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Resultatinformation
Sammanfattning
Nämnderna har avgett resultatinformation för januari – april samt helårsprognos för
verksamhetsåret 2022 för såväl drift- som investeringar.
Det ekonomiska resultatet för årets första fyra månader uppgår till -12,9 mkr, vilket är
5,9 mkr sämre än budget. Prognosen för årets resultat är -7,9 mkr och det är 20,1 mkr lägre
än årsbudgeten som ligger på 12,2 mkr.
Nämndernas sammantagna resultat ligger 4,7 mkr bättre än budget efter april.
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden ligger
alla bättre än budget medan Socialnämnden har en negativ budgetavvikelse med 5,3 mkr.
Myndighetsnämndens resultat ligger i nivå med budget.
Finansförvaltningens resultat efter fyra månader är 10,6 mkr sämre än budget. Att
Finansförvaltningen har ett underskott beror på orealiserade förluster i kapitalförvaltningen
som uppgår till över 19 mkr. Andra poster inom Finansförvaltningen, såsom skatteintäkter
inklusive bidrag, förfogandemedel och pensionskostnaderna har ett resultat som är bättre än
budget. Finansförvaltningen beräknas ha ett resultat som understiger budget även på helår
beroende på kapitalförvaltningen, prognosen är ett underskott för finansförförvaltningen på
10,2 mkr och då är prognosen för kapitalförvaltningen ett underskott med 17 mkr.
Det är viktigt att komma ihåg att i balanskravsutredningen som man gör för att se om
kommunen har något negativt underskott att återställa framöver så rensas samtliga
reavinster och reaförluster bort, vilket gör att balanskravsresultatet är positivt nu även om
kommunens resultat är negativt. Balanskravsresultatet är 2,4 mkr efter april och
helårsprognosen pekar mot ett balanskravsresultat på 1,0 mkr.

Investeringar
Nettoinvesteringarna uppgår till 13,9 mkr (19,7 mkr), vilket motsvarar 16,4% (20,5%) av
helårsbudget.
Nämnd
mkr
Kommunstyrelse
Samhällsbyggnadsnämnd

Utfall

Prognos

Budget

Avvikelse

2022-04

2022

2022

2022

0,9

7,1

7,1

0,0

12,8

50,7

72,4

21,7

Barn- och utbildningsnämnd

0,0

2,5

3,7

1,2

Socialnämnd

0,2

1,7

1,7

0,0

13,9

62,1

85,0

22,9

Totalt

För 2022 prognostiseras nettoinvesteringarna uppgå till 62,1 mkr jämfört med budget på
85,0 mkr. Det har uppstått tidsförskjutningar för en del av de planerade investeringsprojekten bland annat kommer någon upphandling behöva göras om på grund av att anbud
inte inkommit för en delentreprenad.

Avvikelser från budget

Den enda nämnd som visar en helårsprognos med ett budgetöverskridande är
Socialnämnden. Även i kommande månadsuppföljningar behöver Socialnämnden fortsätta
redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att hålla sig inom de resurser som fullmäktige
tilldelat dem.
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Kommunägda bolag
Lessebohus har ett resultat på -0,5 mkr efter fyra månader vilket är lägre än budgeterat,
helårsprognosen ligger på 1 mkr vilket är samma nivå som årsbudgeten.
Lessebo Fastigheter har ett nollresultat vilket är i nivå med budgeten.
Kyrkebyn har ett resultat på 0,2 mkr medan budgeten har ett nollresultat för perioden.
Lessebo Fjärrvärme har ett resultat på fyra månader på 3,8 mkr vilket är 0,5 mkr bättre än
budget. Trots detta är helårsprognosen för resultatet 2 mkr sämre än budget beroende på
ökade kostnader för bränsleinköp och att underhållstakten av pannorna ökas vilket generar
högre underhållskostnader.
Räddningstjänsten Östra Kronoberg har ett utfall på 0,6 mkr att jämföra med en nollbudget.
Prognosen för helåret är ett nollresultat i linje med budgeten.
Delägda bolaget Kosta Köpmanshus resultat ligger på 0,4 mkr strax under budget efter fyra
månader. Årsprognosen ligger på 2,1 mkr vilket är 0,1 mkr lägre än budget.
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Övergripande mål
I detta avsnitt följs verksamhetsmålen och de finansiella målen upp.

Boende och livskvalitet
Minskad arbetslöshet
Den totala arbetslösheten
ska minska till 13,0 %
Mäts genom Arbetsförmedlingens
månadsstatistik.
Utgångsläge: 14,8 % (mars 2021)
¤ Bidrar till god ekonomisk hushållning
¤ Agenda 2030 mål 8:5 och 8:6
¤ Regionala utvecklingsstrategin

Arbetslösheten är för hög i Lessebo kommun. En lägre arbetslöshet får
positiva effekter för individen och dess familj i form av egen försörjning
och ökad självkänsla. Fler i arbetskraften med egna inkomster bidrar
också positivt till skatteintäkter för Lessebo kommun och minskar
utgifter för ekonomiskt bistånd. Målet är satt utifrån att det finns
förutsättningar att genomföra arbetsmarknadsinsatser från
kommunens sida och att konjunkturläget håller i sig.

Uppföljning: Statistiken för april visar Prognos: Målet förväntas att uppnås såvida inte det totala läget på
på en arbetslöshet på 11,5 procent.
arbetsmarknaden väsentligt försämras. Nästan alla planerade aktiviteter är
igång däribland uppstart av ökat samarbete mellan vuxenutbildning på
Lessebo utbildningscenter, Individ- och familjeomsorgen (vuxenenheten)
samt Arbetsmarknad och integration.

Ökad upplevd trygghet
Den upplevda tryggheten i Lessebo kommun är för låg. Det finns en oro
Den upplevda tryggheten
för att bli utsatt för inbrott och det finns platser som upplevs som
bland invånarna ska öka till
otrygga. Antalet anmälda brott är samtidigt få. En tryggare befolkning är
index 1,98
Polisens trygghetsmätning
Utgångsläge: 2,16 (2020)

i sig positivt och bidrar också till en attraktivitet för Lessebo kommun
som geografisk yta. Målet är satt utifrån att det gemensamma arbete
som polis och kommunen genomför fortsätter.

¤ Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1
Uppföljning: Trygghetsmätningen
genomförs på hösten.

Prognos: Oklart om målet kan uppfyllas. Resultatet i 2021 års mätning tyder
på att det kan vara svårt att uppfylla målet. Det som kan tala för ett bättre
resultat är att både polisen och Lessebo kommun under året satsar både på
lagförande och brottsförebyggande åtgärder.

Fler invånare
Antalet invånare i
kommunen ska öka till
8 800 personer
Mäts genom invånarantal (SCB).
Utgångsläge: 8 655 (2020)

I Lessebo kommun utvecklingsstrategi slås fast att fler invånare behövs
för att säkra en god välfärd och kommunal service för Lessebo
kommuns invånare och företag. Målet är satt utifrån att planerade nya
bostäder och marknadsföringsinsatser genomförs.

¤ Bidrar till god ekonomisk hushållning
¤ Regionala utvecklingsstrategin
Uppföljning: Invånarantalet per den
siste mars var 8565 invånare.
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Barn och ungas uppväxtvillkor
Fler ska bli behöriga till gymnasiet
Andelen elever som går ut
grundskolan och har
behörighet till gymnasiet
ska öka till 70 %
Mäts genom Skolverkets statistik.
Utgångsläge: 63,9 % (läsåret 2019/20)

Ett bra skolresultat ger möjligheter i livet och genomförd gymnasieskola
är i en nyckel in på arbetsmarknaden. Med fler som klarar av
gymnasiebehörighet ökar chanserna för Lessebo kommuns unga. Målet
är satt utifrån att utvecklingsarbetet i Lessebo kommuns skolor
fortsätter samt att unga får chansen till en trygg uppväxtmiljö där man
kan fokusera på skolarbetet.

¤ Agenda 2030 mål 4:3 och 4:5
Uppföljning: Mätetalet mäts under
hösten efter läsårets slut.

Prognos: Resultatet varierar över åren och en prognos är svår att ställa. I
princip samtliga planerade aktiviteter är igång däribland implementering av
Barnens bästa gäller.

