03-31
Conny Axelsson
Samhällsbyggnadschef, samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-27
§ 84

Dnr 2021/125-1.6.3

Svar på samrådsremiss för anläggning av
faunaåtgärder på väg 25 delen VäxjöHovmantorp och delen LesseboEriksmåla
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att yttra sig enligt följande:
Lessebo kommun ställer sig bakom förslaget som redovisas i
samrådsredogörelsen. Sträckan Lessebo-Eriksmåla är i nuläget
olycksdrabbad avseende viltolyckor och med föreslagna åtgärder
förväntas trafiksäkerheten öka för våra medborgare och besökare.
Lessebo kommun anser dock även att Trafikverket i genomförandet
bör planera för en framtida mötesseparering och breddning av väg 25
mellan Lessebo och Eriksmåla.
Ärendebeskrivning
Trafikverket Region syd planerar för anläggning av faunaåtgärder på
väg 25 för att öka trafiksäkerheten och förbättra viltets möjligheter att
korsa vägen. Planerade åtgärder i vägplanen för delen VäxjöHovmantorp är en planskild faunapassage för stora djur, en planskild
faunapassage för små- och medelstora djur vid Kårestadsån,
upprustning av fyra befintliga koportar, stängselåtgärder vid
korsningen Risinge samt viltuthopp. Planerade åtgärder i vägplanen
för delen Lessebo-Eriksmåla är utbyggnad med faunastängsel, en
faunapassage i plan, med viltvarningssystem samt tre planskilda
faunapassager för små och medelstora djur samt viltuthopp.
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Remiss ifrån Trafikverket 2021-03-31
Tjänsteskrivelse 2021-04-19

Beslutsexpediering
Trafikverket

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-27
§ 86

Dnr 2021/64-1.9.1

Remissyttrande gällande översiktsplan för
Växjö kommun
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Lessebo
kommun inte har något att erinra gällande Växjö kommuns
översiktplan.
Ärendebeskrivning
Växjö kommun har arbetat fram ett förslag till ny översiktsplan för
kommunen. Växjö kommuns översiktsplan pekar bland annat ut:
 Att Växjö stad ska fortsätta utvecklas som universitetsstad
med ett stort varierat utbud av bostäder, arbetsplatser,
butiker, kultur, idrott och fritidsaktiviteter.
 Att den största utvecklingen i staden ska ske i Bäckaslöv,
Västra Mark, södra delen av Växjö och Hollstorp, samt längs
Teleborgsvägen.
 Att det ska finnas förutsättningar för ett starkt och
framtidsinriktat näringsliv att etablera sig i attraktiva
stadsmiljöer och de mer ytkrävande och störande
verksamheterna kan expander i områden runt flygplatsen.
 Att Lammhult och Braås tillsammans med Rottne och
Ingelstad är orter som ska stärkas som bostads-, arbets-,
handels- och serviceort som kan serva ett större område.
 Att bostadsbyggandet ska prioriteras till Växjö stad, Gemla
och Ingelstad.
 Ett flertal gång- och cykelvägar, bland annat till och från
Gemla och Ingelstad.
 En önskan om fler stationer i Växjö stad, samt dubbelspårig
järnväg mellan Växjö och Alvesta.
Lessebo kommun ser utvecklingen i Växjö som mycket positiv att
staden växer som kulturellt- och kommersiellt centrum. Närheten till
Växjö kommer att ge fördelar för Lessebo kommun.
Även möjligheten till dubbelspår kan vara bra förutsättningar för
framtida Krösatåg och därmed ett tågstopp i Skruv.
Beslutsunderlag
Förslag till remissyttrande, tjänsteskrivelse 2021-04-20
Förslag till Växjö kommuns översiktsplan, kungörelse mars 2021

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-04-20

Remissyttrande gällande Växjö kommuns
översiktsplan
Förslag till beslut
Lessebo kommun har inget att erinra gällande Växjö kommuns
översiktplan.
Ärendebeskrivning
Växjö kommun har arbetat fram ett förslag till ny översiktsplan för
kommunen. Växjö kommuns översiktsplan pekar bland annat ut:
 Att Växjö stad ska fortsätta utvecklas som universitetsstad
med ett stort varierat utbud av bostäder, arbetsplatser,
butiker, kultur, idrott och fritidsaktiviteter.
 Att den största utvecklingen i staden ska ske i Bäckaslöv,
Västra Mark, södra delen av Växjö och Hollstorp, samt
längs Teleborgsvägen.
 Att det ska finnas förutsättningar för ett starkt och
framtidsinriktat näringsliv att etablera sig i attraktiva
stadsmiljöer och de mer ytkrävande och störande
verksamheterna kan expander i områden runt flygplatsen.
 Att Lammhult och Braås tillsammans med Rottne och
Ingelstad är orter som ska stärkas som bostads-, arbets-,
handels- och serviceort som kan serva ett större område.
 Att bostadsbyggandet ska prioriteras till Växjö stad, Gemla
och Ingelstad.
 Ett flertal gång- och cykelvägar, bland annat till och från
Gemla och Ingelstad.
 En önskan om fler stationer i Växjö stad, samt dubbelspårig
järnväg mellan Växjö och Alvesta.
Lessebo kommun ser utvecklingen i Växjö som mycket positiv att
staden växer som kulturellt- och kommersiellt centrum. Närheten
till Växjö kommer att ge fördelar för Lessebo kommun.
Även möjligheten till dubbelspår kan vara bra förutsättningar för
framtida Krösatåg och därmed ett tågstopp i Skruv.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2021-04-20

Bakgrund
Växjö kommun har arbetat fram ett förslag till ny översiktsplan för
kommunen. Översiktsplanen anger kommunens intentioner för
användningen av mark- och vattenområden i kommunen, samt
hur bebyggelse och infrastruktur bör utvecklas.

Beslutsunderlag
Växjö kommuns översiktsplan
Beslutet skickas till
Växjö kommun

Christina Nyquist
Kommunchef Förvaltning
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Kungörelse om utställning av
översiktsplan för
Växjö kommun
Växjö kommun har arbetat fram ett förslag till ny översiktsplan för
kommunen. Översiktsplanen anger kommunens intentioner för
användningen av mark- och vattenområden i kommunen, samt hur
bebyggelse och infrastruktur bör utvecklas.

Nytt förslag till översiktsplan ställs ut under perioden 8 mars 2021 - 11 maj 2021.
Ta del av förslaget på www.vaxjo.se/oversiktsplan. Vid behov av dator finns detta i Växjö
kommunhus, reception Björnen och på Stadsbiblioteket. Med anledning av pandemin
kan öppettider och tillgång variera. Se kommunens och bibliotekets hemsida för senaste
informationen.
Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast
den 11 maj 2021 till Växjö kommun, kommunkansliet, Box 1222, 351 12 Växjö, eller till epost, kommunstyrelsen@vaxjo.se. Märk med "Översiktsplan". Alternativt lämna dina
synpunkter direkt i vår digitala översiktsplan.

Välkommen att höra av dig till kommunen för information och frågor.
Rebecca Martinsson
gruppchef översiktlig planering
telefon: 0470-433 05
e-post: rebecca.martinsson@vaxjo.se

Rasmus Leo
projektledare
telefon: 0470-410 02
e-post: rasmus.leo@vaxjo.se
Mikael Ohlsson
landskapsarkitekt
telefon: 0470-415 89
e-post: mikael.ohlsson2@vaxjo.se

www.vaxjo.se
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Redovisning av delegationsbeslut 210407210504
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut.
Ärendebeskrivning
Beslut fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen i
enlighet med kommunallagen och kommunstyrelsens
delegationsordning.
Beslutsunderlag
Lista delegationsbeslut 210407-210504

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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Lista över delegationsbeslut
Period: 2021-04-07 till och med 2021-05-04

Avtal etc.

Dnr
2021/140
2021/161
2021.647
2021.648
2021.727
2021.658

Ärende
Avtal Vårdsängar
Avtal elarbeten
Köpekontrakt Törnrosa 6
Köpeavtal Lebo 6
Köpekontrakt Lessebo Blyger 3
Köpekontrakt Lessebo Sagan 3

Delegat
Upphandlingschef
Upphandlingschef
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef

Personalärenden
Datum
21-04-09

Ärende
Anställning av kock till måltidsverksamheten

Övrigt
Dnr

Ärende

Delegat
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Delegat
Måltidschef
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Kommunstyrelsen
2021-04-14

Delgivningar 2021-05-11
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar information till protokollet.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret redovisar inkomna protokoll, rapporter
mm för kommunstyrelsen. Denna gång har följande inkommit för
delgivning
Lessebo Fjärrvärme AB

Protokoll 2021-03-18

Växjö Tingsrätt

Dom 2021-04-15

AB Lessebohus

Protokoll 2021-03-18

AB Lessebo fastigheter

Protokoll 2021-03-18

AB Kyrkebyn 3

Protokoll 2021-03-18

Lessebo Fjärrvärme

Protokoll 2021-04-15

Länsstyrelsen i Skåne

Protokoll 2021-04-23

Överförmyndarnämnden ÖK

Protokoll 2021-04-13

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Rapport kring hantering
av Covid-19

Kommunfullmäktige

Beslut 2021-04-26

SSAM

Årsredovisning och
granskningsrapport 2020

Johanna Dennerhed Bengtsson
Koordinator, Kommunledningsförvaltningen
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289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310
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Investeringsbudget 2020
2021
Objekt

Adress

Komponent

Åtgärd

10300
10300
10300
10300
10300
36300
23600
10100
10100
35100
35100
47500
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
35800
10700
35300
24600
35000
36100
35000
47500
36400
36500
10900
35800
36700
35700
36300
48300
47700
24700
24500
24400
11100
10400
12000
23700
10900

Stationsgatan 10
Stationsgatan 10
Stationsgatan 10
Stationsgatan 10
Stationsgatan 10
Holsteinsväg 10 & 12
Strömbergshyttan 48
Stationsgatan 11, 13
Stationsgatan 11, 13
Ekevallsvägen 2, 4
Ekevallsvägen 2, 4
Storgatan 37
Rasthagsvägen 1
Rasthagsvägen 3
Rasthagsvägen 5
Rasthagsvägen 1
Rasthagsvägen 3
Rasthagsvägen 5
Odengatan 2
Odengatan 4
Odengatan 6
Rågvägen 2,4,6,8,10,12
Stationsgatan 5
Parkvägen 7,9,11,13
Kålandavägen 7
Stora vägen 43
Björkvägen 1, 3
Stora vägen 43
Storgatan 37
Stora vägen 91
Stora vägen 99,101,103
Odengatan 12
Rågvägen 2,4,6,8,10,12
Granvägen 2
Kornvägen 3,5
Holsteinsväg 10,12
Villavägen 17
Jennys väg 2,4
Mästaregränd 1-18
Grenvägen 1-27
Barkvägen 1-17
Pappersmakaregatan 2
Kronobergsgatan 35
Bergsrådsgatan 2-16
Nygatan 5 & 7
Odengatan 2,4,6,12

Fasad
Fasad
Fasad
Fasad
Fasad
Fasad
Fasad
Fasad
Fasad
Fasad
Fasad
Fasad
Fasad
Fasad
Fasad
Fasad
Fasad
Fasad
Fasad
Fasad
Fasad
Fasad
Fasad
Fasad
Fasad
Fasad
Fasad
Stomme
Stomme
Badrum
Badrum
Badrum
VVS
VVS
VVS
VVS
VVS
VVS
VVS
VVS
VVS
VVS
VVS
VVS
VVS
VVS

Byte av putsfasad
Balkongrenovering
Byte av entrédörrar
Fönsterbyte
Byte av låssystem
Byte av låssystem
Fasad och fönsterrenovering
Nya vindskivor
Nya hängrännor och stuprör
Ny fasadpanel carport
Nytt tak carport
Byte av låssystem
Byte av entrédörrar
Byte av entrédörrar
Byte av entrédörrar
Fönsterbyte
Fönsterbyte
Fönsterbyte
Balkongrenovering
Balkongrenovering
Balkongrenovering
Nytt låssystem
Nytt låssystem
Nya hängrännor och stuprör
Balkongrenovering
Balkongrenovering
Byte av hängrännor
Hissrenovering
Hissrenovering
Badrumsrenoveringar
Badrumsrenoveringar
Badrumsrenoveringar
Byte av FTX aggregat
Byte av FTX aggregat
Byte av FTX aggregat
Byte av FTX aggregat
Byte av FTX aggregat
Byte av FTX aggregat
Byte av FTX aggregat
Byte av FTX aggregat
Byte av FTX aggregat
Byte av FTX aggregat
Byte av FTX aggregat
Byte av FTX aggregat
Ventilation
Ventilation
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Pris
350 000
350 000
150 000
1 600 000
102 000
54 000
300 000
150 000
200 000
125 000
150 000
102 000
200 000
200 000
200 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
350 000
350 000
350 000
250 000
100 000
150 000
350 000
350 000
250 000
250 000
250 000
375 000
1 125 000
1 000 000
400 000
400 000
300 000
250 000
350 000
150 000
200 000
400 000
400 000
100 000
100 000
350 000
500 000
1 000 000

10900
10100
11900
35800
23000

Rasthagsvägen 1,3,5
Stationsgatan 11,13
Smedgatan 9-23
Rågvägen 2,4,6,8,10,12
Storgatan 48

VVS
VVS
VVS
Markanläggning
El

Ventilation
Ventilation
Stambyte
Ordningställning av mark
Nyinstallation av el

SA:

500 000
1 000 000
1 250 000
400 000
500 000

24 283 000
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BUDGET LESSEBOHUS

Diff Budget
Lessebohus
ny jmf ursprunglig

Ny reviderad budget
Lessebohus
2021

Ursprunglig budget
Lessebohus
2021

Hyresintäkter
- Lägenheter
- Bilplatser
- Lokaler
Summa hyresintäkter

-50 000
0
0
-50 000

57 550 000
350 000
2 900 000
60 800 000

57 600 000
350 000
2 900 000
60 850 000

Hyresbortfall
- Lägenheter
- Bilplatser
- Lokaler
Summa hyresbortfall

0
0
0
0

-1 850 000
-50 000
-900 000
-2 800 000

-1 850 000
-50 000
-900 000
-2 800 000

Hyresrabatter
- Hyresrabatter
Summa hyresrabatter

0
0

-450 000
-450 000

-450 000
-450 000

Övriga rörelseintäkter
- Övriga intäkter/Intäkt kravvverksamhet
Summa övriga rörelseintäkter

0
0

3 450 000
3 450 000

3 450 000
3 450 000

-50 000

61 000 000

61 050 000

0
-1 975 000
-1 975 000

-5 000 000
-6 150 000
-11 150 000

-5 000 000
-4 175 000
-9 175 000

100 000
900 000
0
975 000
0
100 000
0
0
0
0
2 075 000

-6 050 000
-2 900 000
-2 200 000
-4 400 000
-2 200 000
-8 950 000
-5 250 000
-1 525 000
-1 700 000
-900 000
-36 075 000

-6 150 000
-3 800 000
-2 200 000
-5 375 000
-2 200 000
-9 050 000
-5 250 000
-1 525 000
-1 700 000
-900 000
-38 150 000

50 000

13 775 000

13 725 000

0
0
0

-900 000
-1 200 000
-2 100 000

-900 000
-1 200 000
-2 100 000

-50 000
-50 000

-5 950 000
-5 950 000

-5 900 000
-5 900 000

50 000

-55 275 000

-55 325 000

0

5 725 000

5 725 000

Ränteintäkter
- Ränteintäkter/Övriga finansiella intäkter
Summa ränteintäkter

0
0

75 000
75 000

75 000
75 000

Räntekostnader
- Räntekostnader/Övriga finansiella kostnader
Summa räntekostnader

0
0

-3 800 000
-3 800 000

-3 800 000
-3 800 000

SUMMA FINANSIELLA POSTER

0

-3 725 000

-3 725 000

Resultat efter finansiella poster

0

2 000 000

2 000 000

RÖRELSEINTÄKTER

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER
RÖRELSEKOSTNADER
Reparations- och underhållskostnader
- Reparationer
- Underhåll
Summa reparations- och underhållskostnader
Driftskostnader
- Fastighetsskötsel och städ
- Fastighetsskötsel och städ fördelad personal
- Fastighetsanknuten administration
- Fastighetsanknuten administration fördelad personal
- El
- Värme
- Vatten
- Sophämtning
- TV/Fiber/Försäkringar/Hyresgästföreningen
- Fastighetsskatt
Summa driftskostnader
Driftsnetto
Centrala administrationskostnader
- Central administration
- Central administration fördelad personal
Summa centrala administrationskostnader
Avskrivningar
- Avskrivningar
Summa avskrivningar
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER
Resultat före finansiella poster
FINANSIELLA POSTER

Summa omfördelning kostnader till underhåll:

1 975 000

Sida 2
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Vakanser 2013-2020
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augusti

september oktober
2019

2020

november december
2021

Hovmantorp
8
7
6
5

Lessebo

4
3

3

2

2

1

1

0

0

Kosta

Skruv
15

15

14

14

13

13

12

12

11

11

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0
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VÄXJÖ TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM

2021-04-15
meddelad i
Växjö

Mål nr P 279-21

Sid 1 (7)

PARTER
Klagande
Joakim Ericsson

Motpart
Lessebo kommun
365 31 Lessebo
ÖVERKLAGAT BESLUT
Lessebo kommuns beslut den 22 december 2020 i ärende nr 2019/77-21, se bilaga 1
SAKEN
Överklagan av antagande av detaljplan på fastigheten Kosta 1:9 m.fl., Lessebo kommun
_____________
DOMSLUT
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
_____________

Dok.Id 572939
Postadress
Box 81
351 03 Växjö

Besöksadress
Kungsgatan 8

Telefon
Telefax
0470-560 100
E-post: mmd.vaxjo@dom.se
www.domstol.se/vaxjo-tingsratt
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Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