Tryggheten ska öka bland unga
Andelen barn och unga som
upplever en trygg miljö ska
öka till 92 %
Mäts genom skolans mätningar.
Utgångsläge: 86 % (2020)

Trygghet och en god hälsa ger möjligheter för en bra uppväxt.
Tryggheten skapas både i hemmet, i skolan och på fritiden. Det krävs
därför ett arbete med såväl situationen i hemmet utifrån sociala och
ekonomiska aspekter samt fritidsaktiviteter och arbetet i skolan. Målet
är satt utifrån att skolans arbete mot kränkningar samt arbete för aktiv
fritid kan fortsätta.

¤ Länsgemensam folkhälsopolicy
Uppföljning: Mätning genomförs på
hösten.

Prognos: Resultatet varierar över åren och en prognos är svår att ställa.
Något som kan påverka resultatet är det förebyggande arbete kring brott
som påbörjats tillsammans med polisen.

Fler ska välja Lessebo kommuns skolor
Andelen elever som väljer
Lessebo kommuns
grundskolor ska öka till
95 %
Mäts genom egen mätning.
Utgångsläge: 92,67 (2020)

Oavsett vilka skolor Lessebo kommuns elever väljer ska de ha en hög
och bra kvalitet. Ju fler som väljer kommunens egna skolor desto större
andel av budgeten går att satsa på dessa skolor. Målet är satt utifrån att
en idag redan hög andel väljer kommunens skolor och förutsätter
samtidigt att utbudet av skolor i grannkommunerna inte förändras.

¤ Bidrar till god ekonomisk hushållning
Uppföljning: Statistiken för läsåret
2021/22 visar att vid det var 92,43 vid
höstterminens start.
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Prognos: Målet är möjligt att uppnås. I princip samtliga aktiviteter är igång
och de finns inom områden som skolutveckling, kommunikation och
förebyggande med Barnens bästa.
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Demokrati och service
Fler digitala tjänster
Antalet E-tjänster ska öka i
Lessebo kommun
Mäts genom egen mätning
Utgångsläge: 0
¤ Regionala utvecklingsstrategin

Uppföljning: En räkning gjord den
13 maj visar på 77 e-tjänster riktade
mot invånare och företag där den
som skickar in kan sköta hela
processen digitalt.

Tillgången till snabbt internet är stor i Lessebo kommun med 98
procents täckningsgrad till hushållen. Nästa steg är att erbjuda fler
digitala tjänster som ska underlätta för invånare och företag med sina
ärenden hos Lessebo kommun. Målet om antalet E-tjänster får
representera denna utveckling av digitala tjänster och varje verksamhet.
Målet är satt utifrån att varje verksamhet arbetar vidare med
kommunens digitaliseringsstrategi där fler digitala tjänster tas fram.

Prognos: Målet redan uppfyllt och förväntas också vara det vid årets slut.
Alla verksamheter arbetar med målet och det är främst samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden som står för de flesta e-tjänsterna.

Bättre service till invånare och företag
Nivån på upplevd service
bland invånare och företag
ska uppgå till 70 procent
Mäts genom SCB
Medborgarundersökning, frågan om
upplevd service
Utgångsläge: Saknas

Service till invånare och företag behöver hela tiden utvecklas. En snabb
och korrekt handläggning av ärenden och ett positivt bemötande har ett
egenvärde som gör Lessebo kommun till en mer attraktiv plats att bo på
samt driva företag i. Målet är satt utifrån ett önskat läge men det finns
en kring utgångsläget då mätetalet är nytt.

¤ Regionala utvecklingsstrategin
Uppföljning: Undersökningen från
Prognos: Målet är möjligt att uppnås. Det finns flera aktiviteter planerade
2021 visar att 73 procent upplevde en och en del av dem har påbörjats eller är genomförda.
positiv service vid kontakt.

Attraktiv arbetsgivare
Attraktiviteten för
kommunen som
arbetsgivare ska vara minst
index 79
Mäts genom egen mätning som
redovisas i Kolada.
Utgångsläge: Saknas

Genom att vara en attraktiv arbetsgivare som har nöjda medarbetare
och dit folk vill söka sig, har Lessebo kommun bättre möjligheter att
utföra uppdraget gentemot invånare och företag. Målet är satt utifrån
att Lessebo kommun minst ska uppnå medeltalet för kommuner.
Mätetalet är nytt och inte tidigare mätt i Lessebo kommun.

¤ Agenda 2030 mål 5:5 och 8:8
Uppföljning: 78 (hösten 2021)
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Prognos: Målet är möjligt att uppnås. Det finns flera aktiviteter för att
utveckla arbetsgivarskapet och flera av dem handlar om förbättrat
ledarskap.
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Finansiella målen
Kommunen har ett resultatmål och två soliditetsmål för helåret 2022. Resultatmålet i år är
att nå minst budgeterat resultat på 12,2 mkr vilket motsvarar 2% av skatteintäkterna inkl.
bidrag. Årsprognosen är att vi inte kommer att nå detta finansiella mål utan att vi landar på
ett helårsresultat på -7,9 mkr.
Soliditetsmålen på högre än 38 procent för kommuntotal och högre än 48% på
skattefinansierad verksamhet är uppnådda per 30 april. Soliditeten är 42% för kommuntotal
och 49% för den skattefinansierade verksamheten.

Personalredovisning
Sjukfrånvaro för perioden 2022-01-01 -2022-03-31.
Sjukfrånvaron är högre än vad den har varit under de senaste åren. Från slutet på 2021 och
fram till slutet på februari 2022 var många hemma pga. covid -19 sjukdom. På
Folkhälsomyndighetens hemsida där bekräftade fall av covid-19 registrerats ser vi att Lessebo
kommun hade en markant ökning av positiva covid -19 tester under motsvarande period.
Ökningen av sjukfrånvaron slog hårt inom samtliga förvaltningar.
Sjukfrånvaro i %
Förvaltningar i Lessebo kommun
Kommunlednings förvaltningen
Samhällsbyggnads förvaltningen
Barn och
utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Totalt

2022-03-31
6,76
7,73
10,70

2021-03-31
6,69
4,09
7,17

2020-03-31
5,48
5,91
8,19

12,12
10,19

8,90
7,41

9,91
7,89

Källa: Folkhälsomyndigheten
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Kapitalförvaltning
Portföljen har en fördelning väl inom finanspolicyns ramar. Enligt finanspolicyn ska andelen
räntebärande värdepapper ligga i intervallet 35%-90% och andelen aktier ska vara mellan
10%-65% varav högst 50% utländska. Inledningen av året har varit skakig på både aktie- och
räntemarknaderna. Vid årsskiftet var marknadsvärdet 156,2 mkr. Marknadsvärdet för den
totala portföljen har sjunkit med 10 procent under januari – april.
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Ekonomisk redovisning
Finansiella rapporter
RESULTATRÄKNING (mkr)
mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
Förfogande medel
Verksamhetens nettokostnad

Utfall
Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
Not 2022-04 2022-04 2022-04
2022
2022
2022
2
47,3
35,6
11,7
277,4
105,9
171,5
3
-249,4
-241,1
-8,3
-856,9
-681,8
-175,0
10-11
-10,1
-11,0
0,9
-33,0
-33,4
0,4
4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-3,7
3,7
-2,2
-2,2
0,0
-212,2
-220,2
8,0
-614,6 -611,5
-3,1

Skatteintäkter
5
Generella statsbidrag och utjämning
6
Finansiella intäkter
7
Finansiella kostnader
8
Summa skatteintäkter och finansnetto

121,6
93,5
5,0
-20,7
199,3

118,8
93,9
2,1
-1,5
213,3

2,7
-0,3
2,9
-19,2
-13,9

361,3
260,4
9,0
-24,1
606,7

356,5
265,4
6,4
-4,6
623,7

4,8
-5,0
2,6
-19,4
-17,0

Resultat före extraordinära poster

-12,9

-7,0

-5,9

-7,9

12,2

-20,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

-12,9

-7,0

-5,9

-7,9

12,2

-20,1

Extraordinära poster
Skatt

10-12
9

Årets resultat

Budget för perioden är ett negativt resultat beroende på periodisering av kostnad för semesterlöneskulden efter verkligt utfall.
Budgeterad kostnad för semesterlöneskulden är 15 mkr för jan-april medan budget för helåret är 1 mkr.

Not
Mkr

Kommun
2022-04

2021-04

Verksamhetens intäkter

2

47,3

51,6

Verksamhetens kostnader

3

-249,4

-246,0

10-11

-10,1

-8,8

4

0,0

0,0

-212,2

-203,2

Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter

5

121,6

118,9

Generella statsbidrag och utjämning

6

93,5

84,7

Finansiella intäkter

7

5,0

11,1

Finansiella kostnader

8

-20,7

-1,2

Summa skatteintäkter och finansnetto

199,3

213,5

Resultat före extraordinära poster

-12,9

10,3

0,0

0,0

0,0

0,0

-12,9

10,3

Extraordinära poster
Skatt
Årets resultat

10

9
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BALANSRÄKNING (mkr)
Not
Mkr

Kommun
2022–04

2021

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

10

452,7

453,9

Maskiner och inventarier

11

30,8

32,2

Pågående nyanläggningar

12

32,2

24,6

13–15

92,3

92,4

607,9

603,1

Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd, Exploateringstillgångar

16

0,1

0,1

Kortfristiga fordringar

17

57,3

55,8

Kortfristiga placeringar

18

140,6

156,2

Kassa och bank

19

22,0

39,2

Summa omsättningstillgångar

220,0

251,3

Summa tillgångar

827,9

854,4

-12,9

39,8

19,0

19,0

Övrigt eget kapital

342,5

302,8

Summa eget kapital

348,7

361,5

21–22

19,5

19,6

Långfristiga skulder

23

340,5

319,4

Kortfristiga skulder

24

119,2

153,8

Summa skulder

459,7

473,2

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

827,9

854,4

Ställda panter och ansvarsförbindelser

541,9

542,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTN,
SKULDER
Eget kapital

20, 26

Årets resultat
Resultatutjämningsreserv

Avsättningar
Skulder

11

25
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KASSAFLÖDESANALYS (mkr)
Not
Mkr

Kommun
2022–04

2021

Den löpande verksamheten
Årets resultat

20,26

-12,9

39,7

Justering för av- och nedskrivningar

10,11

10,1

27,7

Justering för gjorda avsättningar

21–22

0,0

0,0

Justering för ianspråktagna avsättningar

21–22

-0,1

-1,0

Justering för realisationsresultat

0,0

0,3

Justering för uppskjuten skatt

0,0

0,0

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

0,0

0,0

-2,9

66,7

Medel från verksamh. före förändr. av rörelsekap.
Ökning/minskning kortfristiga fordringar

17

-1,5

-12,4

Ökning/minskning förråd, varulager, exploat tillgångar

16

0,1

Ökning/minskning kortfristiga skulder

24

0,0
-33,4

-18,0

-37,7

36,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar

10–12

-15,1

-62,9

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

10–11

0,0

1,1

Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar

10–11

0,0

0,7

Investering i finansiella anläggningstillgångar

13–15

0,0

0,0

0,0

0,0

-15,1

-61,0

20,0
1,2

30,0

-1,3

-3,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån

23

Ökning av övriga långfristiga skulder

23

Amortering av skulder

23

15,5

Kortfristig upplåning

0,0

0,0

Ökning av kapitalförvaltning

0,0

0,0

Eliminering ökning av kapitalförv. inkl. värdereglering

18

0,0

-22,3

Eliminering av minskning av kapitalförvaltning

18

15,6

0,0

0,0

0,0

0,1

0,3

35,6

20,6

-17,2

-3,9

Likvida medel vid årets början

39,2

43,1

Likvida medel vid årets slut

22,0

39,2

Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar

15

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets Kassaflöde

12
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder
har tagits upp till anskaffningsvärde, där inget annat anges. Periodisering av inkomster och
utgifter har skett enligt god redovisningssed. Kortfristiga placeringar värderas till verkligt
värde.
I enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen innehåller
årsredovisningen sammanställda räkenskaper för samtliga kommunala verksamheter. Såväl
kommunen som hel- och delägda bolag inkluderas i räkenskaperna. De ingående bolagen
framgår av organisationsschemat i förvaltningsberättelsen. Redovisningen sker enligt
förvärvsmetoden , vilket innebär att eget kapital endast ingår med det kapital som tjänats in
efter förvärvstillfället. Proportionerlig konsolidering innebär att kommunens ägarandel av
koncernföretagets tillgångar, skulder, intäkter och kostnader ingår i de sammanställda
räkenskaperna.
Lånekostnader har redovisats enligt huvudmetoden. Detta innebär att kostnaden belastar
resultatet den period den avser.
Följande kommentarer noteras med hänsyn till nedanstående rekommendationer.
Materiella anläggningstillgångar (RKR R.4): Mark som innehas för en för tillfället obestämd
användning är en förvaltningsfastighet, d.v.s. anläggningstillgång och är bokförd som
markreserv. Vid förekommande exploatering av fastigheter sker omklassificering av utgifter/
kostnader för anläggandet av gator, grönområden, belysning mm. som matchar
försäljningsintäkter.
Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens
nyttjandeperiod. Vägledning finns i RKR:s förslag till avskrivningstider. Viss omprövning
görs löpande. Följande avskrivningstider används. Mark, byggnader och tekniska
anläggningar: 5, 10, 15, 20, 25, 33, 40, 50, 60, 100 år. Maskiner och inventarier: 3, 5, 10, 20
år.
Lägsta beloppsgräns för aktivering är ett ½ basbelopp. Den ekonomiska livslängden ska vara
minst tre år. Beräkning av planenlig avskrivning påbörjas efter projektavslut jämte i
förekommande fall upprättad slutredovisning. Lessebo kommun tillämpar
komponentavskrivningar from redovisningsåret 2015 för fastigheter och övriga anläggningar.
Redovisning av hyres-/leasingavtal (RKR R 5): Finansiell leasing innebär ett avtal där
äganderätten kan överföras till leasetagaren vid avtalsperiodens slut. Operationell leasing är
att jämställa med ett avtal där äganderätten inte kan övergå till leasetagaren till exempel
hyresavtal. Inom Lessebo kommun finns endast operationell leasing för hyra av lokaler,
lägenheter, bilar och kopiatorer.
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Lessebo kommun redovisar det tillfälliga konjunkturstödet som erhållits från staten under
året i den månaden som bidraget är utbetalt, utan periodisering.
Jämförelsestörande poster särredovisas i not till respektive post i resultaträkningen. Det som
tas med här är poster som uppgår till betydande belopp och inte ingår i den normala
verksamheten.
Siffrorna i noterna är i miljoner kronor om inte annat anges.
Kommun
Not 2 Verksamhetens intäkter

2022-04

2021-04

Försäljningsmedel

1,5

1,7

Taxor och avgifter

14,2

14,0

3,2

3,7

26,6

30,0

Försäljning av verksamhet

1,5

1,0

Försäljning av exploateringsfastigheter

0,3

1,1

47,3

51,6

Hyror och arrenden
Bidrag

Summa verksamhetens intäkter

Kommun
Not 3 Verksamhetens kostnader

2022-04

2021-04

6,1

5,0

36,8

35,5

159,4

157,5

Pensionskostnader

9,8

10,8

Hyror, fastighetsservice & entreprenader

3,7

3,6

33,6

33,8

249,4

246,0

Bidrag och transfereringar
Köp av verksamhet
Lönekostnader inkl. sociala avgifter*

Övriga material och tjänster
Summa verksamhetens kostnader

Kommun
Not 4 Jämförelsestörande poster

2022-04

2021-04

Återvunnen tidigare nedskrivning LFAB

0,0

0,0

Jämförelsestörande intäkt, återvunnen moms

0,0

0,0

Summa jämförelsestörande intäkter

0,0

0,0

Intäkter

Kommun
Not 5 Skatteintäkter

2022-04

2021-04

118,3

121,2

Slutavräkning/Delavräkning föregående år

1,7

-4,0

Delavräkning innevarande år

1,6

1,7

121,6

118,9

Egna skatteintäkter

Summa
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Kommun
Not 6 Generella statsbidrag & utjämning

2022-04

2021-04

Inkomstutjämning

53,2

48,9

Kostnadsutjämning

19,2

21,1

Fastighetsavgift

6,1

5,9

Tillfälligt konjunkturstöd

0,0

0,0

Tillfälligt bidrag, mottag flykting

4,7

4,3

LSS-utjämning

-2,4

-4,1

Strukturbidrag & övriga bidrag från staten

12,6

8,6

Summa

93,5

84,7

Kommun
Not 7 Finansiella intäkter

2022-04

2021-04

Ränteintäkter

0,6

0,0

Kapitalförvaltning

3,8

1,8

Övriga finansiella intäkter

0,6

9,3

Summa

5,0

11,1

Kommun
Not 8 Finansiella kostnader

2022-04

2021-04

Ränta på pensionsskuld

0,1

0,0

Räntor på anläggningslån

1,1

1,0

Kapitalförvaltning

0,0

0,0

Övriga räntekostnader

19,6

0,1

Summa

20,7

1,2

Kommun
Not 9 Skatt

2022-04

2021-04

Skatt på årets resultat

0,0

0,0

Beräknad skatt på obeskattade reserver

0,0

0,0

Summa

0,0

0,0
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Kommun
Not 10 Mark, byggnad o tekniska anläggningar