VÄXJÖ TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM

Sid 2
P 279-21

BAKGRUND OCH YRKANDEN
Genom det nu överklagade beslutet antog Lessebo kommun detaljplan för del av
Kosta 3:28, Kosta 1:9 och Kosta 1:10 i Lessebo kommun. Enligt beslutet syftar ändringen av detaljplanen till att möjliggöra ett parkeringsdäck och nya verksamheter.
Fastigheterna Kosta 1:9 och 1:10 planeras att byggas om till restaurang och vinlager.
Detta innebär en fortsatt utveckling av handelsområdet i anslutningen till hotellet och
glasbruket i Kosta.
Joakim Ericsson yrkar att mark- och miljödomstolen ska upphäva Lessebo kommuns beslut att anta detaljplan för fastigheterna Kosta 1:9 och 1:10. Han anför följande. Han vill inte att byggnationen av ett handelsområde på nämnda tomter ska
godkännas, på grund av dess placering och höjd.
I detaljplanen medges en byggnadshöjd om 7,6 meter. Enligt planen är byggnadshöjden baserad på de byggnader som redan finns i bostadsområdet. Dessa byggnader är
en- eller tvåvåningsvillor (flerbostadshus). Han ställer sig frågande till om det är genomförbart att med ett medvetet placerings- och materialval går att få en 7,6 meter
hög, stor byggnad att smälta in i omkringliggande bostadsområde och miljö. Bostäderna i området är främst villor. De flerbostadshus som nämns i detaljplanen ligger
nedanför backen och en bit från tänkt handelsområde. Det finns frågor kring hur
byggnaden är tänkt att utformas. Hans hus ligger precis intill den tomtgräns där det
planeras att byggas. En så hög byggnad skulle innebära direkt insyn i både hans hus
och hela tomtområdet. Det innebär även sämre utsikt och att värdet på fastigheten
minskar. Han anser att det borde finns en bättre plats för byggnationen, i anslutning
till nuvarande handelsområde. Kommunens bedömning är att trafikintensiteten inte
kommer att öka. Han ställer sig frågande till hur detta möjliggörs då det planeras ny
handelsverksamhet/restaurang, vilket med all säkerhet kräver fler leveranser av varor
under veckorna. Transporter till och från handelsområdet kommer att öka. Detta påverkar och ökar ljud- och bullernivå för fastighetsägarna i området.
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DOMSKÄL
Tillämpliga bestämmelser
Enligt 1 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, är det en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Vid prövningen av frågor
enligt plan- och bygglagen ska, enligt 2 kap. 1 § PBL, hänsyn tas till både allmänna
och enskilda intressen.
Av 2 kap. 2 § PBL framgår att planläggning och prövningen i ärenden om lov eller
förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används
för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och
vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken tillämpas.
I 2 kap. 3 § PBL föreskrivs att planläggningen, med hänsyn till natur- och kulturvärden, ska främja en ändamålsenlig struktur och en estetisk tilltalande utformning
av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder. Bebyggelse ska enligt 5 §
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat de
boendes och övrigas hälsa och säkerhet, möjligheterna att ordna trafik, att förebygga
vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar. Enligt 6 § ska bebyggelse utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Enligt
9 § får en planläggning av mark samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra
sådan påverkan på omgivningen som innebär fara för människors hälsa och säkerhet
eller en betydande olägenhet på annat sätt.
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Ramen för prövningen
Enligt 13 kap. 17 § PBL ska den myndighet som prövar ett överklagande av ett beslut
att anta en detaljplan endast pröva om det överklagade beslutet strider mot någon
rättsregel på det sätt som klaganden har angett eller som framgår av omständigheterna. Om myndigheten vid prövningen finner att beslutet strider mot en rättsregel,
ska beslutet upphävas i sin helhet. Annars ska beslutet fastställas i sin helhet. Beslutet
ska inte upphävas om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. Om
kommunen har medgett det, får dock beslutet upphävas i en viss del eller ändras på
annat sätt. Ändringar som har ringa betydelse får göras utan kommunens medgivande.
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten.
Det innebär att under förutsättning att planläggningen i handläggning och innehåll
följer gällande lagstiftning är det kommunen som har beslutanderätten över vad och
hur det ska planläggas inom den egna kommunen. Stor vikt ska därför tillmätas de
lämplighetsbedömningar som görs av kommunen. Domstolen är därför förhindrad att
pröva sådant som inte ingår i det ursprungliga beslutet och kan t.ex. inte ta ställning
till alternativa förslag till bestämmelser eller markanvändning som inte ingår i beslutet om den antagna detaljplanen.
Mark- och miljödomstolens bedömning
Inledningsvis konstaterar mark- och miljödomstolen att det nu är fråga om en ändring
av befintlig detaljplan. Enligt översiktsplanen har planområdet pekats ut som ett utvecklingsområde för detaljhandel och besöksnäring. De ändringar som anges i den
aktuella detaljplanen står inte i strid med översiktsplanen.
I överklagandet anför Joakim Ericsson att handelsbyggnaden inte kan smälta in i den
befintliga miljön. Domstolen kan konstatera att kommunen har genomfört en fördjupad analys av påverkan för kulturmiljön i närområdet och på riksintresset Kosta.
Även om utredningen ger stöd för att det finns en risk för att kumulativa effekter kan
innebära att bruksmiljön förändras och dess berättelse försvagas, anser domstolen att
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den beslutade ändringen i detaljplanen och den byggrätt som den innehåller inte är
att betrakta som olämplig i förhållande till stads- och landskapsbilden eller natur- och
kulturvärdena på platsen, på ett sätt som innebär att det överklagade beslutet ska upphävas på den grunden. Vid denna bedömning har bland annat beaktats att detaljplanen
innehåller utformningsbestämmelser för parkeringshuset och handelsbyggnaden för
att dessa ska smälta in i den befintliga miljön och ta hänsyn till den äldre bebyggelsen.
Därutöver kan domstolen konstatera att länsstyrelsen – som ska bevaka riksintressen
vad gäller bland annat kulturmiljö – inte har funnit anledning att enligt 11 kap 10 §
PBL överpröva kommunens beslut att anta detaljplanen.
Joakim Ericsson menar att handelsbyggnaden kommer att påverka trafiken i området
markant, och därmed bullernivån. Det kan visserligen antas att ändringen i detaljplanen kan komma att medföra ytterligare trafik i området, särskilt som det i planbeskrivningen anges att parkeringsbehovet förväntas öka i framtiden. Enligt kommunens bedömning leder emellertid detaljplaneändringen endast till en mindre ökning
av trafiken till och från planområdet. Hastighetsbegränsningen är 30 km/h, vilket av
kommunen bedöms begränsa bullerpåverkan. Lokalgatan Lustigkullavägen kommer
vidare att stängas av för genomfartstrafik. Mot bakgrund av dessa omständigheter
framstår det enligt mark- och miljödomstolens bedömning som att ändringen i detaljplanen – vad gäller trafik och buller – i huvudsak kommer att påverka områden som
inte ligger i direkt anslutning till Joakim Ericssons fastighet, och då i begränsad omfattning i förhållande till nu rådande förhållanden. Domstolen anser därför att ytterligare trafik och buller som ändringen i detaljplanen kan komma att generera inte är av
sådan omfattning att det finns skäl att upphäva detaljplanen av den anledningen.
När det gäller frågan om detaljplanen kan anses utgöra en betydande olägenhet i den
mening som avses i 2 kap. 9 § PBL måste beaktas bl. a. områdets karaktär och förhållandena på orten. Detta innebär att toleransnivån måste vara något högre i vissa
fall (se prop. 1985/86:1 s. 483–485). Förhållanden som ska beaktas är exempelvis
olägenheter för grannar i form av skymd sikt eller sämre ljusförhållanden. Bedömningen av de olägenheter som detaljplanen kan ge upphov till ska ske med utgångs-
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punkt i den mest ingripande utformning som planen medger (jfr. Mark- och miljööverdomstolens avgörande i mål nr P 10986-16).
Det aktuella området är centralt beläget i Kosta, vilket innebär att Joakim Ericsson
har haft att räkna med att viss förtätning av området kan komma att ske (jfr. t.ex.
Mark- och miljööverdomstolens avgöranden i mål nr P 8052-17 och P 2112-16).
Domstolen kan konstatera att gällande detaljplan medger byggnation i två våningar
på fastigheterna Kosta 1:9 och 1:10. Mot bakgrund av att området idag i huvudsak är
bebyggt med friliggande villor bör han dock inte haft att räkna med att sådan mer
storskalig bebyggelse som nu medges i detaljplanen skulle kunna komma att uppföras
i området. Av den nu föreslagna ändringen i detaljplanen framgår att byggnadshöjden
på Kosta 1:9 och 1:10 får vara högst 7,6 meter, att maximalt 30 procent av fastigheten
får bebyggas och att byggnaden ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Den
planerade handelsbyggnaden kommer enligt förslaget att ha en takterrass. På grund
av sitt läge och utformning anser domstolen att den medför insyn på Joakim Ericssons
fastighet.
Domstolen anser mot bakgrund av dessa omständigheter att Joakim Ericssons invändning om att detaljplanen medför en insyn på hans fastighet inte kan lämnas utan avseende. Avståndet till den handelsbyggnad som planeras på fastigheterna Kosta 1:9
och 1:10 är emellertid förhållandevis långt; avståndet mellan den planerade byggnaden och hans bostadshus på fastigheten Kosta 1:12 kommer att vara minst cirka 20
meter, med hänsyn till det prickmarksområde om tio meter som anges i detaljplanen.
För Joakim Ericsson blir det vidare främst fråga om insyn i hans trädgård.
Vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen anser domstolen att den
olägenhet som detaljplanen kan förväntas innebära för Joakim Ericsson i form av
insyn på hans fastighet inte utgör en sådan betydande olägenhet att den överväger
kommunens intresse av att bebygga området på det sätt som detaljplanen medger. Det
finns därför inte anledning att upphäva detaljplanen på den grunden. Vad han har
anfört om minskat marknadsvärde förändrar inte bedömningen.
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VÄXJÖ TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM

Sid 7
P 279-21

Det har i övrigt inte kommit fram något i målet som ger anledning till att upphäva
den i målet aktuella detaljplanen. Mark- och miljödomstolen avslår därför Joakim
Ericssons överklagande.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02)
Överklagande senast den 6 maj 2021.

Alexander Warnolf
_____________
I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Alexander Warnolf, ordförande, och
tekniska rådet Mårten Dunér.
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Bilaga 1

Lessebo kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-12-22

§ 240

DM' 2019/77-21

VÄXJÖ TINGSRÄTT
4:8

SBN 2020/26-4.2.2
INKOM:
2021.4

2021-01-18
MÅLNR: P 279-21
AKTBIL: 2

Detaljplaneändring del av Kosta20152822
Kosta 1:9 och Kosta 1:10
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplanen för Kosta 3:28 m.fl.
Ärendebeskrivning

Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra ett parkeringsdäck
för att tillgodose framtida parkeringsmöjligheter. Planen syftar även
till att möjliggöra nya verksamheter. Området som berörs är del av
Kosta 3:28, 19 och 1:10. Fastigheterna Kosta 1:9 och 1:10 planeras
byggas om till restaurang och vinlager. Detta innebär en fortsatt
utveckling av handelsområdet i anslutning till hotellet och glasbruket
i Kosta.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-11-23 att föreslå
kommunstyrelsen att anta detaljplanen.
Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2020-12-15 § 216
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-11-23 § 112
Granskningsutlåtande Kosta 2020-11-06
Plankarta 2020-11-06
Illustrationskarta 2020-11-06
Planbeskrivning 2020-11-09
WSP Konsekvensbeskrivning 2020-11-04
Dagvattenutredning
Tjänsteskrivelse 2020-11-09

Beslutsexpediering
Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Justerande sign
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Bilaga 2

Hur man överklagar

MMD-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du
överklaga. Här får du veta hur det går till.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar markoch miljödomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum
för överklagande finns på sista sidan i domen.

Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

Så här gör du

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och
målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras.
Tala om vilken ändring du vill ha och varför
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).
Anvisningar för överklagande MMD-02 - Dom i överklagade mål och vitesmål • Producerat av Domstolsverket, Avd. för
domstolsutveckling • 2018-11

Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka brev på detta sätt.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med
skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga
uppgifter om var domstolen kan nå dig:
postadresser, e-postadresser och telefonnummer.

När överklagandet kommer in till Mark- och
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning
till om målet ska tas upp till prövning.
Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.
 Domstolen bedömer att det finns anledning att
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt
rätt.
 Domstolen anser att det inte går att bedöma
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt
utan att ta upp målet.
 Domstolen behöver ta upp målet för att ge
andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets
kontaktuppgifter.

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga
skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.

Om du inte får prövningstillstånd gäller den
överklagade domen. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.

6. Skicka eller lämna in överklagandet till markoch miljödomstolen. Du hittar adressen i
domen.

Vill du veta mer?

Vad händer sedan?

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du
har frågor. Adress och telefonnummer finns på
första sidan i domen.

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det
kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Mer information finns på www.domstol.se.
Sida 1 av 1
www.domstol.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-04-26
§ 39

Dnr 2021/123-1.2.5

Avsägelse av uppdrag som ledamot i
socialnämnden och ersättare i
kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelse från Kristina
Brundin (S).
Ärendebeskrivning
Kristina Brundin (S) har inkommit med avsägelse från uppdrag som
ledamot i socialnämnden och ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse inkommen 2021-04-15

Beslutsexpediering
Kristina Brundin (S)
Socialnämnden
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-04-26
§ 40

Dnr 2021/6-1.2.1

Valärenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förrätta följande fyllnadsval:
Lessebo Fjärrvärme AB (t.o.m. bolagsstämman som följer närmast
efter nästa val till kommunfullmäktige)
Som ersättare för ombud vid bolagsstämma istället för Simon
Walfridsson (C) välja Angelica Karlsson (C).
Kosta köpmanshus AB (t.o.m. bolagsstämman som följer närmast
efter nästa val till kommunfullmäktige)
Som suppleant istället för Simon Walfridsson (C), välja Kristina
Brundin (S).
Socialnämnden (innevarande mandatperiod)
Som ordförande istället för Kristina Brundin (S), välja Joachim
Danielsson (S).
Som vice ordförande istället för Joachim Danielsson välja Marie
Walfridsson (C).
Som ledamot istället för Kristina Brundin (S), välja Gunilla Arvidsson
(S).
Som ersättare istället för Gunilla Arvidsson (S), välja Ann Arleklo (S).
Som ersättare istället för Paul Nilsson (KD) välja Angelica Hultgren
(KD).
Som ersättare istället för Anton Håkansson (S), välja Christian Bjelk
(S).
Barn- och utbildningsnämnden (innevarande mandatperiod)
Som ledamot istället för Per-Magnus Pettersson (M) välja Jessica
Tegnér (M).
Samhällsbyggnadsnämnden
Som vice ordförande istället för Simon Walfridsson (C) välja Anders
Jonsäng (C).
Kommunstyrelsen (innevarande mandatperiod)
Som ersättare istället för Kristina Brundin (S) välja Ann Arleklo (S).
Nämndemän (t.o.m. 31 december 2023)
Som nämndeman istället för Anton Håkansson (S) välja Christian
Bjelk (S).

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-04-26
Ärendebeskrivning
Fyllnadsval behöver genomföras för de avsägelser som inkommit.
Förslag till val presenteras av valberedningens ordförande.
Kommunfullmäktige godkände 2020-04-27 avsägelse från Simon
Walfridsson (C) som suppleant i Kosta köpmanshus AB.
Kommunfullmäktige godkände vid sammanträde 2020-09-21
avsägelse från Simon Walfridsson (C) från samtliga politiska uppdrag.
Fyllnadsval till ersättare för bolagsman i Lessebo Fjärrvärme AB och
vice ordförande i Samhällsbyggnadsförvaltningen bordlades vid
sammanträde 2020-10-19.
Kommunfullmäktige godkände vid sammanträde 2021-03-01 följande
avsägelser:
- Paul Nilsson (KD), ersättare i socialnämnden
- Per-Magnus Pettersson (M), ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.
- Ida Engman (V), ersättare i socialnämnden
- Anton Håkansson (S), ersättare i barn- och utbildningsnämnden
samt socialnämnden, nämndeman
- Kristina Brundin (S), ordförande i socialnämnden
Kommunfullmäktige behandlar 2021-04-26 följande avsägelse:
- Kristina Brundin (S), ledamot i socialnämnden samt ersättare i
kommunstyrelsen
Efter de genomförda fyllnadsvalen ovan är följande val fortsatt
vakanta:
Ersättare Barn- och utbildningsnämnden istället för Anton
Håkansson (S)
Ersättare i Socialnämnden istället för Ida Engman (V)
Beslutsunderlag
Avsägelser enligt ovan
Yrkanden
Ragnar Lindberg (S) yrkar bifall till de förslag som valberedningens
ordförande lagt fram.
Propositionsordning
Då inga andra yrkanden föreligger, finner ordförande att
kommunfullmäktige beslutar enligt framlagt förslag.
Protokollsanteckning
Marcus Dackling (M) önskar följande noterat till protokollet:
”Valärenden skall framöver beredas i den valda valberedningen innan
beslut sker i kommunfullmäktige.”

Beslutsexpediering
Berörda bolag, nämnder och kommunstyrelsen
Växjö Tingsrätt
Berörda ledamöter
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Titel: Utvärdering av regional samverkan i Kronobergs län i hanteringen av
Covid- 19-pandemin
Författare: Towe Lindqwister, Combitech
Kontaktperson: Max Hector
Telefon: 010-2237494
E-post: max.hector@lansstyrelsen.se
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1 FÖRORD – HANTERINGEN AV CORONAPANDEMIN HAR STÄRKT VÅR REGIONALA
SAMVERKANSFÖRMÅGA
I diskussionerna och planeringen före krisen återkommer ett ord som mest
frekvent – samverkan. Samverkan kan i praktiken betyda allt eller inget. Det kan
vara en tom floskel eller stå för ett intensivt gemensamt arbete för det allmännas
bästa. I Kronoberg tar vi ordet samverkan på allvar – vi vet att det är vi som står
för lösningarna och möjligheterna och att vi måste arbeta tillsammans. Det har vi
lärt oss av historien och av vårt geografiska läge – ska något göras så är det vi som
får göra det. Tillsammans.
Det betyder inte att det varit ett lätt arbete att hantera pandemin. Covid-19 har
påverkat oss alla – på jobbet och privat. Samtidigt och dygnet runt. Vi har behövt
hantera osäkerhet, oro, materialbrist och kunskapsbrist om det nya viruset. Detta
samtidigt som vi också haft ansvar att våra ordinarie verksamheter fungerar.
Den pågående pandemin har satt oss alla på prov. Hur mycket vi än förberett oss,
planerat och övat så blev så mycket något annat än det vi kunde tänka oss. Varje
kris är unik och har sina egna utmaningar.
Denna utvärdering utgår från våra gemensamma rutiner och de arbetssätt och
metoder vi planerat för. Syftet är att se hur dessa fungerat, vad som brustit men
också vad vi lyckats med. Trots att vi fortfarande är mitt i pandemin så går det att
se att det är mycket som fungerat bra. Det ska vi vara stolta över. Det är dock vårt
ansvar att använda lärdomarna från denna kris för att göra oss ännu bättre till
nästa kris. Det är ett bra sätt att hedra de som dött och de som varit och är sjuka.
Det är min förhoppning att denna utvärdering ska leda till ett intensivt
utvecklingsarbete under de kommande åren. Ett arbete där vi tar nästa steg i vårt
gemensamma krisledningsarbete i länet och mot bättre rutiner, bättre metoder och
en ännu bättre samverkan i sann Kronbergsanda.