2022-04

2021

776,5

681,0

Årets investering

0,1

35,8

Årets investeringsbidrag

0,0

-0,7

Årets omklassificeringar

6,4

62,0

Årets försäljning/utrangeringar

0,0

-1,7

Utgående anskaffningsvärde

783,0

776,5

Ing ack. avskrivningar

-313,4

-293,3

0,0

0,0

-7,7

-20,1

-321,1

-313,4

-9,2

-6,0

0,0

-3,2

-9,2

-9,2

452,7

453,9

Ing. anskaffningsvärde

Årets försäljning/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivning
Utgående ack nedskrivningar
Bokfört värde UB

Kommun
Not 11 Maskiner och inventarier

2022-04

2021

55,4

44,7

Årets investering

0,2

3,5

Årets investeringsbidrag

0,0

0,0

Årets omklassificeringar

0,8

8,2

-0,1

-0,9

Utgående anskaffningsvärde

56,3

55,4

Ing. ack. Avskrivningar

-23,2

-17,1

Årets försäljning/utrangering

0,2

1,5

Årets nedskrivning

0,0

-0,6

Årets avskrivningar

-2,4

-7,0

-25,5

-23,2

30,8

32,2

Ing. anskaffningsvärde

Årets försäljning/utrangering

Utgående ack. avskrivningar
Bokfört värde UB

Kommun
Not 12 Pågående nyanläggningar

2022-04

2021

Ing. anskaffningsvärde

24,6

68,8

Årets investering

14,9

23,1

Omklassificeringar

-7,3

-67,3

32,2

24,6

Bokfört värde UB
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Kommun
Not 13 Aktier i dotterbolag

2022-04

2021

Aktier
AB Lessebo Fastigheter

2 000

100

2,0

2,0

AB Lessebohus *

3 000

100

14,8

14,8

Lessebo Fjärrvärme AB **

3 000 1 000

3,0

3,0

30 600 1 000

30,6

30,6

50,4

50,4

Kosta Köpmanshus AB
Summa

* varav 1 750 tkr ovillkorat aktieägartillskott och 10 000 tkr i nyemission 2018
** varav 64 641 tkr i villkorat aktieägartillskott, nyttjat

Kommun
Not 14 Aktier och andelar

2022-04

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

Wexnet AB

0,5

0,5

Södra Smålands Avfall AB

0,3

0,3

0,0

0,0

18,0

18,0

0,4

0,4

0,0

0,0

Övrigt

0,0

0,0

Bostadsrätter/ HSB

0,0

0,0

19,3

19,3

Aktier
Kommun AB
AB Glasriket

1000

Inera

5

100

8,5

Andelar
Wexnet AB
Kommunassurans
Kreditgarantiföreningen Kronoberg

100

Summa

Kommun
Not 15 Långfristiga fordringar

2022-04

2021

11,3

11,3

Konstgräsplan Hovmantorp

0,6

0,6

Kommuninvest

9,0

9,0

Allhallen Hovmantorp

1,7

1,8

Övriga långfristiga fordringar

0,0

0,0

22,6

22,7

Wexnet AB

Summa
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Kommun
Not 16 Förråd och exploateringstillgångar

2022-04

2021

Råvaror och förnödenheter

0,0

0,0

Exploatering Oxnabben

0,1

0,1

Nybyggnadskarta

0,0

0,0

Summa

0,1

0,1

Kommun
Not 17 Kortfristiga fordringar

2022-04

2021

5,7

7,1

13,2

9,9

Fordringar hos staten

2,2

2,9

Mervärdeskattefordran

3,3

4,5

30,1

27,4

2,7

3,9

57,3

55,8

Kundfordringar
Upplupna skatteintäkter

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

Kommun
Not 18 Kortfristiga placeringar

2022-04

2021

Ingående värde Pensionsförvaltning

152,4

130,2

3,7

3,7

-19,7

0,8

4,2

21,5

Byte av redovisningsprincip värdereglering IB
Värdereglering till verkligt värde
Tillgångsökningar under året
Försäljning
Summa

0,0

0,0

140,6

156,2

Kommun
Not 19 Kassa och bank

2022-04

2021

22,0

0,0

Lessebo kommun

0,0

4,9

AB Kyrkbyn 3

0,0

1,0

Lessebo Fjärrvärme AB

0,0

8,2

AB Lessebohus

0,0

20,5

AB Lessebo Fastigheter

0,0

4,5

22,0

39,2

Kassa, postgiro, bank
Koncernkonto

Summa
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Kommun
Not 20 Eget kapital

2022-04

2021

361,5

321,8

-12,9

39,8

3,0

3,0

19,0

19,0

342,6

302,9

-0,1

-0,1

Varav Byte av redovisningsprincip värdereglering IB VA

0,0

0,0

Varav eget kapital affärsdrivande vht

0,4

0,4

348,7

361,5

Ingående eget kapital
Årets resultat
Varav resultat affärsdrivande vht
Varav resultatutjämningsreserv, se nedan
Övrigt eget kapital
Byte av redovisningsprincip värdereglering IB

Summa

Tabell avsättning RUR

2017

2018

2019

2020

2021

Skatter och utjämning

511,4

530,0

554,3

592,7

215,1

19%

20%

22%

23%

26%

1% av skatter och utjämning

0,0

0,0

0,0

5,9

2,2

2% av skatter och utjämning

10,2

10,2

11,1

0,0

0,0

Årets resultat

43,0

-10,4

8,9

20,8

-12,9

Reavinst

-0,4

0,0

-0,2

-3,0

-4,1

Resultat efter balanskravsjusteringar

42,6

-12,3

-5,2

11,4

2,4

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

17,5

17,5

17,5

19,0

19,0

Soliditet inkl. pensionsförpliktelse i ansvarsförbindelse

Avsättning till RUR *
Summa 2010–2016 = IB 2017
* Framräknat på 1% av skatter och utjämning.
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Kommun
Not 21 Avsättningar till pensioner

2022-04

2021

Avsättning pensioner exkl. ÖK-SAP

4,5

4,5

Avsättning särskild löneskatt

1,1

1,1

Andra pensionsavsättningar

0,0

0,0

Summa

5,6

5,6

Ingående avsättning

5,6

5,8

Förändring avsättn. pensioner exkl. ÖK-SAP

0,0

-0,2

Förändring avsättning särskild löneskatt

0,0

0,0

Förändring andra pensionsavsättningar

0,0

0,0

Utgående värde

5,6

5,6

Avsättn BR

Totalt

132,3

5,6

137,9

-2,6

-0,1

Nyintjänad pension

0,0

0,0

Ränte- och basbeloppsuppräkning

2,4

0,1

Förändring avsättn. pensioner avs. ÖK-SAP

ÖK-SAP =Överenskommen särskild ålderspension
Upplysningar om pensionsförpliktelse med

Ansvars-

tillämpning av (RIPS07) RKR17

förbindelse

Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar

Aktualisering/övrig post

0,0

0,0

Utgående avsättning

132,1

5,6

137,7

Utredningsgrad

1,0

Kommun
Not 22 Andra avsättningar

2022-04

2021

Återställning av avfallstipp

4,4

4,5

Övriga avsättningar

9,6

9,6

Summa

14,0

14,1

Ingående andra avsättningar

14,1

14,8

-0,1

0,2

0,0

-0,9

14,0

14,1

Förändr/omklassificering återställn. av avfallstipp
Förändr/omklassificering övriga avsättningar
Utgående värde
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Kommun
Not 23 Långfristiga skulder

2022-04

2021

301,1

282,4

Långfristig skuld Lessebo Fjärrvärme AB

37,4

37,4

Amortering nästa år

-1,8

-3,0

Skuld investeringsbidrag

1,3

0,9

Skuld anslutningsavgifter

2,5

1,8

340,5

319,4

Lån bank, finansinstitut

Summa

Kommun
Not 24 Kortfristiga skulder

2022-04

2021

25,7

34,7

6,8

6,6

Arbetsgivaravgifter & löneskatt

21,4

17,6

Upplupen semester- och komplöner

29,0

18,4

Upplupna kostnader/ förutbetalda intäkter

9,5

6,8

Förutbetalade skatteintäkter

0,0

4,8

Amorteringar, låneskuld

1,8

3,0

Mervärdesskatt, särskild varuskatt

1,3

1,3

Koncernskuld/koncernkonto

0,0

34,3

Leverantörsskulder
Anställdas skatter

Övriga kortfristiga skulder
Summa

23,7

26,2

119,2

153,8

Kommun
Not 25 Panter och ansvarsförbindelser
Borgen egna företag
Övriga åtaganden
Pensionsförpliktelse
Pensionsförpliktelse, löneskatt
Summa