Max Hector
Försvarsdirektör
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2 SAMMANFATTNING
Kronobergs län har en gemensam ledningsstruktur som syftar till att öka
förmågan att hantera och förebygga allvarliga händelser och kriser som kan
drabba länet. Denna ledningsstruktur finns nedtecknad i dels en
överenskommelse, dels i regionala rutiner.
Denna utvärdering utreder två övergripande områden kopplat till länets regionala
samverkan i samband med hanteringen av Covid-19-pandemin under 2020:
1. Samverkan och ledning utifrån den gemensamma överenskommelsen och
de gemensamma rutinerna.
2. Genomförandet i länet av följande samverkansuppdrag
• Samlad regional lägesbild
• Regeringsuppdraget att bistå Socialstyrelsen i uppgiften att samordna
tillgången till skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel
• Uppdraget att bistå med identifiering av grupper inom samhällsviktig
verksamhet för utökad testning av smitta (”Prio3-uppdraget”)
Utvärderingen belyser vad som har fungerat respektive fungerat mindre bra samt
presenterar förslag som identifierats på hur framtida samverkansarbete kan
förbättras och effektiviseras.
Utvärderingen visar att aktörerna ger samverkansarbetet kopplat till hanteringen
av den pågående pandemin ett högt betyg där merparten menar att arbetet överlag
har fungerat bra. Dynamiken mellan aktörerna karaktäriseras av samarbetsvilja,
öppenhet och arbetsvilja. Länet ligger långt framme i sin struktur för samverkan och
ledning men ett antal områden för utveckling har identifierats som utgör
utgångspunkt för framtida utvecklingsinsatser inom Krissamverkan Kronoberg.
Nedan listas några av de förslag som lyfts frekvent.
•
•

•

•
•

Syftet med mötesformerna utökat G-SAM kontra ISF behöver tydliggöras
liksom vilka roller som ska vara representerade på vilka möten.
Olika aktörers roller och ansvarsförhållanden behöver tydliggöras. Detta
gäller även för AG Kriskom vars ansvar och uppgifter som behöver
förtydligas för övriga deltagare på ISF.
Det behöver finnas en gemensam syn på och en tydlighet kring vad en
samlad regional lägesbild är och ska innehålla, värdet med den, samt vem
den är till för.
Det behöver byggas upp en kompetens för att kunna göra skarpa och
komplexa analyser av den samlade regionala lägesbildens innehåll.
Den kommunikativa lägesbilden bör vara en del av den samlade regionala
lägesbilden.
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3 INLEDNING
3.1 BAKGRUND
3.1.1 REGIONALA RUTINER FÖR SAMVERKAN OCH LEDNING VID
SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH KRISER I KRONOBERGS LÄN
MSB:s koncept för samverkan och ledning ligger till grund för Krissamverkan
Kronobergs regionala rutiner. Den gemensamma ledningsstruktur som parterna i
Krissamverkan Kronoberg har kommit överens om finns nedtecknad i
Överenskommelse mellan parterna i Krissamverkan Kronoberg – Så ska vi samverka i en kris
och de gemensamma rutinerna; Regionala rutiner för samverkan och ledning vid
samhällsstörningar och kriser i Kronobergs län samt Regionala rutiner Kriskommunikation i
Krissamverkan Kronoberg.
Syftet för samverkan mellan parterna i Krissamverkan Kronoberg är att öka
förmågan att hantera och förebygga allvarliga händelser och kriser som kan
drabba länet. Krissamverkan Kronoberg ska även vara en länsgemensam
plattform för att utveckla det nya civila försvaret och för att stötta de
medverkande organisationerna i det pågående arbetet mot ett återupptaget
totalförsvar. Målen ska nås genom att aktörerna i samverkan på ett effektivt sätt
utnyttjar länets samlade resurser och kompetens.
3.1.2 COVID-19-PANDEMIN
Coronaviruspandemin är en pågående pandemi som orsakas av viruset SARSCoV-2. Viruset orsakar sjukdomen Covid-19, en typ av luftvägsinfektion med
symptom som snuva, andnöd, huvudvärk, hosta och feber, som i vissa fall orsakar
lunginflammation.
Utbrottet startade i den kinesiska staden Wuhan i provinsen Hubei. Den 11 mars
2020 meddelade Världshälsoorganisationen (WHO) att spridningen av
coronaviruset klassas som en pandemi. Uppskattningarna vad gäller dödlighet är
fortfarande osäkra; WHO uppskattade 13 mars 2020 att den är cirka 1–2 procent
av infekterade. Pandemin har lett till stora konsekvenser. Få kriser i modern tid
har påverkat så många aktörer samtidigt som Covid-19-pandemin. Både
krishanteringssystemet, nationen och omvärlden påverkas av samma problem.
Pandemin är särskilt utmanande då den även hotar krishanteringsaktörerna själva
och deras förmåga att genomföra sin uppgift. Krisens omfattning gör att
samverkan måste ske i många olika led: lokalt, regionalt, nationellt, multinationellt
samt inom och mellan olika samhällssektorer. Hela samhället påverkas, vilket
skapar ett behov av att samverka i nya konstellationer av aktörer som kanske inte
varit kända för varandra tidigare.
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3.2 SYFTE OCH MÅL
Av den pandemin som nu härjar i världen kan vi ännu bara delvis överblicka
följdeffekterna. Denna utvärderingsrapport utreder två övergripande områden:
3. Samverkan och ledning utifrån gemensam överenskommelse och
gemensamma rutiner.
4. Genomförande av följande samverkansuppdrag
• Samlad regional lägesbild
• Regeringsuppdraget att bistå Socialstyrelsen i uppgiften att samordna
tillgången till skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel
• Uppdraget att bistå med identifiering av grupper inom samhällsviktig
verksamhet för utökad testning av smitta (”Prio3-uppdraget”)
Utvärderingen ska belysa vad som har fungerat respektive har fungerat mindre
bra, om hanteringen varit tillräckligt effektiv samt hur framtida arbete kopplat till
samverkan kan förbättras och effektiviseras. Resultatet av utvärderingen ska
användas för effektivisering och förbättring genom att:
•
•
•

Utveckla Krissamverkan Kronobergs överenskommelse, rutiner och
gemensamma arbetsmetoder.
Vara en utgångspunkt för framtida utvecklingsinsatser inom
Krissamverkan Kronoberg.
Vara en utgångspunkt för bättre implementering och förankring av
överenskommelse, rutiner och arbetsmetoder i respektive
organisation.

Utvärderingen ska presenteras för Regionala rådet i mars 2021.

3.3 AVGRÄNSNINGAR
Fokus har legat på länets kommuner, Region Kronoberg och Länsstyrelsen i
Kronobergs län. Kompletterande intervjuer har gjorts med Polismyndigheten
Region Syd och Försvarsmakten Södra Militärregionen. Räddningstjänsterna
tillfrågades om deltagande men respons uteblev. Övriga aktörer som deltagit i
samverkan under delar av händelsen (Linnéuniversitetet, Åklagarmyndigheten,
Kriminalvården) har inte inkluderats i utvärderingen. Endast en intervju har
genomförts per samordningsuppdrag vilket kan ha medfört att vissa aktörer inte
kunnat vara med. Projektet har försökt att vara öppna för att fånga upp
kommentarer och inspel även på andra sätt. Exempelvis har kompletteringar
fångats in via telefon och e-post.
Fokus har varit på regional samverkan, regionala rutiner och regionalt geografiskt
områdesansvar varför ingen helhetsbild ges inkluderat det arbete som skett lokalt
och nationellt.
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Intervjuer och samtal har begränsats till 1 timme varför det funnits begränsade
möjligheter att fördjupa och utveckla de reflektioner och slutsatser som lyfts fram.
Det är därav viktigt att slutsatser och åtgärdsförslag tas upp för fortsatt diskussion
inom ramen för Krissamverkan Kronoberg för att en tydlig handlingsplan för
fortsatt arbete ska kunna tas fram.

3.4 METODIK
Till grund för texterna i denna utvärdering ligger främst följande delar.
Intervjuer
Intervjuer/samtal har genomförts med representanter som medverkat vid utökade
G-SAM-möten och ISF-möten. Dessa samtal har genomförts organisationsvis
med länets kommuner, Region Kronoberg, Polismyndigheten Region Syd,
Försvarsmakten Södra Militärregionen och Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Intervjuer/samtal har också genomförts kopplat till de utpekade
samverkansuppdragen och vid dessa har samtliga organisationer inbjudits att delta.
Då vissa organisationer har haft svårt att medverka vid tidpunkterna har enskilda
avstämningar gjorts efteråt både över telefon och mejlledes.
Enkäter
Två enkäter har nyttjats i arbetet. Alla enkätsvar är anonyma vilket innebär att det
inte går att utläsa varken person eller organisation.
Kontaktytor, arbetssätt och Länsstyrelsens roll som samverkanskoordinator
Denna enkät skickades till kontaktpersonen vid respektive organisation som efter
eget val delgav enkäten till personal som varit delaktiga i den regionala samverkan
kopplat till hanteringen av pandemin. Totalt lämnades 58 svar. Någon aktör har
angett att organisationen svarat gemensamt varför det är fler personer som har
bidragit i de svar som lämnats. Enkäten bestod av 10 frågor kopplade till
arbetssätt, kontaktytor och Länsstyrelsens roll som samverkanskoordinator.
Kommunikationssamverkan
Syftet med enkäten var att skapa en bild av vad som fungerat bra respektive
mindre bra i länets kommunikationssamverkan i samband med hanteringen av
pandemin. Enkäten omfattade 23 frågor bland annat om kontaktytor, arbetssätt
och samverkan inom ramen för kriskommunikation. Samtliga representanter i AG
Kriskom har besvarat enkäten.
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4 UTÖKAT G-SAM
4.1 VAD SÄGER DE REGIONALA RUTINERNA OM UTÖKAT
G-SAM?
I de regionala rutinerna för Kronobergs län redovisas följande om utökat G-SAM.
Finns behov att genomföra G-SAM med en bredare representation än ordinarie aktörer 1 så kan
G-SAM eller enskild aktör efterfråga ett utökat G-SAM. Detta begärs från Länsstyrelsens
TIB. Vid ett utökat G-SAM bjuds de aktörer in som är aktuella utifrån händelsen. Syftet är
det samma; att stämma av den gemensamma lägesbilden, identifiera samverkansbehov och
eventuellt formulera den aktörsgemensamma inriktningen.

4.2 FORMEN FÖR UTÖKADE G-SAM-MÖTEN
4.2.1 UTÖKADE G-SAM-MÖTEN KONTRA ISF
Under hanteringen av den pågående pandemin har det förekommit många olika
forum och nätverk – utökade G-SAM-möten, ISF-möten och möten inom olika
nätverk som MAS-, skolchefs- och HR-nätverket har alla haft betydande funktion.
Många pekar på att det finns en otydlighet kopplat till vilka frågor som hör
hemma i vilka forum och vilka roller som ska vara representerade vid olika möten.
På ISF-möten har högsta ledningen ofta känt ett behov av att ha med sig
tjänstepersoner för att stötta i olika sakfrågor, något som varit särskilt viktigt i
lägen med kort förberedelsetid i ärenden för diskussion. Flera pekar på att detta
medfört att mötesdeltagandet blivit stort vilket har påverkat tidsåtgången. Många
av tjänstepersonerna är dessutom med på utökat G-SAM och eventuellt också i
andra forum eller nätverk och i vissa fall har en och samma fråga behandlats i flera
forum parallellt. Det finns utmaningar i att få en tydlighet i syftet med olika
forum, vilka frågor som ska hanteras var och vilka roller som bör närvara, men
åsikten är ändå att de olika forumen behövs och är viktiga. Det operativa tänket
behöver gå hand i hand med den mer strategiska inriktningen men modellen
behöver förtydligas.
4.2.2 LEDNING
Corona-pandemin är en utdragen och komplex händelse som har medfört att
personer som inte tidigare varit med på utökade G-SAM-möten har deltagit.
Ordinarie deltagare i G-SAM är Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TIB), vakthavande befäl
(VB) vid Polismyndighetens ledningscentral (kan även vara lokal representant), Region
Kronobergs tjänsteman i beredskap (TIB), Trafikverkets regionala tjänsteman i beredskap (TIB),
vakthavande befäl (VB) hos Försvarsmakten Södra militärregionen (MR S), SOS Alarm
(Tjänstgörande teamledare, SOS-centralen Växjö), samt räddningschef i beredskap (RCB) från
länets samtliga räddningstjänster samt inre befäl (IB) för Räddsam Kronoberg

1
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Under pandemin har dessa möten i huvudsak letts av Länsstyrelsens TiB men i
perioder även av Länsstyrelsens samverkansfunktion. Flera lyfter att uppgiften är
utmanande och ställer krav på mötesledarnas bakgrund och erfarenhet inom
krisberedskaps-och krishanteringsområdet, kanske särskilt när många nya
mötesdeltagare deltar varför det är viktigt att mötesledare ges rätt förutsättningar
för uppgiften. Ett förslag som har lyfts är att inte växla mellan alltför många
mötesledare utan istället nyttja en mindre grupp för att få en bra kontinuitet. Detta
borde ge mötesledarna god övning och leda till att diskussionerna kan föras på ett
bra sätt och i slutänden ge en god kvalitet.
Länsstyrelsen pekar själva på att formen för de utökade G-SAM-mötena har
utvecklats över tid, och att det tog ett tag innan de blev trygga i hur mötena skulle
ledas. En utmaning var att aktörerna tyckte så olika vilket gjorde det svårt att hitta
en nivå som var rimlig.
För hanteringen av pandemin valde Länsstyrelsen en form där ett 70-tal personer
har arbetat i stab. Många aktörer har flaggat för att man upplevt att Länsstyrelsen
bytt laguppställning ofta i flera olika sammanhang och att överlämning missats
vilket påverkat samverkan negativt. Vissa hos Länsstyrelsen menar att
överlämningen mellan olika individer i huvudsak har fungerat bra men att man
behöver bli tydligare i att visa att detta faktiskt är gjort, andra upplever snarare att
den varit väldigt problematisk.
4.2.3 INNEHÅLL/AGENDA
I början upplevde många de utökade G-SAM-mötena som levande, en arena där
många frågor lyftes och hanterades. Men efter en tid började mötena urvattnas
och övergick till att bli mer av informationsmöten. Samtidigt med denna övergång
tappade man några aktörer på mötena. En fundering som Länsstyrelsen har lyft är
om det hade gjort någon skillnad om arbetet hela tiden hade knutits tydligare till
de regionala rutinerna? Hade det kunnat få dessa viktiga aktörer att stanna kvar?
Viss kritik har förts fram kopplat till dagordningen. Uppropen av mötesdeltagare
har upplevts vara tidsödande vilket bör kunna effektiviseras exempelvis genom att
ange deltagare i chatten. Vidare pekas det på att det förekommer mycket
upprepning av information som i huvudsak är kopplat till föredragningen av olika
aktörers lägesbilder. Många menar att det inte är effektiv tid att lyssna på detta
utan lägesinformation bör istället kunna delges i förväg och vid mötena föredras
enbart kompletteringar till den samlade lägesbilden. Som redan nämnts ovan är
det viktigt att beakta att flera personer deltar på flera olika typer av möten vilket
naturligtvis leder till att dessa upplever upprepning av information. Personer som
bara deltagit på ISF-möten upplever inte alls samma frustration kopplat till
upprepning av information. Å andra sidan lyfter flera att upprepningar har lett till
att deltagare avstått från medverkan på mötena på senare tid. Sammantaget har
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mycket tid ägnats åt upprop och genomgång av aktörernas lägesbilder medan för
lite tid har gått till analys och diskussion.
Det lyfts viss kritik kopplat till framförhållningen i olika frågor. Emellanåt har det
varit korta tidsförhållanden och Länsstyrelsen anser kritiken som berättigad och
har stor förståelse för att allt inte alltid hunnit förberedas ordentligt då de menar
att det vid flera tillfällen ställdes höga krav och orimliga förväntningar på många
aktörer. Nedan presenteras några förslag på lösningar för att hantera korta
tidsförhållanden som lyfts fram:
•
•
•

Nyttja möjligheten att ställa frågor direkt till t.ex. beredskapssamordnare/
andra funktioner, vilka snabbt kan samla ihop svar från verksamheter
Kommunerna kan lägga sina beredningsmöten så att de kan stödja
möjligheterna att svara om tidsperspektiven är korta
Använda möjligheten att skicka en begäran, likt de som ställs om lägesbild

Osäkerheten kring vilka frågor som ska tas upp på olika möten har lett till att
aktörer tagit med flera olika experter för att kunna hantera snabbt uppkomna
frågor.
4.2.4 ARBETSKLIMAT
Arbetsklimatet har i huvudsak varit gott och präglats av tilltro och förtroende. Det
har varit högt i tak och funnits ett tillåtande i att ha olika åsikter och en acceptans
för att välja olika lösningar. Deltagandet från länets aktörer har i stort varit bra.
Det nämns dock att all upprepning och övergången till att bli mer
informationsmöten till viss del påverkade arbetsklimatet negativt.
Det lyfts fram att delaktighet, prestigelöshet och möjlighet till inflytande, genom
att t.ex. kunna ställa frågor och uttrycka synpunkter på lika villkor, är viktigt. Det
påpekas att det kanske inte alltid fungerat så fullt ut, eftersom det är lätt att man
fastnar i samma upplägg och roller, men att det ändå har fungerat väl, trots allas
olika förutsättningar. Det bör absolut kunna ställas krav på att alla deltagare på
utökat G-SAM ska vara förberedda för att kunna bidra. När man tvingas att utföra
viktiga uppgifter och att dela information med andra skapas delaktighet. Från
kommunalt håll lyfts det fram att man hade kunnat göra mer för att bidra, men
man troligen hade behövt mer av vägledning och motivation/förväntan för att
göra ett bra arbete och bidra till delaktighet då arbetsbelastningen under pandemin
varit hög.
4.2.5 FREKVENS
Under våren var mötesfrekvensen bitvis ganska intensiv. Som mest genomfördes
två utökade G-SAM-möten och två ISF-möten i veckan vilket flera har upplevt
som för mycket. I höstas beslutades det att bara ISF-möten skulle genomföras.
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Det finns en omedvetenhet kring anledningen till detta men i sammanhanget lyfts
att båda mötesformerna har en viktig roll där utökat G-SAM har en mer operativ
roll medan ISF står för den strategiska inriktningen och vikten av att dessa
behöver gå ”hand-i-hand”. Det har lyfts fram att man under hösten har upplevt
att ISF fungerar som en blandning av utökat G-SAM och ISF.

4.3 INRIKTNING, SAMORDNING OCH
ÖVERENSKOMMELSE OM ÅTGÄRDER
Under mötena genomförs rundor som ger alla aktörer möjligheter att uttala sig –
ett bra sätt som ger alla aktörer möjlighet att komma till tals. En gemensam
inriktning och samordning eftersträvas, men det finns också en förståelse för
aktörers vilja att gå en annan väg då förutsättningarna mellan olika aktörer kan
skilja. Pandemin har exempelvis gjort det tydligt att förutsättningarna gällande
sjuktalen kan variera stort vid olika tidpunkter mellan olika delar i länet. En annan
faktor som har påverkat är organisationernas olika förutsättningar gällande tillgång
till personal. Större organisationer har andra förutsättningar än mindre.
Samtliga aktörer upplever att intern förankring av information, inriktning,
samordning och överenskommelse om åtgärder fungerar bra. Vid ett antal
tillfällen har dock Länsstyrelsen upplevt att deltagare på utökade G-SAM-möten
saknar kunskap om inriktning/överenskommelser som antagits av ISF vilket bitvis
har varit frustrerande och upplevs som att informationen från ISF och
förankringen i egen organisation inte alltid har fungerat. Det lyfts dock fram att
orsaken kan vara att aktörerna ibland har tolkat/uppfattat beslut på olika sätt. När
beslut tagits snabbt vid sittande möte har det även hänt att de som deltagit inte
hunnit reflektera över konsekvensen av olika beslut vilket medfört en diskussion
på hemmaplan i efterhand. En orsak till att länsstyrelsen upplever situationen så
här kan ha sin grund i satt alldeles för många frågor har tagits upp för beslut utan
tid till förberedelse, analys och beredning.