2022-04

2021

409,0

409,0

0,7

0,7

106,3

106,5

25,8

25,8

541,9

542,0

Koncern
Lån hos Kommuninvest

2022-04

2021

301,1

282,4

3,4

3,3

222,3

222,3

- AB Lessebo Fastigheter

21,4

21,4

- Lessebo Fjärrvärme AB

162,0

162,0

Summa

710,1

691,4

- Kommunen
- Räddningstjänsten
- AB Lessebohus
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Kommun Prognos Bokslut
Not 26 Balanskravsutredning

2022-04

2022

2021

-12,9

-7,9

39,8

Reducering av samtliga realisationsvinster

-4,1

-4,1

-27,4

Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper

19,3

13,0

0,0

Justering för återföring av orealiserade vinster i värdepapper

0,0

0,0

-1,5

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

2,4

1,0

10,9

Medel till- och från resultatutjämningsreserv

0,0

0,0

0,0

Årets balanskravsresultat

2,4

1,0

10,9

Affärsverksamhet

0,0

0,0

0,0

Nedskrivning fastigheter, inventarier mm

0,0

0,0

0,0

Summa synnerliga skäl

0,0

0,0

0,0

Justerat resultat efter synnerliga skäl

2,4

1,0

10,9

Årets resultat enl. resultaträkningen

Synnerliga skäl enl. KL 11 kap. 13§ har åberopats för:

Kommun

Not 27 Operationell leasing, fordon

2022-04

2021

inom ett år

0,2

0,3

senare än ett år men inom fem år

0,0

0,0

Prognos leasingavgifter

Kommun

Not 28 Övr upplysning revisonskostnader
Tkr
Sakkunnigt biträde
Förtroendevalda revisorer

2022-04

2021

95,0

134,0

45,8

146,5

140,8

280,5

45,0

320,0

Förtroendevalda revisorer

106,9

341,8

Total kostnad för övrig revision

151,9

661,8

Total kostnad för revision

292,8

942,3

Total kostnad för räkenskapsrevision
Sakkunnigt biträde
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Driftredovisning
Styrelse/nämnd
mkr

Utfall

Budget Avvikelse

Budget Avvikelse

2022-04

2022

2022

2022

-22,3

-24,9

2,6

-74,2

-75,0

0,8

Samhällsbyggnadsnämnd

-8,8

-9,8

1,0

-24,0

-24,9

0,8

Myndighetsnämnd

-0,1

-0,1

0,0

-0,3

-0,3

0,0

Barn- och utbildningsnämnd

-91,5

-97,9

6,4

-295,5

-296,1

0,7

Socialnämnd

-71,7

-66,3

-5,3

-213,7

-201,5

-12,2

Finansförvaltning

181,5

192,0

-10,6

599,6

609,9

-10,2

Totalt

-12,9

-7,0

-5,9

-7,9

12,2

-20,1

Kommunstyrelse

2022-04 2022-04

Prognos

Kommentar till driftredovisning
Kommunstyrelsen
Verksamheten visar ett överskott per april med 2,6 mkr och prognosen är ett överskott på
0,8 mkr. Tomtförsäljningen väntas ge ett överskott och även IT förväntas få ett överskott
främst avseende lönekostnaderna orsakat av vakant tjänst, medan Kultur, Fritid och Turism
förväntas få ett underskott eftersom arrende på campingarna kommer att ge lägre intäkter än
budgeterat.
Samhällsbyggnadsnämnd
Utfall per april är 1,0 mkr bättre än budget och prognos för året är ett överskott på 0,8 mkr.
Avskrivningskostnaderna beräknas till 0,4 mkr lägre än budget eftersom investeringsnivån
för året kommer att bli lägre än budgeterat.
Politisk verksamhet beräknas ge ett överskott för 2022 på 0,2 mkr på grund av lägre
personalkostnader för cafeterian och lägre driftkostnader för Energirådgivning.
Gata har ett överskott för perioden på 0,5 mkr främst pga. lägre utfall avseende
vinterväghållning. Prognos för året är dock ett underskott på 0,7 mkr, främst p g a ökade
kostnader för parkytor och barmarksunderhåll, medan utfallet för vinterväghållningen
beräknas bli lägre även på årsbasis.
VA-verksamheten har ett överskott på 0,5 mkr, medan prognos för året är ett överskott på
1,4 mkr. Överskott förväntas avseende taxeintäkter och lönekostnader pga. vakanser medan
driftskostnaderna väntas bli högre än budget.
Fastighetsverksamheten har ett överskott på 0,5 mkr men resultatet förväntas bli 0,4 mkr
sämre än budget. Kapitalkostnaderna beräknas bli lägre på grund av försenade investeringar
men detta vägs upp av högre kostnader för paviljongen vid Stallets förskola som ska
avvecklas under året samt högre kostnader för larm, service och underhållsavgifter.

Barn- och utbildningsnämnd

Förvaltningen har ett överskott på 6,4 mkr för perioden Helårsprognosen är 0,7 mkr bättre
än budget, men då är prognosen för intäkter för statsbidragen försiktigt lagd.
Förskolan har ett överskott på 1,6 mkr beroende på större intäkter i form av
arbetsmarknadsersättningar och ersättning för Corona. Prognosen är dock 1,6 mkr sämre än
budget till stor del beroende på att driftbidragen till fristående förskolor ökat.
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Fritidshem har ett överskott på 0,5 mkr och prognos för året är 0,4 mkr beroende på lägre
kostnader för personal och driftbidrag till fristående verksamheter.
Grundskolan inkl. fritidsgårdar visar ett överskott på 0,4 mkr men prognos är ett underskott
på 1,8 mkr främst på grund av högre personalkostnader.
Särskolan har ett överskott på 1,3 mkr och prognos för året ligger på samma nivå. Orsaken är
lägre kostnader för personal och skolskjutsar.
Gymnasieskolan visar ett överskott på 1,7 mkr, prognos för året är 1,1 mkr bättre än budget.
Ökade kostnader för interkommunala ersättningar uppvägs av lägre kostnader för den egna
gymnasieverksamheten och större statliga ersättningar.
Vuxenutbildningen har ett överskott på 0,7 mkr och prognos för 2022 är 1,1 mkr bättre än
budget. Orsaken är ett överskott när det gäller yrkesvuxverksamheten.
Socialnämnd
Resultat för perioden är 5,3 mkr sämre än budget, prognos för året är ett underskott på
12,2 mkr.
Överskott avseende ledning och administration på 0,6 mkr beroende på ej tillsatta tjänster.
Prognosen är att detta överskott håller i sig året ut.
Äldreomsorgen visar ett underskott på 1,6 mkr, anledningen är ökat omsorgsbehov på grund
av Covid-19 samt att stängningsprocessen av Berghälla ännu inte är påbörjad. Denna process
förväntas pågå hela året och hela den förväntade besparingen kan inte genomföras enligt
budget, vilket gör att prognos för året är ett underskott på 5,8 mkr.
Hemsjukvårdens utfall är positivt med 0,3 mkr, prognos för året är samma. Detta eftersom
man har vakanta tjänster samtidigt som ersättning för sjuklönekostnaderna i samband med
pandemin har ökat.
Omsorgen har en negativ avvikelse på 0,7 mkr beroende på höga personalkostnader och nya
ärenden. Prognos för året är ett underskott på 1,1 mkr.
För individ- och familjeomsorgen är utfallet 3,8 mkr sämre än budget främst p g a höga
placeringskostnader. Prognos för året är ett underskott på 6,2 mkr.
Finansförvaltningen
Finansförvaltningen, exklusive av- och nedskrivningar, har ett underskott på 10,6 mkr.
Prognos för helåret är ett underskott med 10,2 mkr jämfört med budget.
Positivt utfall redovisas på skatteintäkter inkl. bidrag med 2,4 mkr. Skatteprognosen för
helåret är 3,7 mkr bättre än budget, till stor del beroende på positiv slutavräkning avseende
skatten för 2021 och högre utfall för 2022.
Pensionskostnaderna inkl. sociala avgifter är för perioden 0,8 mkr bättre än budget, och vid
årets slut beräknas kostnaderna bli 2,9 mkr lägre än budget.
Utfallet för finansnettot är 16,6 mkr sämre än budget. I finansnettot ingår orealiserade
förluster i kapitalförvaltningen med 19,3 mkr. För kapitalförvaltningen är helårsprognosen
ett underskott med 16,9 mkr och för hela finansförvaltningen är prognosen ett underskott
med 10,2 mkr.
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Investeringsredovisning
Nämnd

mkr
Kommunstyrelse

2022
Årets
budget

Projekt som sträcker sig över flera år
Utfall
Årets
Total t o m år
Beräknad
utfall projektbudget 2022-04 totalsumma
Klart år