4.4 SLUTSATSER OCH BEHOV AV ÅTGÄRDER
Nedan redovisas slutsatser och behov av åtgärder som framkommit i samtalen
med representanter som deltagit på utökade G-SAM-möten.
•

Utökat G-SAM kontra ISF behöver tydliggöras. Syftet med respektive
möte behöver tydliggöras liksom vilka roller som ska vara representerade
på vilka möten. Utvärderingen visar att med utökat G-SAM, ISF och olika
nätverk och arbetsgrupper igång samtidigt har det bitvis varit svårt att veta
i vilket forum olika frågor hör hemma. Otydligheten har vidare lett till att
representationen på olika möten har varit stor för att täcka upp i
diskussioner kopplat till olika frågor.
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•

•

•

•

•

Frågor har emellanåt diskuterats parallellt i olika forum. Hade det tydligare
varit känt vilka nätverk som finns, hade krishanteringsarbetet kunnat
effektiviseras och dubbelarbete undvikas. En kartläggning av nätverk,
forum och arbetsgrupper som finns i vardagen föreslås som kan utgöra
viktigt stöd i hanteringen av kriser, exempelvis vid genomförande av
aktörsanalyser. 2
Ett övergripande flödesschema efterfrågas som illustrerar forum och
nätverk vid kriser/samhällsstörningar från nationell nivå ner till lokal nivå,
deras syfte, mandat och krav på rapportering.
Aktörerna som agerar på olika samhällsnivåer har olika ansvar och
befogenheter, roller och uppgifter vid samhällsstörningar. Det har
uttryckts behov av tydliggörande av olika aktörers roller och
ansvarsförhållanden. Flera uttrycker att det behöver bli tydligare vilka
aktörer som ansvarar för vad. Detta kanske bör ses ur två olika perspektiv
– det är viktigt att det finns kunskap om olika aktörers roller och ansvar
rent generellt men kanske är det också något som behöver belysas vid en
händelse då vissa organisationer kan få en särskild roll vid viss typ av
störning.
Kunskapshöjning och utbildning
o De regionala rutinerna behöver bli mer kända brett i länets
organisationer.
o Att leda utökade G-SAM-möten är utmanande och ställer krav på
mötesledarnas bakgrund och erfarenhet inom krisberedskaps- och
krishanteringsområdet. Det är viktigt att TiB-funktionen ges rätt
förutsättningar för uppgiften.
o Det behöver finnas en kortfattad lättillgänglig version av de
regionala rutinerna att tillgå för personer som snabbt behöver
sättas in i regional samverkan för hantering av en kris. Det föreslås
även finnas kortfattade enkla rutiner i WIS.
o Det behöver erbjudas kortare utbildningar i krisberedskap,
krishantering och krissamverkan för grupper och roller som inte
har detta som sin profession i vardagen. Exempel på målgrupper
som har lyfts fram under utvärderingen är politiken som bitvis
upplevdes ha svårt att hitta sin roll samt förväntningar på
krisledningsnämnden.
Flera förslag har lyfts fram kopplat till utveckling av agendan för utökade
G-SAM-möten:

Aktörsanalys: skapar överblick över de aktörer som är inblandade i arbetet kring en händelse.
Varje aktör beskriver vilka de aktivt samverkar med och vad de har för fokus. Aktörernas
beskrivningar sammanställs till ett sammanlänkat aktörsnätverk, där relationerna mellan alla
aktörer blir tydliga och man kan identifiera – vilka aktörer som saknas eller bör proaktivt
involveras – motstridiga prioriteringar eller synergier – risk för flaskhalsar, informationsvakuum
eller överbelastning.

2
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•

•

•

•

•

o Agendan behöver ses över och anpassas utifrån den kris som ska
hanteras. Ett exempel på anpassning rör exempelvis
talarordningen. För krisen viktiga aktörer bör ligga högt upp i
denna.
o Former behöver hittas för att klara av upprop av mötesdeltagare
på ett snabbt sätt för att inte detta ska ta viktig mötestid.
o Presentation av aktörernas lägesbilder har tagit mycket tid i
anspråk på mötena. För att korta tidsåtgången kopplat till
lägesrapportering bör den nationella och den regionala lägesbilden
med fördel delges skriftligen innan samverkansmötena i syfte att
ge mötena möjlighet att fokusera på att:
 Tillföra kompletterande information till lägesbilden
 Omvärldsbevakning, omfallsanalys i syfte att tänka framåt
 Behov av samverkan, inriktningsbeslut och samordning
o Som avslutning på mötena bör det:
 göras en sammanfattning om vad mötet kommit fram till
och vad som ska göras framåt
 med eftertanke om situationen beslutas när nästa möte
behöver genomföras. Det är viktigt att möten inte
genomförs per automatik utan efter behov. Detta utgör ett
exempel som härrör till nästa punkt.
Det är viktigt med en god anpassningsförmåga att kunna gasa och bromsa
hanteringen efter behov beroende på utvecklingen av en pågående
samhällsstörning. Intensiteten i möten är ett exempel men också innehållet
i mötena kan behöva anpassas beroende på den aktuella situationen.
Formerna för hur aktörerna kan stödja varandra på ett bra sätt behöver
utvecklas. Det har lyfts att detta är extra viktigt vid störningar med krav på
uthållighet.
En översyn behöver göras huruvida de regionala rutinerna kan anpassas
för att bättre stödja hanteringen av långdragna samhällsstörningar. De
regionala rutinerna upplevs i nuläget mer vara utformade för att stödja
kortvariga störningar.
Många aktörer pekar på behovet av att utvärdera vilka möjligheter det
finns till ny teknisk plattform för genomförande av digitala
samverkansmöten. Skype är det verktyg som i nuläget är överenskommet
men flera menar att de tekniska problemen varit stora under året.
Verktyget har flera fördelar; det tillåter anslutning via Internet och telefon
och systemet är bra sett ur ett säkerhetsperspektiv. Många aktörer menar
dock att det vore bättre med en ny teknisk plattform för ändamålet som
kan nås av alla aktörer.
För att skapa en bättre beredskap inom vård och omsorg föreslås
möjligheten att kunna omplacera personella resurser vid en akut situation.
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•

I likhet med krigsplacering bör en form av pandemiplacering övervägas i
syfte att kunna hjälpas åt i samhället och stötta verksamheter med hård
belastning.
Vid kriser är det viktigt att i ett tidigt skede identifiera krisens karaktär
(högintensiv kontra lågintensiv, allmän kontra specialiserad etc.). För olika
karaktärer på kris kan handlingsplaner utarbetas över hur man kan agera. 3

Polisen använder sig bland annat av detta i sin metodik, se Modellen för problemens hemvist
(The Cynefin Framework) Kurtz och Snowden, The new dynamics of strategy: Sense-making in a
complex and complicated world.

3
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5 INRIKTNINGS- OCH
SAMORDNINGSFUNKTION (ISF)
5.1 VAD SÄGER DE REGIONALA RUTINERNA OM ISF?
I de regionala rutinerna för Kronobergs län redovisas följande om ISF.
Inriktnings- och samordningsfunktionen (ISF) har till uppgift att utveckla och kontinuerligt
utvärdera den aktörsgemensamma inriktningen. Den aktörsgemensamma inriktningen ska göras
utifrån ett helhetsperspektiv som ska baseras på de hjälpbehov som finns i länet och även ligga
till grund för gemensam prioritering av åtgärder och resurser. Representanterna i ISF är där för
att säkerställa att vi tar ett gemensamt ansvar över händelsen och dess konsekvenser, och det
innebär att titta på vilka hjälpbehov och konsekvenser som uppstår i händelsen, vilket kan
innebära att aktörerna kan behöva ta ett ansvar även utanför den ordinarie verksamheten.
G-SAM eller enskilda aktörer kan lyfta behovet av inriktnings- och samordningsfunktion via
Länsstyrelsens TIB, som har ansvaret att kalla berörda aktörer. Representationen i ISF kan
variera från olika händelser och var i tidskalan händelsen befinner sig. Varje aktör ansvarar för
att kunna utse sin representant utifrån den kallelse som går ut. ISF kan genomföras såväl
fysiskt som via telefon, Rakel eller Skype och genomförs i den omfattning som behövs utifrån
händelsen. ISF leds av stabschef hos Länsstyrelsen.

5.2 FORMEN FÖR ISF-MÖTEN
5.2.1 LEDNING
Länsstyrelsen gjorde tidigt ett val att ISF-mötena skulle ledas av landshövdingen i
egenskap av högsta ledning. Ett lyckosamt val menar många som lyfter fram att
mötena hanterats på ett skickligt sätt. Landshövdingen hyllas för sin goda förmåga
att organisera, hålla mötena effektiva, låta alla komma till tals och ha framdrift i
åtanke. Det har getts utrymme för diskussion där konsensus eftersträvas men det
har också lämnats utrymme och förståelse för att beslut fattas utifrån lokala
betingelser och förutsättningar. Landshövdingen uttrycker vidare sin uppskattning
för det mogna ledarskapet i ISF-konstellationen och som på ett mycket bra sätt
bidragit i arbetet.
Den samlade lägesbilden utgör en viktig grund för besluten som fattas i ISFkonstellationen. Mycket tid, kraft och resurser läggs av samtliga aktörer för att
samla fakta och genomförande av analyser av denna. Under utvärderingen har det
framkommit att den kommunikativa lägesbilden inte nyttjats/presenterats inför
och under ISF-mötena. Detta är något som behöver lyftas in i rutinerna framöver.
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Det har framförts förslag på hur metodiken kan utvecklas, bland annat behöver
grundagendan förbättras. Inledningsvis var mötena väldigt formaliserade i enlighet
med det teorin säger om ISF-möten. Känslan är att man kanske inte behöver ha
lika stort fokus på formalia, ”artighetsfluff” och övertydlighet vid ISF möten i ett
litet län med aktörer som känner varandra. Först om andra aktörer än de ”vanliga”
är med kanske all formalia blir mer viktig.
Emellanåt har det varit otydligt vem som ”tar bollen” eller får ett utpekat ansvar i
olika frågor varför ansvarsfördelningen behöver bli bättre framöver. Finns det
otydligheter vem som har ansvaret för uppgifter/åtgärder är annars risken att
detta landar på Länsstyrelsen.
Flera menar att Skype behöver bytas ut som plattform för digitala
samverkansmöten. Tekniken har krånglat vilket har påverkat möjligheten till
medverkan och förståelse och problemen har skapat en hel del irritation. Men det
finns också de som anser att Skype fungerar utmärkt.
5.2.2 INNEHÅLL
ISF uppfattas som ett viktigt forum med viktiga möten. Merparten menar att det
som har tagits upp på ISF-mötena har varit relevant samtidigt som det också förs
fram behov av att slipa mer på mötesinnehållet för att få ett ännu bättre fokus på
strategiska frågor. Utifrån styrdokumenten menar några att det har varit fel nivå
på vissa frågor som tagits upp i ISF som istället hör hemma i utökat G-SAM.
Vidare lyfts det fram att dragningen av aktörernas lägesbilder ibland tar för
mycket tid i anspråk. Lägesbilden bör istället kunna delges aktörerna inför mötena
tillsammans med dagordningen och eventuellt andra underlag med uppmaningen
att aktörerna ska vara pålästa till mötena. Under mötena kan då fokus läggas på
kompletteringar och avvikelser kopplat till den regionala lägesbilden och
mötestiden i huvudsak ägnas åt diskussion, analys och beslut om inriktning,
samordning och åtgärder.
En viktig parameter för att kunna få en god framdrift bedöms vara möjligheten att
få ut agendan för ISF-möten i god tid för att ge möjligheter till förberedelse i olika
frågor, också för att kunna bedöma behov av deltagare på mötena. Otydligheten i
att veta vilka frågor som ska tas upp har medfört olika konsekvenser:
•

•

På ISF-möten har högsta ledningen ofta känt ett behov av att ha med sig
tjänstepersoner för att stötta i olika sakfrågor, något som varit särskilt
viktigt i lägen med kort förberedelsetid i ärenden för diskussion. En
konsekvens av detta har blivit ett stort mötesdeltagande som flera lyfter
behov av att se över, då det i nuläget inte blir effektivt.
Under pandemin har förväntningarna på smittskyddsläkaren varit höga
och dennes kompetens behövs i en mängd olika sammanhang. För att ge
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möjlighet till korrekta besked och bästa förutsättningar för effektivitet
önskar smittskyddet få in frågor i förväg i så stor utsträckning som möjligt
inför möten för att ge goda möjligheter till förberedelse. Här finns en
generell lärdom kopplat till experter i olika händelser. Det är viktigt att se
till att de får stöd på olika sätt för att klara uppgiften. I synnerhet blir detta
viktigt vid långvariga händelser som ställer krav på uthållighet.
5.2.3 ARBETSKLIMAT
Arbetsklimatet på ISF-mötena har i huvudsak varit bra. Det har varit högt i tak
och alla har fått komma till tals. Dock lyfts att engagemanget emellanåt saknas,
man menar att det borde finnas fler frågor att diskutera på ledningsnivå. En av
anledningarna till detta kan vara en konsekvens av bristen på möjlighet till
förberedelse i vissa frågor.
5.2.4 FREKVENS
Frekvensen på ISF-mötena bedöms överlag ha varit bra. Initialt var det en hög
frekvens på ISF-mötena och vissa menar att man kanske kunde ha minskat antalet
möten lite snabbare. Landshövdingen har dock kontinuerligt stämt av behovet
med gruppen då det har varit viktigt att ha en förmåga att anpassa
mötesfrekvensen med hänsyn till den aktuella situationen.
En sådan här långvarig kris har visat på vikten av uthållighet. Många
organisationer lider av en stor trötthet idag varför flera pekar på vikten av att
samverkan inte får bli ett självändamål. En viktig del i detta är att skapa en tydlig
struktur för de möten som är nödvändiga och lämna övrig tid för arbete – en
sådan följsamhet skapar arbetsro.

5.3 INRIKTNING, SAMORDNING OCH
ÖVERENSKOMMELSE OM ÅTGÄRDER
Att fatta beslut om gemensam inriktning, samordning och åtgärder har varit en
process som utkristalliserat sig väl över tid. Inledningsvis var det betydligt enklare
att nå konsensus, något som har blivit svårare med tiden. I takt med att kunskapen
ökat har detta övergått till en form där frågor diskuteras gemensamt och
konsensus provas/eftersträvas men där det också lämnas utrymme för att kunna
fatta olika beslut baserat på egna förutsättningar. Dialogen har varit viktig och det
pekas på gemensam förståelse för att det finns olika betingelser hos länets
organisationer som gör att alla inte alltid kan fatta samma beslut. Många
verksamheter lyfter dock fram styrkan med gemensamma beslut och fördelen med
en samstämmighet då det är svårt att förklara skillnader för medborgare men
också i verksamheterna varför det skiljer sig åt mellan olika kommuner. En
enighet ger möjlighet till gemensam kommunikation att samma sak gäller i länet
som helhet. Under intervjuerna har allvarligheten i den här krisen lyfts fram då
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pandemin har slagit hårt mot hela världen vilket gör att det behöver finnas en
förståelse för att den här krisen har en politisk dimension som sträcker sig vida
över världen – flera frågor är stora och utgör global politik.
Samtliga organisationer menar att förankringen i egen organisation har fungerat
bra. Det har skapats goda strukturer för att föra ut information från ISF-mötena i
de egna leden. Länsstyrelsen menar dock att information ibland inte har nått ut till
rätt grupper tillräckligt snabbt, utan framöver behöver det här fungera bättre. Vid
flera tillfällen har Länsstyrelsen upplevt en stor frustration vid genomförande av
åtgärder som beslutats på ISF då de vid kontakter med olika organisationer fått till
svar att de inte kan agera då inget beslut om genomförande kommit från den egna
ledningen. Från kommunalt håll lyfts det fram att det här krävs en förståelse för
att kommunens olika verksamheter styrs av självständiga nämnder så länge inte
krisledningsnämnden tagit över ett ansvarsområde. Det innebär konkret att en
KSO (kommunstyrelsens ordförande) som sitter på en ISF inte kan fatta beslut
som rör t.ex. socialförvaltningen utan att konsultera nämnden eller
förvaltningschefen.

5.4 SLUTSATSER OCH BEHOV AV ÅTGÄRDER
Nedan redovisas slutsatser och behov av åtgärder som framkommit i samtalen
med representanter som deltagit på utökade ISF-möten.
•

•

•
•

ISF är en stor framgångsfaktor i det regionala samverkansarbetet men det
lyfts fram behov av utbildning och övning för att det här ska bli riktigt
bra.
Det är viktigt att hitta en bra modell för beredning av ärenden till ISF. Ju
bättre möjligheter det finns till förberedelse, desto enklare är det att få till
bra diskussioner som leder till en ännu bättre framdrift i olika frågor.
ISF behöver utveckla sin förmåga till strategiskt arbete
Det behöver slipas mer på dagordningen.
o Lägesbilden bör delges aktörerna inför mötena tillsammans med
dagordningen och eventuellt andra underlag med uppmaningen att
aktörerna ska vara inlästa till mötena. Under mötena kan då fokus
läggas på kompletteringar och avvikelser kopplat till den regionala
lägesbilden och mötestiden i huvudsak ägnas åt diskussion, analys
och beslut om inriktning, samordning och åtgärder.
o Det föreslås att diskussionen kopplat till behov av prioritering och
fördelning av regionala resurser behöver utvecklas. Det är viktigt
att hjälpbehoven identifieras och att det finns sätt att stötta
varandra vid behov. Gemensam prioritering av åtgärder och
resurser är ett av ISF:s huvudsyften.

Utvärdering av regional samverkan i Kronobergs län i samband med hanteringen av
Covid-19-pandemin – Länsstyrelsen i Kronobergs län
Sida 21 av 59

369

•

Den här krisen har generellt pekat på behovet av uthållighet varför
Krissamverkan Kronoberg bör ha ett fokus på uthållighetsfrågor
framöver. Ett sätt som föreslagits är inom ramen för RSA- och
kontinuitetshanteringsarbetet. I stället för att varje kommun ska titta på
risker, sårbarheter, processer, planera osv. borde detta kunna göras mer
aktörsgemensamt.
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6 GENOMFÖRANDE AV
SAMVERKANSUPPDRAG
Utvärderingen har tittat närmare på tre av de samverkansuppdrag som aktörerna i
länet har arbetat med under hanteringen av Covid-19. Utgångspunkten har varit
samverkansuppdragens form, organisation och regelverk.
•
•

Har våra regionala rutiner hjälpt oss att genomföra uppdragen?
Behöver vi utveckla rutinerna/strukturer för att kunna genomföra denna typ av
uppdrag?

Under de samtal som förts konstateras att de gemensamma regionala rutinerna
inte varit till något större stöd för genomförande med undantag för
lägesbildsuppdraget som ändå ger visst stöd.