7,1

0,9

72,4

12,8

Exploatering Djurhult

0,0

0,0

6,3

6,058

4,6

Exploatering Törnrosa

0,0

-0,6

5,0

4,8

3,4

Exploatering Industri Ö Lessebo

0,8

0,1

1,0

0,2

1,0

2022

GC-Storgatan Hvtp

4,5

0,0

4,5

0,0

4,5

2023

Exploatering Västra Hovmantorp

0,0

0,0

0,0

0,1

2,0

2022

Del av Hackan 2

0,1

0,6

25,3

25,3

25,3

2022

Odengatan 8 A

1,9

0,5

2,0

0,1

Vattenförsörjning

4,0

0,1

119,5

0,1

109,5

2026

Läcksökningsutrustning

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

2022

Råvattenbrun

0,5

0,0

0,3

-0,2

0,3

2023

Smarta vattenmätare

0,7

0,0

0,6

-0,1

0,6

2022

12,8

0,8

25,0

3,0

25,0

2024

Gatubelysning-LED

0,7

0,0

5,5

4,8

5,5

2023

Exploatering S Hovmantorp VA et 1

0,4

0,0

5,2

0,0

5,2

2024

Exploatering S Hovmantorp gata et 1

0,1

0,0

2,2

0,0

2,2

2024

Nybyggnation förskola H-TORP

0,3

0,0

33,0

33,9

34,2

2022

12,9

5,4

30,0

22,5

29,0

2022

Fd Folkets hus Lbo omb/ren

0,2

0,0

17,7

17,4

17,6

2022

Nyängskolan ombyggnad

6,0

0,2

15,0

0,2

15

2023

Bikupan förtätning skollokaler

3,0

0,0

10,0

0,0

10

2023

Lustigkulla/Edabacken ny & omb

5,0

0,1

51,0

0,1

51,0

2026

Brandstation Lessebo omb

1,6

4,0

5,0

7,4

7,9

2022

17,0

1,6

Barn- och utbildningsnämnd

3,7

0,0

Socialnämnden

1,7

0,2

85,0

13,9

Samhällsbyggnadsnämnd

Ombyggnad Skruvs VV

Hackebacke tillbyggnad

Övrigt

Totalt

2,0 2022/2023

Kommentar till investeringsredovisning
Kommunens totala investeringsbudget för året är 85,0 mkr, medan prognosen ligger på 62,1
mkr, vilket ger en avvikelse på 22,9 mkr.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2022 hittills investerat för 12,8 mkr, varav
investeringar i tillbyggnad av Hackebackeskolan gjort med 5,4 mkr och ombyggnad av
brandstationen gjorts med 4,0 mkr. Total investeringsbudget för året är 72,4 mkr medan
prognosen ligger på 50,7 mkr. För vatten och avlopp beräknas investeringarna bli 11,5 mkr
lägre än budget och fastighetsinvesteringarna beräknas bli 8,5 mkr lägre.
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Affärsverksamhet VA
RESULTATRÄKNING

Mkr
Not

2022-04

2021

Budget
2022

Prognos
2022

Verksamhetens intäkter, externa poster

1

8,1

24,1

23,0

23,1

Verksamhetens intäkter, interna poster

1

0,4

1,7

0,3

1,7

Verksamhetens kostn. externa poster

2

-5,2

-13,9

-14,0

-13,7

Verksamhetens kostn. interna poster

2

-0,5

-1,5

-1,1

-1,7

Avskrivningar

4

-2,1

-6,0

-6,4

-6,4

Verksamhetens nettokostnad

0,8

4,5

1,7

3,1

Finansiella intäkter, interna poster

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,5

-1,4

-1,7

-1,7

Resultat före extraordinära poster

0,3

3,0

0

1,4

Extraordinära intäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets resultat

0,3

3,0

0,0

1,4

VA

Finansiella kostnader, interna poster
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BALANSRÄKNING VA
Mkr
Not
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar, externa
poster
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

4

Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

2022-04

2021-12

122,6
0,6
0,0
123,3

123,0
0,6
0,0
123,6

0,0
2,1
-0,1
1,9
125,2

0,0
0,3
0,0
0,3
123,9

3,5
0,3
3,8

0,4
3,0
3,5

0,0

0

136,3
-15,2
0,3
121,4
125,2

135,6
-15,2
0,0
120,4
123,9

0,0

0,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

5

Avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder, externa poster
Långfristiga skulder, interna poster
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

6
6
7

Ställda panter och ansvarsförbindelser

27

Ekonomisk redovisning
31

NOTER, VA, Mkr
VA
Not 1 Verksamhetens intäkter

2022-04

2021

Taxor och avgifter

8,1

24,1

Intern försäljning
Försäljning av verksamhet

0,4
0,0

1,7
0,0

Summa verksamhetens intäkter

8,6

25,9

VA
Not 2 Verksamhetens kostnader
Bidrag och transfereringar

2022-04
0,0

2021
0,0

Entreprenader och köp av verksamhet

0,7

1,3

Köp av verksamhet från kommun

0,3

0,6

Lönekostnader inkl. sociala avgifter

1,4

4,3

Lokal-och markhyror, fastighetsservice

0,1

0,3

Övriga material och tjänster

3,1

8,8

Summa verksamhetens kostnader

5,6

15,4

VA
Not 3 Finansiella kostnader

2022-04

2021

Räntor på anläggningslån

-0,5

-1,4

Summa

-0,5

-1,4

VA
Not 4 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ing. anskaffningsvärde
Årets investering
Utgående anskaffningsvärde
Ing. ack. avskrivningar
Årets försäljning/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar
Bokfört värde UB
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2022-04

2021

222,9

217,6

1,7

5,5

224,6

223,1

-99,3
0,0

-93,2
0,0

-2,1

-6,0

-101,4

-99,3

123,3

123,9

VA
Not 5 Eget kapital

2022-04

2021

Ingående eget kapital

3,5

0,4

Årets resultat

0,3

3,0

Summa

3,8

3,5

VA
Not 6 Långfristiga skulder
Internlån från kommun
Övriga skulder-anslutnings avgifter + inv. bidrag

2022-04

2021

118,5

118,5

2,6

Summa

121,1

118,5

VA
Not 7 Kortfristiga skulder

2022-04

2021

Koncernkonto, intern skuld (redovisas netto i lång skuld)

0,3

0,0

Summa

0,3

0,0
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Bilaga 1: Förvaltningarna
Kommunledningsförvaltningen
Större händelser
Inledningen av detta år började vi se en positiv förändring gällande Corona. Vi började
successivt att återgå till normalläge. Mycket fokus har varit på att säkerställa hur personalen
mår efter nästan två år av krishantering gällande Corona. Normalläget varade inte många
dagar innan kriget i Ukraina bröt ut. Vi fick snabbt ställa om för en beredskap för ett högre
mottagande av ukrainska invånare än det mottagande vi hade under flyktingkrisen 2014. Vi
gick snabbt upp i stabsläge för att klara situationen. Vår målsättning var att ha en beredskap
för ca. 400 flyktingar varav 200 barn och ungdomar. Vi fick snabbt till en organisation där vi
kunde erbjuda lägenheter till Migrationsverket, beredskap gällande förskola och grundskola,
koordinera frivillighetsorganisationer och mycket mer. Med en fantastisk personal har
kommunen under mycket kort tid en hög beredskap för ett bra mottagande. Vi har idag god
beredskap och en vi-känsla i detta arbete.
Arbetet fortskrider med att tillsammans med samhällsbyggnad ta fram nya planer för
byggnation av bostäder och för industrier. Vi ser ett stort intresse för att bygga bostäder
utanför våra tätorter. Ett arbete med att förmedla ödehus på landsbygden har fallit väl ut där
ett 100-tals personer har visat intresserade. En ödehus-konferens genomfördes under april
med ett 60 deltagare från ca 30 andra kommuner.
Vi har kunnat starta upp en hel del fysiska träffar med näringslivet där vi ser ett behov av att
kunna träffas och skapa nätverk. En utveckling av besöksnäringen pågår i form av Destination
Glasriket där många företagare är involverade i arbetet.
Kulturhuset i Lessebo är klart där fritidsverksamheten är i gång med aktiviteter på
fritidsgården. Glädjande är att vi ser ett högt deltagande där det är ganska jämnt fördelat
mellan pojkar och flickor.
Processarbetet mellan arbetsmarknadsavdelningen, VUX-enheten och VUX-utbildningen är
klart. Det ligger ett förslag på en projektorganisation med alla tre verksamhetsområdena.
Syftet är att skapa tydliga målsättningar, strukturer och rutiner så att vi optimera vårt arbete.
Syftet är att öka sysselsättningsgraden för våra invånare. Vi ser idag att arbetslösheten
succesivt går ner och ligger idag på 11,5%.