6.1 LÄGESBILD
6.1.1 UPPDRAGET
En lägesbild ska ge en överblick över en händelse eller förlopp och kunna spridas
till många för att berörda aktörer ska ha en gemensam utgångspunkt när de tolkar
situationen. För att kunna göra en samlad regional lägesbild behöver länsstyrelsen
samla in uppgifter från aktörer i länet. Det görs genom att Länsstyrelsen begär in
lägesrapportering från de aktörer i länet som är inblandade i händelsen.
Länsstyrelsen har som geografiskt områdesansvarig i uppgift att sammanställa och
sprida den samlade lägesbilden för länet. På motsvarande sätt ansvarar kommunen
för lokal lägesbild och MSB för nationell lägesbild.
Regelverk
Länsstyrelsen ska enligt 4 § förordning 2017:870:
•

Ansvara för att en regional lägesbild sammanställs vid krissituationer.

Länsstyrelsen bör i sitt geografiska områdesansvar på regional nivå:
•
•
•

Snabbt kunna begära in lägesrapporter från länets aktörer vid samhällsstörningar.
Sammanställa, bearbeta och visualisera en samlad regional lägesbild.
Sprida och göra den regionala lägesbilden tillgänglig för aktörer lokalt, regionalt och
nationellt.
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6.1.2 BEDÖMNING
Merparten upplever den samlade regionala lägesbilden som viktig och
betydelsefull, kanske rent utav en av de mest centrala delarna i
krishanteringsarbetet då den:
•
•
•

ger en helhetssyn över läget i länet
ger en vägledning över hur andra aktörer gör
utgör ett viktigt underlag för beslutsfattande

Utifrån informationen i den samlade lägesbilden har Länsstyrelsen stöttat med att
försöka hitta gemensamma upplägg för diskussion/kunskapshöjande åtgärder.
Flera lyfter fram lägesinformationen från Region Kronoberg som mycket viktig
för att få en förståelse för det aktuella läget kopplat till sjukdomen. Vidare pekas
det på att det gemensamma kommunikativa budskapet har varit en styrka vilket
fortsättningsvis bör tillämpas samt nyttan med att tänka i perspektiven kort och
lång sikt. Många menar också att de goda exempel som lyfts fram varit värdefulla.
Intervjuerna ger en delvis spretig bild av användningen av den samlade regionala
lägesbilden. Vissa menar att man nyttjat denna i hög grad framför allt i den interna
kommunikationen för att ge en förståelsen för läget medan andra uttrycker att den
inte nyttjats alls.
Intervjuerna visar att arbetet kopplat till den samlade regionala lägesbilden också
har varit utmanande på flera sätt. Den behöver vara snabbfotad och aktuell, tydlig
och enkel att få till men samtalen visar på att det bitvis har tagit lång tid att få fram
den samlade lägesbilden. Detta upplever såväl mottagarna av den samlade
lägesbilden som Länsstyrelsen som har producerat den.
Som underlag för lägesrapportering nyttjade Länsstyrelsen en wordmall som
utvecklades under arbetets gång bland annat utifrån inriktningen från
Länsstyrelsernas samordningskansli. Vid förfrågan om lägesrapport har
Länsstyrelsen, förutom mallen, också delgett information om exempelvis särskilda
önskemål kopplat till inrapporteringen. Länsstyrelsen upplever dock att denna
information beaktats i låg utsträckning. Efter sammanställning har den samlade
regionala lägesbilden tillgängliggjorts i WIS (sammanfattad i eget dokument). Flera
aktörer lyfter att arbetssättet upplevs som ålderdomligt och onödigt komplicerat.
Istället borde WIS nyttjas fullt ut för lägesrapportering och med de
visualiseringsmöjligheter som systemet erbjuder. Man menar att finns det ett
nationellt system för detta ändamål bör det också användas fullt ut. Även
Länsstyrelsen instämmer i att processen borde se annorlunda ut. Under
intervjuerna har det även lyfts att det finns andra alternativ än WIS. Det har vidare
lyfts att den här händelsen omfattar mycket statistik och kanske hade det kunnat
utvecklas ett bättre sätt för inrapportering till en gemensam yta som aktörerna fått
till gång till och som snabbt gett en aktuell översiktsbild.
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Länsstyrelsen pekar på att det finns en otydlighet vad den samlade regionala
lägesbilden faktiskt ska innehålla, vad som ska förmedlas och på vilket sätt. Det
lyfts också fram att det alltid är viktigt att beakta behovet av lägesinformation då
det troligen kommer att variera med olika typer av kriser och samhällsstörningar.
Länsstyrelsen säger att det har funnits en rädsla att sortera i den lägesinformation
som rapporterats in samtidigt som den samlade lägesbilden inte kan innehålla för
mycket information då risken finns att den blir för omfattande och ingen orkar
läsa den. Vidare påpekas att den samlade lägesbilden främst har rapporterat fakta
och saknat analys och Länsstyrelsen menar att där har man brustit. En gemensam
analys är något som är till gagn för länets samtliga aktörer och utgör en viktig del
när det kommer till beslut om inriktning, samordning och åtgärder. Att göra
komplexa och skarpa analyser är en svår uppgift, särskilt om man inte tränats i
den. Ett förslag som lyfts fram är sammansättning av en analysgrupp som
omfattar Länsstyrelsen, Region Kronoberg och kommuner för att möjliggöra
beaktande av olika perspektiv och nyttjande av ett brett spektra av kompetenser.
Under perioder har inte så mycket ny information tillförts den samlade regionala
lägesbilden vilket har lett till att den upplevts som statisk. En kritik som
Länsstyrelsen förstår och Länsstyrelsen uttrycker att de inte har haft en enhetlig
syn på arbetet kopplat till den samlade regionala lägesbilden och att aktörerna
gemensamt behöver utveckla en bättre samstämmighet i vad som är viktigt.
Exempelvis har ambitionsnivån i kommunernas rapportering varierat vilket har
påverkat sammanställningen men också förmågan att göra en välavvägd analys för
länet. Även kommunerna pekar på osäkerheten kopplat till förväntningarna på
dem, vad ska rapporteras in och till vilken instans? I det här sammanhanget har
det lyfts fram att det är viktigt att beakta god kvalitet i de underlag som
rapporteras in vilket också ställer krav på möjligheter till förberedelse. Vissa har
uttryckt att man inte orkade tänka nytt utan höll sig till det rapporteringsformat
man började med.
Flera kommuner har lyft att de upplever att Länsstyrelsen saknar kunskaper om
hur omfattande arbete som faktiskt åläggs kommunerna i vissa frågor som skjuts
ut från nationell nivå. Behövdes den detaljeringsgrad i lägesbilden från
kommunerna som man begärt in i veckovisa lägesrapporten? I vilket syfte?
Emellanåt har rapporteringskraven varit orimliga sett utifrån den rådande
arbetsbelastningen. I syfte att minska arbetsbördan kopplat till lägesrapportering
uttrycks förslag om att enbart rapportera avvikelser. Under långa perioder skedde
ingen stor förändring av läget och man menar att en avvikelserapportering hade
underlättat arbetsbördan väsentligt. 4 Vidare pekas på behovet av samordning
mellan olika begäran om lägesrapporter från i detta fall Socialstyrelsen, begäran
från länsstyrelsen såväl avseende såväl lägesbild som efterlevnad råd och
Avvikelserapporteringen som åsyftades omfattar bara ny information och inte genomgång och
redigering av redan inskickade underlag.

4
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restriktioner. Behövs de olika rapporterna eller hade en samordning kunnat
medföra att någon av rapporterna hade kunnat utgå? Länsstyrelsen lyfter fram att
från nationell nivå har mycket tacksamhet uttryckts kopplat till den regionala
lägesinformationen som rapporterats in och framöver behöver återkopplingen bli
bättre till länets aktörer.
I en sådan här omfattande och långsträckt händelse är det viktigt att beakta att det
är många som fått uppdrag kopplat till hanteringen av pandemin som inte har
någon större erfarenhet eller utbildning inom området varför en tydlighet behövs
och efterfrågas.
6.1.3 BEHOV AV ÅTGÄRDER
Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts har flera förslag lyfts fram över hur
den samlade regionala lägesbilden kan utvecklas framöver.
•

•

•

•

•

Det behöver finnas en gemensam syn på och en tydlighet kring vad en
samlad regional lägesbild är och ska innehålla, värdet med den, samt vem
den är till för. Möjligheterna till hänsyn och samordning med
inrapportering av andra samlade lägesbilder behöver alltid beaktas.
Processen för sammanställning av den samlade lägesbilden behöver ses
över och effektiviseras i syfte att vara aktuell.
o Det behöver byggas upp en kompetens för att kunna göra skarpa
och komplexa analyser av den samlade regionala lägesbildens
innehåll.
o Flera föreslår ett bättre nyttjande av WIS såväl för
lägesrapportering som för sammanställning och spridning av en
samlad regional lägesbild. En lägesrapportering med hjälp av WIS
behöver inte innebära något större utbildningsbehov för de
inrapporterande aktörerna, då man besvarar befintliga frågor i
enkätform istället för i en wordfil.
Länsstyrelsen bör i högre grad beakta arbetsomfattningen kopplat till
lägesrapporteringar och frågeställningar i lägen med redan hög
arbetsbelastning, ifrågasätta detta uppåt vid behov och överväga
möjligheter som underlättar sammanställning och inrapportering.
Ta del av hur andra län utformat sin metodik kopplat till samlad regional
lägesbild och presentation i WIS. Flera har hittat en modell som upplevs
fungera väl som kan tjäna som gott exempel och ge inspiration.
Sekretess behöver alltid beaktas vid sammanställning av samlade
lägesbilder då det kan uppstå känsligheter vid aggregering av data.

Intervjuerna lyfter fram två framgångsfaktorer för att man ska lyckas med
åtgärdsförslagen.
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•
•

Det behöver skapas breda dialoger mellan aktörerna som ger
förutsättningar att ”värka” fram formerna kring den samlade lägesbilden.
Det behöver utbildas i den metodik som överenskoms liksom övas. I
utvärderingen lyfter deltagarna vikten av att göra detta med god frekvens
för att motverka kunskapsbrist och lägga grunden för en gemensam syn på
den samlade lägesbildens uppgift, värde och process.

6.2 REGERINGSUPPDRAGET ATT BISTÅ SOCIALSTYRELSEN I
UPPGIFTEN ATT SAMORDNA TILLGÅNGEN TILL
SKYDDSUTRUSTNING OCH ANNAN
SJUKVÅRDSMATERIEL
6.2.1 UPPDRAGET
Den 16 mars fick Socialstyrelsen i uppdrag att nationellt säkra tillgången till
skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel, samt att svara för fördelning och
omfördelning av utrustningen mellan huvudmännen. Den 25 mars kom frågan
från Region Kronoberg om vilken utrustning som fanns ute i kommunerna och
hur behoven av utrustning såg ut, där man ville att Länsstyrelsen skulle bistå dem i
att samla ihop den bilden.
Den 30 mars inkom länsstyrelserna, via det upprättade samordningskansliet, med
en hemställan om bemyndigande att mäkla resurser mellan aktörerna på regional
nivå, utifrån en modell som överenskommits mellan länsstyrelserna, MSB och
SKR i syfte att kunna ge Socialstyrelsen så heltäckande bild som möjligt av
behoven. Den 3 april mottar länsstyrelserna regeringsuppdraget att bistå
Socialstyrelsen i samordningen av tillgång på skyddsmaterial och annan
sjukvårdsutrustning. Av skrivningarna i regeringsuppdraget påpekas att
länsstyrelserna redan har mandatet att begära in och samordna
lägesbildsinformation från kommunerna och andra, men man valde ändå att
komplettera förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmateriel med
bestämmelser om att en länsstyrelse får begära in uppgifter från region och
kommuner om vilken skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel man har, samt
verka för samordning av utrustningen inom det geografiska området.
6.2.2 BEDÖMNING
Startsträckan blev lång och grunderna till detta var flera. En av de främsta
anledningarna var att uppgiften var ny för Länsstyrelsen som saknade sakkunskap
i området liksom kunskaper om hur kommunerna och Region Kronoberg arbetar
med försörjning av skyddsutrustning i vardagen. En stor förståelse och ödmjukhet
finns hos länets aktörer inför Länsstyrelsens utmaningar att driva uppdraget.
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Länsstyrelsen tog initiativ till att starta upp en inköpsfunktion i syfte att kunna
göra gemensamma upphandlingar och skapa gemensamma lager med
skyddsutrustning. Förankring av uppdraget skedde på hög nivå men i det
praktiska arbetet uppstod problem. Länsstyrelsen upplevde att mandat att fatta
beslut rörande större beställningar saknades i några fall medan det från
kommunalt håll hävdas att problemen istället grundas i att man inte ville gå
utanför ordinarie leverantörer när varor fanns att beställa därifrån. Uppfattningen
är att en del av problemet beror på att Länsstyrelsens initiativ kom utan att det
föregåtts av en tjänstemannaberedning. Det fanns otydligheter och olika
tolkningar kring om uppdraget rörde upphandling eller inköp. Vidare var det
otydligt om inriktningen var att upprätta ett gemensamt lager. När det senare
gjordes en gemensam beställning av ordinarie leverantör så skickades varorna till
respektive kommun. Sammantaget kom arbetet att ta mycket tid i anspråk och
Länsstyrelsen upplevde arbetet som motigt vid flera tillfällen vilket andra aktörer
uttrycker är förståeligt med tanke på otydligheten i hela kedjan av beslut.
En reflektion som åter lyfts är behovet av en gemensam analysfunktion
(länsstyrelse, region, kommuner) som hade kunnat titta på uppgiften att generera
underlag för beslut om lager av skyddsutrustning. Vidare lyfts att beslutet om
gemensam inriktning rörande skyddsutrustning för 3 månaders förbrukning inte
var tillräckligt berett innan beslut fattades vid ISF vilket innebar att kommunerna
tolkade beslutet olika och i slutändan agerade olika. Det lyfts fram att processen
för att fastställa erforderligt lager av skyddsutrustning borde ha baserats på ett
gemensamt scenario utarbetat av en analysgrupp med bred kommunal förankring
och statistikerkompetens utifrån:
•
•
•

Folkhälsomyndighetens analys och prognoser för Kronobergs län
omräknat till länets kommuner
Omvärldsanalys från andra kommuner
Konsekvensanalys – risken för brist ställs mot kostnad och logistiska
problem

Det har också lyfts fram att den aggregerade informationen kopplat till
inventeringen av skyddsutrustning är ett underlag som bör hanteras som
sekretessbelagt då det tydligt visar på länets sårbarhet.
Intervjuer ger vid handen ett antal utmaningar som uppdraget brottats med:
•

Det behöver skapas en bättre framförhållning och en långsiktig planering
för skyddsutrustning vid ett utbrott av smitta som ger god förberedelse
inför kommande pandemier/utbrott av smitta. Behovet av lager behöver
övervägas, bland annat gällande smittskyddsutrustning, för att säkerställa
en bättre beredskap.
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•

•

•

Länsstyrelsen menar att det var svårt för dem att nå rätt tjänstepersoner
hos aktörerna. I sammanhanget lyfts vikten av att vända sig till respektive
kommuns stab/krisledning som kan hjälpa till att etablera rätt
kontaktvägar.
Region Kronoberg och Arbetsmiljöverket har utgått från olika
bedömningar när det gäller godkänd kvalitet på skyddsutrustning vilket
har lett till diskussioner med facket kopplat till skyddsstopp.
Prognoser framåt i tiden har brustit. Genom att blicka ut mot andra
områden och världsdelar kan man förutse en förväntad utveckling och
skapa goda prognoser för den förväntade utvecklingen för länet och
utifrån det beräkna behovet av skyddsutrustning. Den här typen av
prognoser har inte gjorts på länsbasis utan kommunerna har gjort detta
själva. Detta pekar vidare på vikten av omvärldsbevakning, analys och
prognoser.
”Det på att det var tur att det tog tid innan viruset nådde vårt län – tid som var guld
värd till förberedelse. Ett snabbare förlopp hade varit svårt att klara av!”

•

•

•

Det har tagit en oerhörd mängd tid för kommunerna att leta efter
leverantörer av godkänd skyddsutrustning. Man erhöll listor från
Länsstyrelsen med förslag på organisationer men kommunerna fick själva
kontakta dessa och undersöka vilken materiel de hade och bedöma om
den var godkänd eller inte. Kommunerna hade önskat stöd i detta arbete
från exempelvis Länsstyrelsen för att undvika att samtliga aktörer parallellt
utförde samma kontrollarbete. Frågan framfördes till Länsstyrelsen men
då de saknade kompetenser i frågan hänvisades till MAS som i sin tur
hänvisade till Vårdhygien i syfte att alla kommuner inte ska behöva ta
samma beslut. Dessvärre saknade Vårdhygien tid för detta.
Inrapporteringen till Länsstyrelsen över tillgänglig skyddsutrustningsmateriel i kommunerna gjordes dagligen och vid något tillfälle
diskuterades om detta skulle ske två gånger per dag. Beräkningarna har
skapat ett omfattande arbete och kommunerna har fått olika mallar att
förhålla sig till.
Det finns en upplevelse att rapporteringen gällande inventeringen av
skyddsutrustning i kommunerna gjordes olika. T.ex. rapporterade en del
kommuner allt som fanns inom kommunen medan andra enbart vad som
fanns i centralt förråd exklusive det som fanns på boenden och inom
hemtjänsten. En fråga man ställer sig är vilken nytta den aggregerade
inventeringslistan hade? Generellt men också utifrån aspekten om man
räknade olika. Länsstyrelsen har i sitt arbete försökt att nå en
samstämmighet i hur kommunerna ska räkna – dvs. allt utom öppna
förpackningar.
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•

Transporterna av skyddsutrustning från andra länder/världsdelar har varit
problematisk då dessa ibland har stoppats på vägen.