Ekonomi
Driftredovisning (tkr)
Verksamhet

Utfall

Budget

Avvikelse

Prognos

Budget

Avvikelse

2022-04

2022-04

2022-04

2022

2022

2022

Kommunfullmäktige

194

235

41

711

711

0

Kommunstyrelsen

671

699

28

2 128

2 128

0

Partistöd

163

163

0

488

488

0

Revision

293

262

-31

793

793

0

Valnämnd

-246

-143

103

412

412

0

364

363

0

1 090

1 090

0

1 438

1 579

141

5 622

5 622

0

tkr

Överförmyndare
Summa
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Verksamhet

Utfall

Budget

Avvikelse

tkr

2022-04

2022-04

2022-04

735

697

6 861

Prognos

Budget

Avvikelse

2022

2022

2022

-38

2 165

2 165

0

8 412

1 551

24 832

25 560

728

578

762

184

2 302

2 302

0

Bibliotek

1 602

1 588

-13

4 795

4 795

0

Kultur, Fritid & Turism

5 231

5 499

267

14 584

14 341

-243

477

565

88

1 695

1 695

0

Arbetsmarknadsenheten

1 730

1 866

136

6 692

6 692

0

Räddningstjänst

3 758

3 757

-1

11 272

11 272

0

41

-29

-70

0

0

0

-138

169

306

229

506

277

Summa

20 876

23 286

2 410

68 565

69 328

763

Totalt KS

22 313

24 865

2 551

74 186

74 950

764

Styr- & ledning
Kommunledningskontoret
Näringsliv

Färdtjänst

Måltidsverksamhet
Mark, beredskap mm

Kommentar till driftredovisning
Det totala utfallet för nämnden ligger under riktpunkten för de fyra första månaderna.
Bedömningen är att helårsutfallet kommer att ge ett visst överskott.
Större positiva avvikelser mot budget finns på valnämnden då bidraget för att anordna höstens
riksdagsval var högre än budgeterat men det kommer att mötas av högre kostnader än
budgeterat. Kommunledningskontoret visar en positiv avvikelse mot budget vilket främst
beror på lägre kostnader på IT-avdelning pga. bland annat vakant tjänst vilket förväntas
kvarstå året ut. Kultur, Fritid & Turism visar i nuläget en positiv avvikelse då utbetalningen av
föreningsbidragen inte följer periodiseringen av budgeten. Helårsprognosen visar dock en
negativ avvikelse pga. lägre intäkter avseende arrende på campingarna. Inom mark, beredskap
mm, är intäkter för försäljning av tomter bokförda men inte budgeterade. Det prognostiserade
överskottet är det samma som periodens överskott på intäkterna, men kan komma att bli högre
beroende på tomtförsäljningar.
Övriga verksamheter visar efter fyra månader ett mindre under- eller överskott men beräknas
hålla sin budget för 2022.
Investeringsredovisning (tkr)
Verksamhet

Utfall

Prognos

tkr

2022-04

Budget

Avvikelse

2022

2022

2022

874

3 875

3 875

0

21

50

50

0

Kultur & Fritid

0

815

815

0

Måltidsverksamhet

0

400

400

0

Mark, beredskap mm

0

2 000

2 000

0

895

7 140

7 140

0

Kommunledningskontoret
Bibliotek

Totalt
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Kommentar till investeringsredovisning
Utfallet för investeringarna de fyra första månaderna är 895 tkr av totalt 7 140 tkr som är
budgeterat för helår 2022.
Utbyte av datorer sker i treårs-cykler och 3 000 tkr finns avsatt för detta under året. Under
året slutförs även utbyte av server. Biblioteket investerar i nya inventarier. Inom kultur och
fritid finns medel avsatta för aktivitetsyta vid strandpromenaden i Hovmantorp. Inom
måltidsverksamheten
kommer
serveringsdiskarna
på
Hackebackeskolan
och
Kvarndammskolan bytas ut under året. För kostnader i samband med exploatering finns 2 000
tkr avsatta i budget.

Uppföljning av verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. I
uppföljningen för nämnd/styrelse ska aktiviteterna under respektive strategi kommenteras.

Boende och livskvalitet
Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet
Strategi: Samarbeta med Arbetsförmedlingen.
Aktivitet: Öka samverkan så att arbetsförmedlingen
snabbare beslutar kring nystartsjobb och introduktionsjobb.
Koordinera mellan företag och arbetsförmedlingen så att
yrkesutbildning kan starta där det förekommer bristyrken.
Strategi: Projektorganisation med
arbetsmarknadsavdelningen, Vuxen-enheten och VUXutbildningen.
Aktivitet: Starta projektorganisation där tydliga mål,
strukturer och rutiner är väl kända i organisationen.
Strategi: Samverka med privata aktörer.

Ja

Ja

Ja

Aktivitet: Samverka på individnivå vilket ska bidra till att
när privata aktörer är klara med rusta och matcha kan
projektorganisationen ta vid med arbetspraktik.
Kommentar:
• Arbetsmarknadsavdelningen ska öka dialogen med näringslivschef så att
kompetensbrister i näringslivet koordineras med Arbetsförmedlingen.
• Målsättning med projektorganisationen ska vara fler invånare i sysselsättning.

32

Bilaga 1: Förvaltningarna
36

Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet
Strategi: Ökad samverkan inom kommunal verksamhet.
Aktivitet: Ta fram en kommunövergripande handlingsplan
som ska öka tryggheten och minska risken för kriminell
rekrytering.
Under våren få igång en organisation gällande
fältverksamhet.
Strategi: Ökad samverkan med polisen
Aktivitet: Polisen är delaktig i den handlingsplan som tas
fram.
Strategi: Bygga relationer med ungdomar i Lessebo
kommun.

Ja

Ja

Ja

Aktivitet: Starta fältverksamhet. Fältverksamheten ska
bidra till ökad samverkan mellan skolan, socialtjänsten och
fritidsgårdsverksamheten.
Kommentar:
• Vi är överens med Växjö om att samverkan gällande fältverksamhet men även ett
utökat samarbete gällande ungdomar som befinner sig i båda kommunerna.
• Polisen har hög närvaro i kommunen. Polisen sitter några dagar i månaden även i
kommunhuset.

Kommunfullmäktiges mål: Fler invånare
Strategi: Öka antalet attraktiva byggbara tomter.
Aktivitet: Initiera fler detaljplaner.
Strategi: Öka möjligheten till god kommunikation
Aktivitet: Arbeta för ett tågstopp i Skruv
Strategi: Underlätta för nyföretagande.

Ja
Ja
Ja

Aktivitet: Genom nätverksbyggande inom näringslivet och
god information till näringslivet visa att kommunen kan
underlätta för nyföretagande. Verka för att
Nyföretagarcentrum och näringslivet kopplas ihop.
Kommentar:
• Verka för att Skruv kan bli ett pilotområde i Bymässa 2030.
• Vara delaktiga i framtagande av nytt bostadsförsörjningsprogram.
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Barn och ungas uppväxtvillkor
Kommunfullmäktiges mål: Fler ska bli behöriga till gymnasiet
Strategi:
Aktivitet:

Nej

Kommentar:
• Det kommunstyrelsen kan göra är att öka tryggheten för ungdomar samt bidra till
att trångboddheten minskar.
Kommunfullmäktiges mål: Tryggheten ska öka bland unga
Strategi: Alla ungdomar ska ha möjlighet till en
Ja
meningsfull fritid med aktiviteter.
Aktivitet: Utveckla fritidsgårdsverksamheten i samtliga
orter. Arbeta med handlingsplanen gällande öka trygghet.
Starta fältverksamhet som ska bidra till relationsskapande
åtgärder tillsammans med skolan, socialtjänsten och
fritidsgårdspersonalen.
Strategi: Skapa goda relationer mellan ungdomar och
Ja
kommunen.
Aktivitet: Starta fältverksamhet
Strategi: Ungdomar ska känna till att kommunen arbetar
för en ökad trygghet och minskad brottslighet.