Mäklingsmöten har genomförts vilka hittade sin form efter ett tag, dock har
mycket ringa utrustning mäklats genom dessa. Istället har direktkontakter tagits
mellan kommunerna som har stöttat varandra vid akuta behov. MAS-nätverket
och forumet för mäkling av skyddsutrustning arbetade parallellt vilket inte är
resurseffektivt. Länsstyrelsen uttrycker att de inte har kännedom om i vilken
utsträckning detta har skett men att man upplever det som anmärkningsvärt att
man jobbar i dubbla spår och att det inte framkommit på mäklingsmötena att det
funnits brister.
Det lyfts fram att analysarbetet borde startats tidigare i hanteringen av pandemin
för att skapa underlag för t ex dimensionering av lager av skyddsutrustning. Med
en fastställd, accepterad analys av tänkt utfall av Covid-19 (naturligtvis med stor
medvetenhet om att det enbart är en prognos) hade 3 månaders-lagrets volymer
sannolikt fått en större likformighet i länet och tid hade inte behövts avsättas för
att specifikt analysera detta i respektive kommun. Länsstyrelsen lyfter dock att
redan tidigt under våren 2020 erbjöd Region Kronoberg sin modell för analys av
behov av skyddsutrustning till kommunerna vilket föredrogs på ISF och utökat
G-SAM Modellen användes dock inte av kommunerna varför forumet för
mäkling av skyddsutrustning skapades. Länsstyrelsen fick stöd av Region
Kronoberg att bedöma det material som fanns liksom behovet samt gjorde en
modell för behov av skyddsutrustning som senare användes vid upphandling.
Länsstyrelsen drar slutsatsen att för att kunna genomföra den här typen av
uppdrag på ett bra sätt så hade de behövt jobba närmare Vårdhygien på Region
Kronoberg som kan området men också med kommunerna. Länsstyrelsen
upplever att det bitvis har varit svårt att få den information man behöver från
Regionen och att det har varit svårt att komma in i deras ledningsstrukturer. Bland
annat har det varit svårt att få kontakt med ”mellanskiktet” hos Regionen,
kommunikationen har mest förts med smittskyddsläkaren, Regiondirektören och
Sjukvårdsdirektören.
Flera anser att man initialt borde ha diskuterat uppdraget gemensamt och klarat ut
vilka delar olika aktörer borde driva.
6.2.3 FRAMGÅNGSFAKTORER OCH BEHOV AV ÅTGÄRDER
Ett antal viktiga framgångsfaktorer och behov av åtgärdsförslag har identifierats
där vissa kan appliceras på samverkansuppdrag generellt medan andra mer
specifikt riktar sig till liknande omständigheter i framtiden.
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•

•

•
•

•
•

För att hitta en bra lösning är det viktigt att ha en gemensam diskussion
med berörda aktörer om hur uppgiften ska lösas. Förankring och
delaktighet leder till engagemang och ansvarstagande.
Förmåga att omvärldsbevaka är viktigt i syfte att snabbt få kunskaper om
händelseutveckling och tillgängliga resurser utanför länet, dvs. få vetskap
om information som ger viktig input i utformningen av olika lösningar.
Det behöver utvecklas en förmåga att göra prognoser över den förväntade
utvecklingen som utgör underlag för planering och beslut om åtgärder.
I nuläget har en omställning gjorts i samhället där försörjningen av
skyddsutrustning är god, men hur säkerställer vi den här förmågan
framgent? Det är viktigt att lösning hittas så att vi inte hamnar i samma
situation när nästa pandemi/utbrott av smitta kommer. I pandemiplanerna
framöver bör en dimensionering av skyddsutrustning baserat på
erfarenheterna från Covid-19 ingå. Exempelvis föreslås det ett
länsgemensamt ”rullande lager” (regionen och kommunerna) av
skyddsutrustning med 3 månaders beräknad förbrukning vid pandemi
baserat på erfarenheterna från Covid-19 från vilket aktörerna kan avropa
materiel.
Sjukvården och Arbetsmiljöverket behöver utgå från samma regelverk
gällande godkänd kvalitet på skyddsutrustning
Relationer och kontaktnätverk bedöms som en viktig framgångsfaktor i
allt samverkansarbete. Kontakter blir lättare att ta och lösningar blir lättare
att finna när man känner varandra.

6.3 UPPDRAGET ATT BISTÅ MED IDENTIFIERING AV
GRUPPER INOM SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET FÖR
UTÖKAD TESTNING AV SMITTA (”PRIO 3-UPPDRAGET”)
6.3.1 UPPDRAGET
Den 30 mars får Folkhälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att skyndsamt
utöka kapaciteten för att testa vid misstänkt smitta, inte minst för att personer
med lindriga symtom som testades negativa snabbt skulle kunna återgå i arbete. I
samband med detta föreslås att länsstyrelserna ska få i uppdrag att bistå med att
identifiera vilka grupper som tillhör samhällsviktig verksamhet (prio 3) .
Uppdraget får sin utformning framför allt i dialog mellan Länsstyrelsen och
Region Kronoberg. Först den 4 juni kommer ett formellt regeringsuppdrag till
länsstyrelserna att bistå regionerna i att säkerställa flöden för storskalig testning,
vilket då omfattar mer än identifiera grupper inom samhällsviktig verksamhet som
ska få tillgång till testning.
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6.3.2 BEDÖMNING
Uppdraget omfattade PCR-testning och antikroppstestning och skulle genomföras
på Region Kronobergs initiativ. Antikroppstestningen blev dock aldrig aktuell.
Uppdraget medförde att Länsstyrelsen fick bygga upp en helt ny organisation som
kom att omfatta mycket praktiskt arbete som exempelvis bemanning, insamling av
personuppgifter, säkerhetsskyddsanalys och information om uppdraget.
Länsstyrelsens nya process skulle jacka in i Region Kronobergs större process och
utgjorde en helt ny typ av uppdrag och därmed också ett nytt sätt att arbeta.
Länsstyrelsens kontakt med Region Kronoberg hölls på högsta ledningsnivå som
var kanalen in. En fundering som Länsstyrelsen har är om de skulle haft kanaler in
även på andra nivåer vilket torde ha effektiviserat arbetet genom att frågor hade
kunnat ställas mer direkt. De stora utmaningarna för Länsstyrelsen utgjordes
främst av:
•
•
•
•
•

Korta tidsförhållanden. När uppdraget väl kom skulle saker ske snabbt.
Framtagning av en processbeskrivning över hur uppdraget skulle lösas
Undvika hantering av personuppgifter
Prioritering av samhällsviktig verksamhet
Kommunikation om Länsstyrelsens roll till företag

Länsstyrelsen konstaterar att det tog mycket tid att bygga upp systemet och man
frågar sig om det var värt insatsen med tanke på att det inte alls blev någon hög
belastning. Men å andra sidan, hade smittspridningen varit högre så hade det
ställts betydligt andra krav. Inte heller kom Länsstyrelsens kompetens helt till
nytta då uppdraget mer blev en kanslifunktion, varför man funderar över om
Länsstyrelsen kanske skulle haft en annan roll. Om exempelvis Region Kronoberg
hade gjort allt så kanske uppdraget i sin helhet hade varit lättare att förstå för alla
inblandade. Vägen via Länsstyrelsen kändes inte naturlig. Man konstaterar också
att uppdraget löstes på väldigt olika sätt över landet.
Innan Prio 3-uppdraget sattes i drift löstes samma frågor via MAS i kommunerna
där en upparbetad process finns för detta. Processen omfattade i och för sig vårdoch omsorgspersonal och inte de övriga prio-grupperna men rutinen fanns på
plats. Kanske hade varit bättre att bygga ut befintlig process? Från kommunalt håll
lyfts det även fram att vägen via Länsstyrelsen inte kändes naturlig utan krånglade
till förfarandet då det upplevs som enklare att kontakta den egna MAS:en än
Länsstyrelsen för att få en kod för provtagning. Processen för provtagning av Prio
3 upplevs dock ha fungerat utmärkt med snabb återkoppling och korta ledtider till
provtagning. Frågeunderlaget från Länsstyrelsen kopplat till samhällsviktig
verksamhet uppfattas som bra även om det var inte en enkel uppgift att
sammanställa de uppgifter som efterfrågades.
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Uppdraget landade initialt mellan stolarna till följd av att man nationellt inte givit
någon det formella uppdraget vilket innebar att det kraftigt försenades.(30 mars
till 4 juni). Detta kan inte regionala eller lokala aktörer lastas för. I och med
förseningen implementerades ”spåret” för provtagning av Prio-grupp 3 först när
behovet av provtagning avsevärt minskat (nedgången av pandemikurvan) och det
togs bort i augusti innan andra vågen slog till.
Region Kronoberg understryker att samverkan fungerat bra med Länsstyrelsen
och att uppdraget utförts på ett bra sätt.
6.3.3 BEHOV AV ÅTGÄRDER
• Det juridiska mandatet att prioritera även inom identifierade grupper ända
ner på individnivå i samhällsviktig verksamhet behöver klaras ut. Att
prioritera verksamheter är svårt och ett område som fortsatt behöver
diskuteras och övas.
• Överväga följande uppdatering i de regionala rutinerna:
o Det är viktigt att inledningsvis tydliggöra gränsdragningarna mellan
aktörerna i ett samverkansuppdrag då det inte alltid framgår av
regeringsuppdraget. I detta uppdrag upplevde Länsstyrelsen att det
var otydligt hur långt deras mandat faktiskt sträckte sig.
o Identifierade samhällsviktiga verksamheter bör inarbetas i framtida
planer.
o Överväga möjligheten att ta fram ett enklare stöd/checklista som
generellt kan appliceras på samverkansuppdrag för att dessa ska få
goda förutsättningar att lyckas (bakgrund till uppdraget, behov av
förankring, gemensam planering av uppdraget i syfte att hitta en
bra genomförandeplan, organisering, bemanning, gränsdragning
etc.)
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7 KRISKOMMUNIKATION
7.1 VAD SÄGER DE REGIONALA RUTINERNA OM
KRISKOMMUNIKATION?
Till grund för samverkan inom ramen för pandemin ligger Överenskomna Regionala
rutiner för samverkan och ledning vid samhällsstörningar och kriser i Kronobergs
län samt Regionala rutiner Kriskommunikation Krissamverkan Kronoberg. I syfte att
sammanfatta hur de regionala rutinerna i dag beskriver
kommunikationssamverkan i Kronobergs län under en kris lyfts i detta avsnitt
valda stycken från dokumenten.
Målet med kommunikationsarbetet under en kris ska vara att förmedla en så
korrekt och uppdaterad bild som möjligt av händelsen och av vad som görs för att
hantera situationen.
Kommunikationen ska:
•
•
•
•
•
•

ge en samlad bild av händelse och åtgärder
möjliggöra beteenden som är rationella för att liv, egendom och miljö ska
skyddas
förmedla samhällets attityd till det inträffade och skapa tillit och
förtroende för de åtgärder samhället vidtar
vara lättillgänglig och målgruppsanpassad
motverka vilseledande information
öka möjligheten för medborgarna att bidra i hanterandet av händelsen. 5

För att tillgodose allmänheten med en samordnad öppen och korrekt
kriskommunikation krävs det av var och en av aktörerna i Krissamverkan
Kronoberg att:
•
•

•
•

5

Säkerställa att kriskommunikation är en integrerad del av varje aktörs
krisledning
Börja med kriskommunikation redan vid den första bedömningen av
händelsen (när organisationen försöker att förstå vad som händer eller har
hänt)
Samverka kring kriskommunikation under hela hanteringen
Genom omvärldsbevakning lyssna till behoven och anpassa
kriskommunikationen därefter

Regionala rutiner Kriskommunikation Krissamverkan Kronoberg, s 3.
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•

Låta kriskommunikationen präglas av snabbhet, öppenhet och
korrekthet. 6

7.1.1 AG KRISKOM FÖRE OCH UNDER EN KRIS
I kapitlet Kriskommunikation – Före kris beskrivs uppgifter och ansvar för
arbetsgrupp Kriskommunikation, AG Kriskom. Arbetsgruppen består av
representanter från ett antal aktörer i Krissamverkan Kronoberg. AG Kriskom får
uppdrag från styrgruppen.
”För att kommunikationen ska utvecklas och fungera stödjande och
framåtsyftande för länets aktörer i Krissamverkan Kronoberg finns en
arbetsgrupp för kriskommunikation, AG Kriskom. […] Den samlade
kommunikationskompetensen i arbetsgruppen innebär även att utvecklingsförslag
lyfts till styrgruppen att besluta. Strukturer och rutiner uppdateras kontinuerligt
genom utbildningar, nätverksträffar och föreläsningar för att optimera
kommunikationsflöden mellan samverkansparterna och vidare ut till media och
allmänhet.” 7 Detta medför att AG Kriskom i normalläge arbetar med förebyggande
och strategiskt kriskommunikationsarbete.
Längre ned i samma stycke som ovan , fortfarande i kapitlet Kriskommunikation
– Före kris, går det läsa att syftet med AG Kriskoms arbete även är att ”ge en
gemensam och så korrekt kommunikativ lägesbild som möjligt samt gemensamma
budskap vid en händelse. Övriga aktörer i länet ska kunna knytas till samverkan
beroende av händelsens karaktär”. 8 Dessa två meningar kan utläsas som en
operativ uppgift för arbetsgruppen under en händelse. I efterkommande kapitel
Kriskommunikation – Under kris nämns dock inte AG Kriskom. Där benämns
kommunikationssamverkan i ett flödesschema endast som ”Kommunikatörerna
via Skype/telefon, kommunikativ lägesbild.” 9
Sammanfattningsvis råder det viss tvetydighet huruvida AG Kriskom ska ses som
en arbetsgrupp före kris som arbetar med förebyggande åtgärder kontra en
arbetsgrupp att nyttja under kris med operativa uppgifter.
7.1.2 KOMMUNIKATIONSFUNKTIONEN I ISF
Vidare i kapitel Kriskommunikation – Under kris, redogörs för ytterligare en
konstellation med kommunikationsuppgifter; Kommunikationsfunktionen i ISF:
”Kommunikationsfunktionen, som ingår som stödfunktion i ISF, har ansvar för
det interna kris-kommunikationsarbetet i samverkan med aktörerna i
Regionala rutiner Kriskommunikation Krissamverkan Kronoberg, s 4.
Regionala rutiner Kriskommunikation Krissamverkan Kronoberg, s 7.
8 Regionala rutiner Kriskommunikation Krissamverkan Kronoberg, s 7.
9 Regionala rutiner Kriskommunikation Krissamverkan Kronoberg, s 9.
6
7
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Krissamverkan Kronoberg och det externa kommunikationsarbetet vid en
samhällsstörning. I Krissamverkan Kronoberg har vi enats om att Inriktnings- och
samordningsfunktionen, med Länsstyrelsen som skelett i
kommunikationsfunktionen, förutom att stödja och samordna, ska vara drivande i
ett handlingskraftigt och framsynt kommunikationsarbete. 10
Kommunikationsfunktionens uppgifter:
•
•
•
•
•

Omvärldsbevaka, analysera och värdera
Kommunikationsanalys & kommunikativ lägesbild
Planera och genomföra det strategiska kommunikationsarbetet
Formulera gemensamma budskap (talepunkter, talespersoner)
Kommunicera med samverkansparter och till allmänhet och media. 11

Vilka aktörer, förutom länsstyrelsen, som ska ingå i kommunikationsfunktionen
framgår ej. Däremot finns det i en tabell exempel på uppdelningar av vissa
uppgifter under en kris mellan länsstyrelsen å ena sidan samt ”hemmastab” å
andra sidan. Hemmastab bör i detta fall räknas till kriskommunikatörer hos
enskilda aktörer inom Krissamverkan Kronoberg. Här går att utläsa att beslut om
”Förstärkning av kommunikationsfunktion av aktörer i AG Kriskom fysiskt på
plats” ska lyftas i regional ISF. Inkallade kommunikatörer ska då om möjligt
infinna sig för att ingå i Kommunikationsfunktionen ISF. 12 I Bilaga 1
Kommunikationsfunktion i ISF, Exempel på aktiviteter nämns aven att frivilliga
kommunikationsresurser bör beaktas vid behov av förstärkning till
kommunikationsfunktionen 13.

7.2 BEDÖMNING
Inom ramen för pandemin har Länsstyrelsen kallat in två förstärkningsresurser för
att ingå i Kommunikationsfunktion för ISF från frivilligresurser. Detta beslut togs
av Länsstyrelsen, inte av regional ISF. Däremot har man inte kallat in medlemmar
från AG Kriskom att stötta i Kommunikationsfunktionen för ISF. Orsaken är
dels det orimliga i att under en pandemi blanda olika aktörer att sitta fysiskt
tillsammans och dels den redan höga belastningen hos respektive aktör.
I stället har mötesintervallet för AG Kriskom intensifierats (i snitt ett möte per
vecka under 2020) samt mötesinnehållet anpassats för att hantera krisen inom det
befintliga AG Kriskom. De förebyggande frågorna har lagts åt sidan, medan både
strategiskt och operativa frågor lyfts inom arbetsgruppen.

Regionala rutiner Kriskommunikation Krissamverkan Kronoberg, s 10.
Ibid
12 Regionala rutiner Kriskommunikation Krissamverkan Kronoberg, s 13.
13 KOMMUNIKATIONSFUNKTION I ISF - EXEMPEL PÅ AKTIVITETER s.1.
10
11
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En orsak till detta kan vara att samverkan överlag fungerar anmärkningsvärt bra
inom AG Kriskom. Många röster inom AG Kriskom lyfter att detta grundar sig i
lång tids gemensamt arbete till vardags där man lärt känna både varandra som
individer samt de verkligheter respektive aktör verkar inom. Man lyfter även
värdet av att träffas fysiskt– det har gjort att man känner sig trygg när man går in i
ett så intensivt arbete som pandemin har inneburit.
De delar där samverkan inte fungerat lika bra är snarare kopplat till AG Kriskoms
samverkan med övriga forum och nätverk inom länets krissamverkan än till
problematik inom konstellationen i sig.
7.2.1 KOMMUNIKATION SOM EN DEL AV HELHETEN
Representanterna inom AG Kriskom lyfter att det är ett återkommande problem
att kommunikationen ses som ett separat spår i hanteringen snarare än som en del
i helheten. Kommunikationsaspekterna är en vital del av de strategiska beslut som
behöver tas för att framgångsrikt hantera en samhällsstörning och kris. Likväl är
de operativa kommunikativa insatserna centrala för resultatet av hanteringen, inte
minst i denna pandemi.
Trots detta har det varit vanligt att kommunikation inte är representerad på ISF –
där de strategiska besluten tas. Kommunikation är däremot alltid representerat vid
utökat G-SAM, ett forum som rör de operativa delarna av krisen. Under hösten
har dessvärre inga utökade G-SAM-möten hållits vilket gjort att kommunikation
hamnat lite vid sidan av och inte anammats i helhetsperspektivet.
Den kommunikativa lägesbilden som en del av den samlade lägesbilden är tänkt
som ett verktyg för att anamma det kommunikativa perspektivet i den
övergripande hanteringen. Dessvärre har rutinerna för nyttjande av den
kommunikativa lägesbilden, i detta syfte inte varit fullgoda.
Det behöver skapas en förståelse för den kommunikativa lägesbilden och hur den
kan nyttjas för att lyfta hanteringen som helhet, inte minst på ISF-mötena.
7.2.2 ANSVAR OCH ROLLER
Pandemin har skiljt sig från föregående kriser inom Krissamverkan Kronoberg
genom att Region Kronoberg har fått en mer framlyft roll i egenskap av
expertmyndighet. Samtidigt har Länsstyrelsen behållit sin självklara roll som
samordnare. Detta har ökat komplexiteten i samverkan. Vid skiftningar som dessa
stämmer inte synen på ansvar och roller med invanda mönster vilket kan skapa
osäkerhet.
Överlag har arbetsflödet påverkats negativt av otydlighet kring ansvar och roller.
Svårigheter har främst upplevts för kommunikatörerna i samband med utökat GSAM och ISF-möten då mycket kopplat till kommunikation direkt har styrts till
AG Kriskom (det vill säga hela arbetsgruppen) att hantera, även om uppgiften inte
egentligen fallit inom ramen för nätverkets ansvar. Mer om detta i avsnitt 7.1.1
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AG Kriskom före och under en kris. Representanterna inom AG Kriskom upplever att
aktörer och forum inom Krissamverkan Kronoberg överlag inte har kunskap om
AG Kriskoms roll och uppdrag. Detta har lett till att de uppdragits uppgifter som
ligger utanför deras nuvarande ansvarsområde, så som produktion av skyltar och
brev m.m. I vissa fall har AG Kriskom i stället blivit nästintill beslutsformulerare i
samband med att de uppdragits att sprida information om tagna beslut.
!Ibland kommer det uppdrag från ISF som ligger utanför AG Kriskoms vanliga uppdrag.
Känns som att personer från både Länsstyrelse och kommuner har sett oss som deras
"produktionsbolag". 14
Vissa av de operativa uppgifter som under pandemin lagts på AG Kriskom har
inte haft en självklar ägare eller utförare utan man har fått förlita sig på enskilda
aktörers vilja, lust och resursmässiga utrymme. Mindre kommuner har inga
resurser att utföra uppgifter som inte direkt har bäring på eget ansvarsområde.
Möjligen hade detta varit ett mindre problem om man enligt rutinerna bemannat
Kommunikationsfunktionen med representanter från AG Kriskom för utförande
av operativa uppgifter samt berett strategiska kommunikationsfrågor i samverkan
med representanter från samtliga aktörer inom Krissamverkan Kronoberg i
digitala möten, se 7.2 Bedömning.
Konsekvensen av den ovan beskrivna situationen har varit förvirring och lett till
dubbelarbete. Bitvis har mycket tid fått läggas på att reda ut vem som ska göra vad
samt att vidarebefordra och återkalla uppgifter.
Representanterna i AG Kriskom beskriver också hur det under pandemin till viss
del har varit godtyckligt vem som är med på vilka möten och bitvis har det funnits
flera ingångar till ett och samma forum. Därmed har man kunnat få olika svar
beroende på vem man frågar. En utsedd tales- och sambandsperson i respektive
organisation/forum/nätverk med uppgift att vidareinformera och lotsa rätt är en
möjlig lösning på denna problematik.
7.2.3 GRÄNSDRAGNING STRATEGISKT/OPERATIVT ARBETE
På en fokusgrupp den 15 januari 2021 listade representanterna i AG Kriskom hur
uppgifter inom ramen för AG Kriskom skiljer sig till vardags kontra kris enligt
nedan.
Strategiska uppgifter för AG Kriskom
•

14

Vardag
o Rutiner
o Diskussioner olika förhållningssätt

Citat från enkät
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•

o Erfarenhetsutbyte
o Utbildning/övning
o Kompetenshöjning inom kommunikation för alla inom
Krissamverkan Kronoberg
o Kommunikationsplan för olika scenarion
o Identifiera gemensamma behov
Kris
o Kommunikativa lägesbilden
o Diskussioner målgrupper, när, var, hur
o Kommunikationsplan för händelsen

Operativa uppgifter för AG Kriskom
•

•

Till vardags
o Gemensamma former för kommunikationen
o Gemensam information såsom checklistor t.ex. för eldningsförbud
o Målgruppsanpassningar
o Identifiera gemensamma behov
Kris
o Innehåll (följa gemensamma former)
o Minst drabbad stöttar mest drabbad

Flera av de uppgifter som placeras under Kris i punktlistorna ovan, återfinns i de
gemensamma rutinerna bland uppgifterna för just Kommunikationsfunktionen i
ISF, se 7.1.2 Kommunikationsfunktionen i ISF.
7.2.4 KOMMUNIKATIONSARBETETS EFFEKT
Överlag har arbetet inom AG Kriskom genomförts effektivt. Som tidigare nämnts
har friktion främst uppkommit i förhållande till övriga forum. Totalt har man
under 2020, inom ramen för pandemin, genomfört 54 möten. Mötena har varit
effektiva och täta – något som skapat trygghet och gett effekt i lugn
kommunikation. Med lugn kommunikation menas att man strategiskt agerat i
stället för att enbart reagera.
I syfte att öka effektiviteten underhand har AG Kriskom utöver dessa möten
börjat testa att dela upp sig i mindre grupper, något man kommer titta vidare på
som framgångsrik metod för att snabbt komma i mål med delleveranser. Det
öppna klimatet i gruppen har också gjort att aktörerna kunnat lyfta
förändringsbehov under hand och succesivt justerat sitt arbetssätt.
7.2.5 ÖVERSÄTTNING TILL ANDRA SPRÅK
Pandemin har föranlett ett mycket stort behov av översättning av stora mängder
information till andra språk än svenska. De nationella myndigheterna har mer eller
mindre snabbt levererat allmänna budskap. Lokalt anpassad översatt information
har därför ibland dröjt allt för länge.
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I grunden ligger ansvaret för översättningar, och bekostnad av dessa, på
respektive aktör, exempelvis för information rörande sjukvård hos Regionen eller
hos respektive kommun för information inom ett geografiskt område. I de fall
informationen är länsgemensam och inte faller inom ramen för en aktörsspecifik
fråga har det ibland lett till förvirring kring arbetsfördelning och kostnadsbäring.
”Det har ibland tagit lång tid att få texter översatta och otydligt vems ansvar det är. Vissa
kommuner har sett till att få texter översatta och gett övriga i AG Kriskom tillgång till dem.
Tycker att det borde gjorts snabbare och [hanterats] centralt.”

7.3 BEHOV AV ÅTGÄRDER
7.3.1 KOMMUNIKATION SOM EN DEL AV HELHETEN
• Säkra representation från Kommunikationsfunktion i ISF/AG Kriskom i
regionala ISF:er.
• Utbilda och öva Krissamverkan Kronoberg i att nyttja kommunikativ
lägesbild i hantering av kris.
• Komplettera och öva regionala rutiner för ISF- och utökade G-SAMmöten så att den kommunikativa lägesbilden används som underlag till
beslut.
• Komplettera regionala rutinerna med att vid konstruktion av
krisorganisationen lyfta kommunikationsaspekten som en del i helheten
samt förtydligande av ansvar för strategiska/operativa
kommunikationsuppgifter.
7.3.2 ANSVAR, ROLLER OCH STRAGEISKA/OPERATIVA UPPGIFTER
• Förtydliga ansvar och uppgifter för AG Kriskom före respektive under
kris. Dagens representanter uttalar önskemål om att AG Kriskom ska vara
ett forum för förebyggande kriskommunikationsarbete.
• Komplettera dokumentation med beskrivning av organisation, ansvar,
uppgifter och kontaktvägar för kriskommunikatörer under en kris samt red
ut koppling till Kommunikationsfunktion i ISF.
• Förankra ovan beskriva olika kommunikationsnätverk hos Krissamverkan
Kronobergs aktörer, genom Regionala rådet, styrgruppen och andra
mötesforum.
• Utse ansvar för planering och genomförande av möten, utbildning etc för
båda ovan nämnda kommunikatörskonstellationer - före kris och under
kris.
• Utse ansvar för att utbilda och öva kriskommunikatörer hos aktörer inom
Krissamverkan Kronoberg som ska kunna bemanna
Kommunikationsfunktion i ISF i Gemensamma grunder för samverkan
och ledning.
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•

•

•

Uppdatera rutiner för ISF och utökat G-SAM (eller annat operativt forum
för krisen) vid fördelning av kommunikationsuppgifter så att
mötesordföranden tydligare kan styra vilken eller vilka aktörer som ska
hantera de kommunikationsuppgifter som identifieras.
Överväg att utse en tales- och sambandsperson i respektive
organisationer/forum/nätverk med uppgift att vidareinformera och lotsa
rätt, exempelvis på ISF-möten.
Sammanställ alla kommunikationsfrågor som varit ”uppe på bordet”,
vilken lösning/åtgärd de har resulterat i samt om det finns problem som
återstår att lösa.

7.3.3 KOMMUNIKATIONSARBETETS EFFEKT
• Utbilda i och öva rutiner kopplat till Kommunikationsfunktionen i ISF å
enda sidan samt samverkansmöten med kriskommunikatörer från samtliga
aktörer inom Krissamverkan Kronoberg å andra sidan. Tillsammans ska
de utgöra en helhet som täcker samverkan inom kommunikationsstrategi
och operativa kommunikationsinsatser till nytta för hela länet.
• Fortsatt utveckling av arbetsmetoden att dela upp AG Kriskom (eller den
funktion som framöver ansvarar för att hantera länsgemensam
kriskommunikation vid en händelse) i mindre grupper för hantering av
delområden i en kris.
7.3.4 RUTINER KRING ÖVERSÄTTNINGAR
• Utreda möjlighet att tilldela ansvar och ekonomiska resurser för
översättning av övergripande länsgemensam information till nytta för hela
länet till en enskild aktör vid en kris.
• Uppdatera regionala krissamverkansrutiner med beslutspunkt kring ansvar
för länsgemensamma översättningar tidigt i länsgemensam krishantering.
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8 ENKÄTSAMMANSTÄLLNING –
KOMMUNIKATIONSSAMVERKAN
Enkätfrågorna tar utgångspunkt i Regionala rutiner för samverkan och ledning vid
samhällsstörningar och kriser i Kronobergs län samt Regionala rutiner Kriskommunikation
Krissamverkan Kronoberg.
Syftet med enkäten var att skapa en bild av vad som fungerat bra respektive
mindre bra i länets kommunikationssamverkan under pandemin. Enkäten
omfattade 23 frågor bland annat om kontaktytor, arbetssätt och samverkan inom
ramen för kriskommunikation. Samtliga representanter i AG Kriskom har
besvarat enkäten.
Här följer en sammanfattning av de svar som lämnats. Hela enkätresultatet finns
att tillgå vid behov.

8.1 POSITIVA ENHÄLLIGA RESULTAT
För 11 av de 23 frågorna var representanterna rörande överens. Dessa frågor
rörde främst samverkansklimat och resultat av gemensamt arbete. Enkäten visar
att samverkansklimatet är gott och präglas av samarbetsvilja, förståelse och
öppenhet.
”En vilja att hjälpas åt. Ingen prestige. Hög kompetens. Öppet klimat för högt och lågt."
Man upplever också att man följt de gemensamma målen enligt rutinerna och att
den länsgemensamma kommunikationen har präglats av:
•
•
•

Ett budskap – flera budbärare (en gemensam kommunikativ lägesbild)
Att vi jobbar enligt principen ”Minst drabbad hjälper mest drabbad”
Samverkan är självklar (och samverkansstabens samordning likaså).

Gruppen upplever att de länsgemensamma budskapen förmedlats tillräckligt
snabbt samt att man nått ut till aktuella målgrupper.
”Genom visat samarbete finns det kraft i att alla kommunicerar samma sak. Det har visat sig
genom att vi ser folks beteenden, att de ändrat sig och exempelvis håller avstånd.”
9 av 10 har aktivt nyttjat arbetsgruppens samverkansyta i WIS, även om
fristextvaren visar att det finns en del utvecklingspotential här.
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8.2 ICKE ENIGA RESULTAT

Figur 1 Uppstart

I några av frågeområdena var gruppen inte helt
eniga. Ett exempel är om uppstarten gick till
enligt rutin. Fritextsvaren beskriver hur
pandemin ”smög sig på” varför uppstarten inte
följde gängse rutiner för mer plötsliga händelser.
Se figur 1.
På frågan om till vilken grad arbetsinsatsen varit
acceptabel i förhållande till utkomsten svarar 3
”Hög grad”, 5 ”Ganska hög grad” och 2 ”Ganska
låg grad”. Fritextsvaren tyder dock på att
problematiken ligger i mängden olika
samverkansfora snarare än specifikt forumet för
AG Kriskom.

Figur 2 Process för gemensam kommunikativ lägesbild

Det samma gäller för rutinerna kring kommunikativ lägesbild, se figur 2. 3 av 10
anger att man inte har följt rutinerna för detta, medan 7 anger det motsatta.
Fritextsvaren visar att det snarare handlar om hur den kommunikativa lägesbilden
(inte) nyttjas i ISF-möten snarare än hur det har producerats. Se även avsnitt 7.2.1
Kommunikation som en del av helheten.
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Det råder också delade meningar kring om
Länsstyrelsen, i rollen som samordnare, haft
förståelse för aktörernas situation. 7 av 9 anser
dock att de i ganska eller hög grad haft det. Se
figur 3.

Figur 3 Länsstyrelsens förståelse för aktörerna

Översättning av information till andra
språk än svenska har i stort fungerat
ganska eller mycket bra enligt
respondenterna, se figur 4. Däremot visar
fritextsvaren att det finns
förbättringspotential på området. Läs
mer i avsnitt 7.2.5 Översättning till andra
språk.

Figur 4 Översättningar
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9 ENKÄTSAMMANSTÄLLNING –
KONTAKTYTOR, ARBETSSÄTT OCH
LÄNSSTYRELSENS ROLL SOM
SAMVERKANSKOORDINATOR
En del i utvärderingen bestod av en enkät som gick ut till de av Krissamverkan
Kronobergs aktörer som var utpekade att delta i utvärderingen. Kontaktpersonen
vid respektive organisation delgav enkäten till valfri personal som varit delaktiga i
den regionala samverkan kopplat till hanteringen av pandemin. Totalt lämnades 58
svar. Någon aktör har angett att man svarat gemensamt varför det är fler personer
som har bidragit i de svar som lämnats. Enkäten bestod av 10 frågor kopplade till
arbetssätt, kontaktytor och Länsstyrelsens roll som samverkanskoordinator.
Enkätsvaren är anonyma vilket innebär att det inte går att utläsa varken person
eller organisation.
Här följer ett urval av resultatdiagram och en sammanfattning av de svar som
lämnats. Hela enkätresultatet finns att tillgå vid behov.

9.1 DET REGIONALA SAMVERKANSARBETET SOM HELHET
Hur väl uppl ev des att det regi onala sam v erkansarbetet fung erade
s am mantag et under hanteri ng en av Covi d-1 9 -p andemi n?

Aktörernas bedömning av det regionala samverkansarbetet som helhet, är att det
fungerat väl. Endast fem procent upplevde det som ganska dåligt.
I vad som karaktäriserat samverkansarbetet beskrivs såväl det som fungerat väl
som utmaningar och svårigheter. Det som upplevts positivt är exempelvis en
öppenhet för olika åsikter och den goda tonen i ett lösningsfokuserat samarbete.
Det nämns ett tydligt och bra ledarskap som är öppet för olika åsikter och beslut,
men de gemensamma besluten har prioriterats.
Det har förekommit omfattande diskussioner mellan aktörer i vissa
frågeställningar och information har inte alltid nått ut i kommunernas
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organisation. Vissa har upplevt ett oklart syfte med de olika mötestyperna, där
ISF-möten emellanåt har varit mer operativa än strategiska och frågor diskuterats
på en alltför detaljerad nivå.

9.2 KONTAKTYTOR
Ti ll vilken g rad up pl ev des att det har anv änts andra kontaktytor än de s om
är öv erenskom na i K ris sam v erkan K ronob ergs regional a ruti ner?

Cirka 40 procent av respondenterna beskriver att andra kontaktytor än de som
finns i rutinerna vilket blir ett positivt tillskott vid en revidering. Exempel på nya
kontaktytor är MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), upphandlingsnätverk,
vårdhygien, vissa ideella organisationer som PRO, Svenska kyrkan och personliga
kontaktytor m.fl. Pandemin har krävt andra kanaler än de traditionella som
beskrivs i de regionala rutinerna, t.ex. för snabba beslut. Det har också funnits ett
behov att nå allmänheten på fler språk än tidigare.
När det gäller kommunikationskanaler används de överenskomna kanalerna i
mycket hög grad (80%). Eftersom det pågår ett teknikskifte mellan Skype och
Teams, påpekar många problemen som uppstår när inte alla kommer åt avtalade
möten. Det konstateras också att sociala medier används allt oftare.

9.3 ARBETSSÄTT
Hur up pl evdes s am arb etsklimatet i aktörernas g emens am ma forum
(tex ISF , utökat G-s am, arb etsgrup per, di rektkontakt med s taben)?
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I samverkansarbetet för hantering av pandemin har det ibland varit otydligt vilka
frågor de olika forumen ska hantera. Mycket information har upprepats och
lägesrapportering har ibland tagit en för stor del av mötena. Det föreslås att man
bör tydliggöra mål, syfte och mottagare för respektive forum och då framförallt
syftet med ISF. Det är viktigt att rätt frågeställningar lyfts i rätt forum. Man
efterfrågar också respons från Länsstyrelsen på de önskemål om stöd som
kommunerna kommunicerade.
Det beskrivs att det har förekommit meningsskiljaktigheter mellan större och
mindre kommuner och en förklaring till att det inte har fungerat kan bero på att
kommunerna inte har en likartad struktur i sitt stabsarbete och att olika stora
kommuner har olika förutsättningar.
Arbetssättet beskrivs omfatta bra mötesstrukturer, förståelse för varandras
förutsättningar, vara väl samordnat samt kunna presentera ett gemensamt
kommunikativt budskap.
80% menar att aktörerna grundat väl för att kunna samarbeta under press. Mandat
för olika beslut har ibland varit oklara, vilket under stress kan bli påfrestande. Det
är också tydligt att man är ovan vid krisarbete under en så lång period som nu
varit aktuellt och att man behöver komplettera de gemensamma rutinerna kring
bl.a. uthållighet.
Vad kännetecknade dynamiken mel lan aktörerna i samv erkans arbetet?

I sammanställningen över vad som beskriver samverkansarbetet, syns även här en
övervägande positiv anda, där samarbetsvilja, arbetsvilja och öppenhet fick flest
röster, vilket stärker uppfattningen om att samverkansarbetet i stort har fungerat
väl. Givna svarsalternativ kompletterades av egna förslag som delaktighet,
individualism och hierarki.
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9.4 LÄNSSTYRELSENS ROLL SOM
SAMVERKANSKOORDINATOR
I v ilken grad upp l evdes att Länss tyrels en, i roll en som
s amv erkanskoordi nator, har förståels e för aktörernas si tuati on?

75% av respondenterna menar att Länsstyrelsen har en ganska hög eller hög grad
av förståelse för övriga aktörers situation.
Det finns en förståelse för att Länsstyrelsen behöver planera arbetet utifrån ett
helhetsperspektiv och press från nationell nivå. Därför går det inte alltid att ta
hänsyn till enstaka aktörer. Länsstyrelsen har varit tydlig och ödmjuk inför att
tidplanen emellanåt har varit extremt tajt och då haft en förståelse för att
aktörerna inte alltid hunnit förbereda sig.
Olika roller i krisberedskapssystemet innebär en sak att i teorin och en annan sak i
ett skarpt läge. Här behöver Länsstyrelsens mandat i och övriga aktörers ansvar
och roller tydliggöras.
Det finns önskemål om att Länsstyrelsen utifrån en ganska stor stabsbemanning
skulle kunna ta ett större ansvar som analysfunktion, för de frågor som är
länsgemensamma på både regional och lokal nivå. Nu hanteras samma
frågeställningar lokalt i varje kommun. Länsstyrelsen har haft ett stort antal
personer med varierande kunskap som bytt av varandra, vilket har upplevts om
frustrerande i kontakter med staben och när ärenden inte klarats ut.

9.5 ÖVRIGT
Under gruppintervjuerna som genomförts har det funnits möjlighet att
kommentera enkätresultatet. Många beskriver att man känner igen sig i bilden som
enkätresultatet ger, d.v.s. man är överens om att resultatet i stort är positivt och
inte så dåligt som vissa svar beskriver. Man värdesätter att höra att andra aktörer
tyckt likadant och att det finns en samsyn mellan organisationerna över vad som
fungerat och inte fungerat.
Region Kronobergs bidrag till ISF- och de utökade G-SAM-mötena har varit
väldigt uppskattade.
Utvärdering av regional samverkan i Kronobergs län i samband med hanteringen av
Covid-19-pandemin – Länsstyrelsen i Kronobergs län
Sida 48 av 59

396

Här beskrivs vidare att personer som inte tidigare arbetat med krisarbete har
engagerats och fått ta ansvar, dels på grund av pandemins omfattning, dels på
grund av det utdragna förloppet. Dessa saknar ofta kunskaper om de
gemensamma regionala rutinerna vilket kan förklara de utbildningsbehov som det
pekas på.

9.6 ÅTGÄRDSFÖRSLAG
I kommentarerna i enkäten finner man följande åtgärdsförslag:
•
•

•
•

•

•

•
•
•

•
•

Tydliggör mål, syfte och mottagare för respektive forum och enskilt möte.
Forumet ISF har använts i större och vidare form än vad som anges i de
Regionala rutinerna, dvs inte alltid till att vara ett beslutsmöte eller inte ens
ett förberedande möte. Utökat G-SAM, syftet ibland oklart.
Mötesfrekvensen har varit för hög. Mycket skulle kunna ha hanterats via
epost.
På ISF-möten har frågor avhandlats som inte kräver politiska beslut eller
beslut på högsta ledningsnivå, som kunde hanterats på ett utökat G-SAM.
Tydligare dagordningar för ISF och bättre förberedelser på vilka punkter
som tas upp samt om eventuellt samförståndsbeslut ska tas att de är väl
definierade, kända och att rätt person medverkar.
Kontakter i befintliga nätverk är värdefulla och borde nyttjas mer (t.ex.
HR, MAS, beredskap, näringsliv, SKR direktörsnätverk, G8+, PRO,
Svenska Kyrkan, upphandlingsnätverk, vårdhygien, ideella organisationer)
Kontakterna med lokalsamhället behöver fortsatt utvecklats, exempelvis
via trossamfund och sociala medier. Dessa kanaler är värdefulla för att nå
dem som inte pratar svenska.
Det behövs en ökad lyhördhet för signaler om belastning och olika
aktörers förutsättningar.
Val av digitalt verktyg för samverkansmöten som är överenskommet och
beskrivet i länets regionala rutiner behöver ses över.
AG Kriskom har en mycket viktig roll i hanterandet av en kris dock viktigt
att klargöra deras uppdrag och vem som ger uppdrag till dem. Deras roll
behöver utvärderas och delas upp i en strategisk och en operativ del.
Utökad användning av sociala media utifrån ett strategiskt tänk. De flesta
medborgare finns där på ett eller annat sätt.
Det behövs övergripande stöd för gemensam och samstämd
kommunikation som stöd för enskilda aktörer - från nationell till lokal
nivå. Ett budskap - flera budbärare, vilket underlättar kommunikationen
till länets invånare och media.
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•

•
•

•

•

•

Regionen kunde tagit på sig att ansvara för inköp av skyddsutrustning
även för kommunerna. Detta hade underlättat och har fungerat i andra
län/regioner.
Länsstyrelsen har ibland haft svårt att nå fram och lyckas skapa
samverkan. Tydliggör Länsstyrelsens mandat i kris/krig, ansvar och roll.
Länsstyrelsen borde utifrån en ganska stor stabsbemanning ta ett större
ansvar som analysfunktion för de frågor som är länsgemensamma på både
regional och lokal nivå. Nu hanteras samma frågeställningar lokalt i varje
kommun.
Kunskapen hos Länsstyrelsens medarbetare om övriga aktörer har varit
varierande. Eventuellt skulle Länsstyrelsen behöva bättre kunskap i hur
aktörernas organisationer ser ut och fungerar.
Personer insatta i krisberedskapsfrågor och med nätverk inom detta
område i länet, behöver stötta och snabbutbilda kollegor och
samverkansparter som inte har det. Det kan göra stor nytta att i
inledningsskedet avsätta några timmar till detta, men det är så klart en
pedagogisk utmaning att frigöra tid för ändamålet när det är högt tryck i
organisationerna och många frågor behöver hanteras.
Mer regional övning behövs om politikernas del i krishanteringen. De vet
inte riktigt sin roll och vad som avser politiska frågor och vad som är
tjänstepersonsfrågor.
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10 NÅGRA REFLEKTIONER FRÅN KONSULTEN
Nedan sammanfattas några reflektioner från konsulten. De är tänkta att tjäna som
inspiration och komplement till de slutsatser och åtgärdsförslag som lyfts fram
under intervjuer och i enkätsvar. Merparten har sin grund i Gemensamma grunder för
samverkan och ledning vid samhällsstörningar 15 som består av förhållningssätt och
arbetssätt som ska bidra till en ökad förmåga att hantera samhällsstörningar i
Sverige.
Med helhetsperspektivet i fokus
När flera olika aktörer med olika ansvar arbetar tillsammans i en händelse behöver
man förhålla sig till ett helhetsperspektiv och utifrån de samlade behoven
åstadkomma en gemensam inriktning och samordning med fokus på de värden i
samhället som ska skyddas, bland annat människors liv och hälsa, och samhällets
funktionalitet. Aktörerna har ett gemensamt ansvar att bidra till ett konstruktivt
samarbetsklimat och att åstadkomma effektiva helhetslösningar.
Inriktnings- och samordningsfunktionen är en aktörsgemensam plattform för
dialog och överenskommelser. För att samverkan och ledning ska leda till effekt
måste respektive aktör vara beredd att göra prioriteringar och bidra till
samordning av sina åtgärder. De inblandade aktörerna har alltså ett gemensamt
ansvar och det är viktigt att beakta helhetssynen och vad som är bäst för den
aktörsgemensamma hanteringen när man fattar beslut om gemensam inriktning
och samordning. Det är viktigt att ha helhetssyn i åtanke i det regionala
samverkansarbetet.
Samlad regional lägesbild
Samlade lägesbilder består av information från flera aktörers lägesbilder och syftar
till att skapa överblick och ökar därmed förmågan att upprätthålla en helhetssyn.
En sådan helhetssyn är användbar både vid aktörsgemensamt agerande och för
den enskilde aktörens agerande. Att skapa samlade lägesbilder är en process där
hanteringen av den pågående pandemin har visat på en del utmaningar. Det är
viktigt att hitta former som gör nedanstående punkter enkla och tydliga och med
möjlighet att genomföras tidseffektivt: En lägesbildsprocess bör innehålla följande
delar:
•
•
•

15

Frågeunderlag som visar vad aktörernas lägesrapporter ska innehålla
Hur lägesrapporten ska rapporteras in
Hur lägesinformationen ska sammanställas och presenteras

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, publ.nr.: MSB777
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Det är också en fördel om materialet kan följas upp över tid. Flera av dessa
funktioner finns numera i WIS som ger möjlighet till visuell presentation i form av
diagram och kartor. Den insamlade informationen går att exportera till Excel som
kan underlätta överföring av data till andra system. Mycket arbete har gjorts i form
av mallar för lägesrapportering till samlade lägesbilder (nationell, regional och
lokal nivå) vilka är tillgängliga för alla aktörer.
ISF-stöd
Ett problem som rapporten tar upp är vikten av att hitta en bra modell för
beredning av ärenden till ISF. Ju bättre möjligheter det finns till förberedelse,
desto enklare är det att få till bra diskussioner som leder till en ännu bättre
framdrift i olika frågor. Ett alternativ kan vara inrättandet av ett ISF-stöd vars
funktion och syfte mycket övergripande illustreras i bilden nedan.

Stöd till inriktnings- och samordningsfunktionen inrymmer en rad olika uppgifter
som syftar till att stödja och ta fram ett samlat underlag för den
aktörsgemensamma hanteringen av samhällsstörningar. Den är ett stöd för
analyser och underlag och arbetar med områden som är viktiga för
aktörsgemensamt agerade och kan närmast beskrivas som en analysenhet med
uppgiften att ta fram ett samlat underlag och förslag till innehåll i
överenskommelser om inriktning och samordning som exempelvis samlade
lägesbilder, analyser och kriskommunikation. Arbetet i ISF-stödet utgår från
helhetsmetoden.
Skapa en förmåga till uthållighet
Den här krisen har visat på vikten av uthållighet, många organisationer lider idag
av en stor trötthet. Flera har uttryckt att det var tur att det tog tid innan viruset
nådde vårt land – tid till förberedelse som varit ovärderlig. Ett snabbare förlopp
hade varit svårt att klara av.
Corona-pandemin har skapat påfrestningar som delvis kan påminna om de
påfrestningar som kan vara gällande vid ett angrepp på Sverige. Det är därav
viktigt att ta med sig erfarenheterna in i det totalförsvarsplaneringsarbete som
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pågår. Ett tydligt exempel kopplat till hanteringen av den pågående pandemin är
behovet av beredskapslager där bristen på materiel såsom skyddsutrustning och
handsprit varit påtaglig. Beredskapslager lyfts fram som en viktig åtgärd att ta
ställning till framöver som kan bidra till att undvika bristsituationer och förbereda
samhället för störningar. Många organisationer har saknat lagerhållning av varor
som varit svåra att få tag i och som hade behövts för att hantera effekterna av
pandemin. Dock har många organisationer visat på stor förmåga och vilja att ställa
om sin produktion till att framställa varor som behövs även om det funnits
utmaningar på vägen som exempelvis i kvalitetsmärkningen av produkter.
I nuläget har en omställning gjorts i samhället där försörjningen av
skyddsutrustning är god, men en viktig fråga är hur vi säkerställer den här
förmågan framgent? Det är viktigt att vi hittar lösningar som säkerställer att vi inte
hamnar i samma situation när nästa pandemi/utbrott av smitta kommer. Men det
behöver också beaktas en uthållighet även för andra scenarier.
Regional pandemiplan för Kronobergs län
Den regionala pandemiplanen för länet har inte nämnts vid något tillfälle under de
intervjuer eller enkäter som genomförts inom ramen för uppdraget. Tankarna
kopplat till denna har inte heller efterfrågats. Behovet av översyn och uppdatering
av densamma bör dock beaktas med hänsyn till lärdomar och ny kunskap som
Coronapandemin har medfört.
Regionala rutiner i kriskommunikation – Kommunikationsfunktionen i ISF
Under pandemin har AG Kriskom nyttjats som forum för praktisk hantering av
kommunikationsaspekterna av pandemin. Detta har de skött med gott resultat
tack vare att AG Kriskom en väl fungerande konstellation som med kompetens,
samarbetsvilja och driv löser de kommunikativa uppgifterna de tilldelas.
Som beskrivs i avsnitt 7.1.1 AG Kriskom före och under en kris arbetar
gruppmedlemmarna i normalläge med strategiska förebyggande insatser för
kriskommunikation. Under en händelse ska i stället respektive aktörs
kriskommunikatörer formera sig lokalt, för att samordnas av Länsstyrelsen dels
inom ramen för Kommunikationsfunktionen i ISF och dels genom digitala
samverkansmöten.
Möjligen är en av anledningarna till att AG Kriskom nyttjats till den praktiska
hanteringen brist på motsvarande förankrat forum för operativ
kriskommunikation, det vill säga ett nätverk som under normalläge får knyta
gemensamma band i exempelvis utbildning och övning i ansvar och uppgifter
under kris. Ett annat sett är att se på det som brist på implementering av
Kommunikationsfunktionen i ISF.

Utvärdering av regional samverkan i Kronobergs län i samband med hanteringen av
Covid-19-pandemin – Länsstyrelsen i Kronobergs län
Sida 53 av 59

401

För de flesta aktörer är det samma individer som arbetar både strategiskt och
operativt med kriskommunikation, vilket gjort att man inte direkt reflekterat över
diskrepansen strategiskt/operativt kommunikationsarbete inom ramen för krisen,
eller det faktum att man aldrig tog akt i rutinen att bemanna
Kommunikationsfunktonen i ISF med representanter från AG Kriskom.
På Region Kronoberg är dock uppdelningen en annan och representant i AG
Kriskom för förebyggande strategiskt arbete är inte samma som under en
händelse arbetar med operativ kriskommunikation. Detta bidrog inledningsvis till
att det tog något längre tid än nödvändigt innan Regionen formerat sitt deltagande
i AG Kriskom:s kommunikativa pandeminarbete. Hade man arbetat enligt
rutinerna hade strategisk samverkan för bland annat beredning av kommunikativa
frågor inför regional ISF ha involverat den strategiska kommunikationsresursen
från Regionen i ett digitalt samverkansmöte med aktörer från samtliga aktörer i
Krissamverkan Kronoberg. Om Länsstyrelsen via regional ISF, enligt rutinerna,
hade begärt förstärkning i Kommunikationsfunktionen i ISF, hade Regionen
således skickat personer som till vardags inte är representanter i AG Kriskom. För
övriga aktörer hade i ovan beskrivet skeende individerna troligen varit de samma i
både de strategiska samverkansmötena och (om aktuellt) i
Kommunikationsfunktionen för ISF.
Konsulten förordar att kommunikatörerna gör en ansats att pröva de beskrivna
rutinerna med Kommunikationsfunktionen i ISF kompletterat med digitala
samverkansmöten. Detta grundar sig i Gemensamma grunder för samverkan och ledning.
Genom att arbeta enligt gemensamma grunder görs en tydlig uppdelning mellan
strategiska och operativa uppgifter å ena sida samt enskilt aktörsansvar kontra
regional helhetssyn å andra sidan. Detta går också hand i hand med de
problemområden som lyfts av kommunikatörerna som ingått i utvärderingen –
strategiskt/operativt arbete samt egen aktörs perspektiv och behov kontra
helhetssyn och insatser till nytta för hela länet.
Utbilda, träna och öva – en viktig del i att skapa en god
krishanteringsförmåga
I en sådan här omfattande och utdragen händelse är det många som fått uppdrag
kopplat till hanteringen av pandemin som inte har någon större erfarenhet eller
utbildning inom krisberedskap och/eller krishantering sedan tidigare vilket har
varit en stor utmaning jämfört med många andra typer av kriser som hanteras av
personer med goda kunskaper om krishantering och samhällets
krisberedskapssystem.
Både vid vardagliga händelser och svårare påfrestningar behöver olika
samhällsaktörer kunna agera tillsammans. Ett gemensamt utvecklat, tränat, övat,
effektivt och säkert handlingsmönster är en avgörande framgångsfaktor, och om
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aktörerna använder en gemensam arbetsmodell och ett gemensamt
förhållningssätt ökar samhällets förmåga till snabbare, effektivare och säkrare
insatser för att rädda det som är skyddsvärt. En viktig slutsats är därför att
grundläggande utbildning i krisberedskap, krishantering och krissamverkan
behövs även för grupper och roller som inte har detta som sin profession i
vardagen om de kan bli aktuella i hanteringen av en kris. I flera utvärderingar som
har gjorts pekas det på upplevelsen av en otydlighet i syftet mellan olika typer av
krisforum och krismöten vilket bitvis gör det svårt att avgöra vilka frågor som
hanteras var. Vidare lyfts det fram svårigheter att hitta sina roller och förstå
förväntningar vilket har påverkat hanteringen.
Utbildning och övning ger förutsättningar att förstå syftet med olika typer av
möten och förstå de roller som behöver axlas liksom ansvarsförhållanden,
rapporteringsvägar och uppgifter som behöver lösas.
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11 SAMMANFATTNING AV PRIORITERADE
ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Nedan sammanfattas de åtgärdsförslag som särskilt lyftes fram som prioriterade
vid det kvalitetsgranskningsmöte som genomfördes med kontaktpersonerna vid
respektive organisation den 21 januari.
1.

Utökat G-SAM kontra ISF behöver tydliggöras. Syftet med respektive
möte behöver tydliggöras liksom vilka roller som ska vara representerade
på vilka möten.

2.

Önskemål finns om tydliggörande av olika aktörers roller och
ansvarsförhållanden. Det behöver bli tydligare vilka aktörer som ansvarar
för vad.

3.

Förtydliga ansvar och uppgifter för AG Kriskom som ett forum för
förebyggande kriskommunikationsarbete och komplettera med en
beskrivning av organisation, ansvar, uppgifter och kontaktvägar för
kriskommunikatörer under en kris.

4.

Det behöver finnas en gemensam syn på och en tydlighet kring vad en
samlad regional lägesbild är och ska innehålla, värdet med den, samt vem
den är till för.

5.

Det behöver byggas upp en kompetens för att kunna göra skarpa och
komplexa analyser av den samlade regionala lägesbildens innehåll.

6.

Den kommunikativa lägesbilden bör finnas med vid möten som underlag
för beslut. Länets aktörer behöver utbildas och övas i att nyttja den
kommunikativa lägesbilden i hantering av kriser och samhällsstörningar.

7.

Det pekas på behov av att utvärdera möjligheter till ny teknisk plattform
för genomförande av digitala samverkansmöten som kan nås av alla
aktörer. Skype är det verktyg som i nuläget är överenskommet i de
regionala rutinerna.

8.

Förslag har lyfts fram kopplat till utveckling av agendan för utökade GSAM-möten
•

•

Agendan behöver ses över och anpassas utifrån den kris som ska
hanteras. Ett exempel på anpassning rör exempelvis
talarordningen. För krisen viktiga aktörer bör ligga högt upp.
Former behöver hittas för att klara av upprop av mötesdeltagare
på ett snabbt sätt för att inte detta ska ta viktig mötestid.
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•

•

9.

Presentation av aktörernas lägesbilder har tagit mycket tid i
anspråk på mötena. För att korta tidsåtgången bör den nationella
och den regionala lägesbilden delges skriftligen inför
samverkansmötena för att ge aktörerna möjlighet att fokusera på
att:
o Tillföra kompletterande information till lägesbilden
o Omvärldsbevakning, omfallsanalys i syfte att tänka framåt
o Behov av samverkan, inriktningsbeslut och samordning
Som avslutning på mötena bör det
o göras en sammanfattning om vad mötet kommit fram till
och vad som ska göras framåt
o med eftertanke om situationen beslutas när nästa möte
behöver genomföras. Det är viktigt att möten inte
genomförs per automatik utan efter behov.
o Kommunikationsbudskap?

Det är viktigt att hitta en bra modell för beredning av ärenden till ISF. Ju
bättre möjligheter det finns till förberedelse, desto enklare är det att få till
bra diskussioner som leder till en ännu bättre framdrift i olika frågor.

10. Flera förslag har lyfts fram kopplat till utveckling av agendan för ISFmöten
•

•

Lägesbilden bör delges aktörerna inför mötena tillsammans med
dagordningen och eventuellt andra underlag med uppmaningen att
aktörerna ska vara inlästa till mötena. Under mötena kan då fokus
läggas på kompletteringar och avvikelser kopplat till den regionala
lägesbilden och mötestiden i huvudsak ägnas åt diskussion, analys
och beslut om inriktning, samordning och åtgärder.
Diskussionen kopplat till behov av fördelning av regionala resurser
behöver utvecklas. Samordning av resurser är ett av ISF:s
huvudsyften.

11. Överväga möjligheten att ta fram ett enklare generellt stöd/checklista som
kan appliceras på samverkansuppdrag för att dessa ska få goda
förutsättningar att lyckas (bakgrund, behov av förankring, gemensam
planering av uppdraget i syfte att hitta en bra genomförandeplan,
organisering, bemanning, gränsdragning etc.).
12. Relationer och kontaktnätverk bedöms som en viktig framgångsfaktor i
allt samverkansarbete. Kontakter blir lättare att ta och lösningar blir lättare
att finna när man känner varandra. Kontakter i befintliga nätverk är
värdefulla och borde nyttjas mer i hantering av kriser/samhällsstörningar.
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