Ja

Aktivitet: Följa framtagen handlingsplan. Verka för ökad
samverkan inom kommunens verksamheter tillsammans
med polisen.
Kommentar:
• Vi är överens med Växjö kommun att öka vårt samarbete gällande ungdomar som
befinner sig både i Växjö och i Lessebo kommun.
• Växjö kommun kommer att medverka vid uppstartandet av vår fältverksamhet.
Kommunfullmäktiges mål: Fler ska välja Lessebo kommuns skolor
Strategi: Ungdomarna ska veta att det finns bra
Ja
fritidsgårdsverksamhet.
Aktivitet: Utveckla fritidsgårdsverksamheten i samtliga
orter.
Kommentar:
• Genom att ha en aktiv och attraktiv fritidsgårdsverksamhet där deras kompisar
finns kan bidra till att de väljer Lessebo kommuns skola.
• Ungdomar och deras föräldrar ska känna att fritidsgårdsverksamheten är en trygg
plats att vara på.
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Demokrati och service
Kommunfullmäktiges mål: Fler digitala tjänster
Strategi: Öka kunskapen inom kommunal verksamhet
gällande e-tjänsternas betydelse.
Aktivitet: Inköp av plattform för e-tjänster. Följa upp
handlingsplanen som är framtagen gällande digitalisering.

Ja

Kommentar:
• Vi ska även marknadsföra/informera om de e-tjänster som är framtagna.
Kommunfullmäktiges mål: Bättre service till invånare och företag
Strategi: Öka tillgänglighet och servicegraden i
Ja
kommunen.
Aktivitet: Utveckla kontaktcenter. Kontinuerligt skicka
nyhetsbrev till våra företagare.
Strategi: Ta fram kommunens varumärkesplattform
Delvis
Aktivitet: Besluta om vårt varumärke där god service ska
vara en del.
Kommentar:
• Arbetet pågår med att skapa ett kontaktcenter vilket ska öka servicen för våra
invånare och företagare men även effektivisera verksamheterna.
• Varumärkesplattformer kommer att påbörjas under hösten.
Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare
Strategi: Ökad samverkan inom organisationen
Aktivitet: Arbeta med samverkansavtalet för ökad
delaktighet. Tillitsbaserat ledarskap ska genomsyra hela
organisationen. Tillsammans med medarbetare föra dialog
kring HME om vad vi kan förbättra.
Strategi: Minska sjukfrånvaron
Aktivitet: Ökan fokus på medarbetare som har haft en
intensiv period gällande Corona.
Strategi: Utveckla medarbetarskapet

Ja

Ja

Ja

Aktivitet: Arbeta med medarbetarpolicyn på alla APT:er.
Kommentar:
• Vi är igång med chefsutvecklingsprogrammet.
• Vi kan göra pulsmätningar kontinuerlig för att säkerställa att vi ökar
attraktiviteten som arbetsgivare.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Större händelser
De 4 första månaderna har inneburit kraftigt stigande priser på bränsle och el, vilket
påverkar vår verksamhet negativt. Konjunkturläget är bekymmersamt för framtida
investeringar och leveranstider på material påverkar färdigställandetider. Årets inledning har
inneburit ett fortsatt fokus på att skapa förutsättningar för fler boenden i vår kommun där
nya detaljplaner har genomförts för bostäder i Hovmantorp. Arbetet med ödehus fortsätter
och sätter Lessebo kommun på kartan som en av de ledande och mest omnämnda
kommunerna i landet. Det soliga vädret under mars och april månad var också mycket
positivt för vår elproduktion på solcellsanläggningarna. Källsortering har införts vid våra
verksamhetsfastigheter under våren.

Ekonomi
Driftredovisning (tkr)
Samhällsbyggnadsnämnd
Verksamhet
tkr

Utfall

Budget Avvikelse

Prognos

2022-04

2022-04

2022-04

Politisk vht o administration

1 561

1 679

118

4 924

5 115

191

Gata, park, skogen

4 662

5 212

550

13 230

12 606

-624

Plan och Bygg

278

234

-44

699

716

17

Miljö och hälsoskydd

973

1 047

74

3 221

3 178

-43

Interna arbeten

302

-461

-763

-52

0

52

Externa arbeten

-45

0

45

-64

0

64

1 430

1 901

471

3 472

3 238

-234

-344

160

504

-1 416

0

1 416

8 817

9 772

955

24 014

24 853

839

Fastigheter
Va
Summa

2022

Budget Avvikelse
2022

2022

Kommentar till driftredovisning
Politisk verksamhet och administration:
Verksamheten beräknas kunna hålla budgeten, prognos +191 tkr. Bostadsanpassning visar ett
underskott pga. högre kostnader 69 tkr, staben visar ett överskott pga. lägre personal- och
driftkostnader samt cafeterian visar ett överskott på pga. lägre personalkostnader.
Gata/park:
Utfall efter april är 550 tkr medan årsprognosen är -624 tkr. I nuläget är det ett överskott
inom gata på ca 474 tkr där toppbeläggningar har överskott på ca 142 tkr och
vinterväghållningen på ca 635 tkr (budgeten för vinterväghållning är periodiserad mellan
jan-april). Barmarksunderhåll visar underskott på ca 270 tkr, gatubelysning visar ett
underskott pga. högre kostnader för inköp, park visar ett överskott på ca 74 tkr med en
årsprognos på -485 tkr pga. mer arbete på parkytor. Prognos på gatan ca -140 tkr byggs på
underskottet på barmarksunderhåll och gatubelysning samt överskottet på vinterväghållning.
Skogen är i balans och beräknas hålla budget.
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Plan och Bygg:
Beräknas att hålla budgeten. Bygg har lägre intäkter och personalkostnader pga. personalbyte
och detaljplaner har inga intäkter. Anslaget för ovårdade fastigheter används till
rivningsåtgärd i Kråksjö och kommer att bli ett underskott om det ej blir återbetalning vid
framtida markförsäljning.
Miljö & Hälsa:
Beräknas att bli ett visst underskott på helår. Miljöskydd visar ett överskott på ca 156 tkr pga.
två vakanta tjänster och lägre intäkter pga. personalbrist. Sjökalkning har underskott, men
prognos är i balans. Enskilda avlopp, alkoholtillstånd och hälsoskydd visar ett underskott
pga. lägre intäkter. Livsmedel visar ett överskott och prognos är att de ska ha högre intäkter i
år.
Interna arbeten:
Interna arbeten visar underskott på -763 tkr pga. periodiserad budget -461 tkr och resten
avser lägre intäkter och högre kostnader. Anläggning visar ett underskott på ca 513 tkr
innehållande avvikelser i och med utbetalningar av ej uttagna semesterdagar samt
sjukskrivningar netto -179 tkr och att anläggningsbudgeten är periodiserad för
vinterväghållning -334 tkr. Årsprognos för interna anläggningsarbeten är +101 tkr.
Fastighetsskötare visar ett överskott på ca 103 tkr, prognos +29 tkr. Maskiner visar ett
underskott på ca 353 tkr pga. lägre intäkter och högre driftkostnader. Maskinbudget är
periodiserad på -127 tkr samt nettokostnad 226 tkr, prognos -78 tkr.
Externa arbeten:
Är i balans.
Fastigheter:
Verksamheten visar ett överskott på ca 471 tkr, lokalvård är i balans och ger ett överskott på
ca 227 tkr och fastigheter visar ett överskott på ca 243 tkr. Prognos -234 tkr. Stallet paviljong
har ingen budget för hyresintäkt och kostnader i år, men en kostnad på ca 390 tkr till och
med sista augusti och prognosen bygger på att Stallets paviljong ska avvecklas efter augusti.
Fjärrvärmekostnader visar ett överskott på ca 225 tkr. Elkostnader visar ett överskott på ca
84 tkr, vatten +36 tkr. Kapitalkostnader +417 tkr pga. av ej aktiverade investeringar, men de
aktiveras löpande under året och budget för dessa investeringar har byggt på 50% av
helårskostnaden. Prognos för avskrivningarna +210 tkr. Hyreskostnader pga.
evakueringskostnader för räddningstjänstens lokal ca 60 tkr. Kostnader för el och fjärrvärme
är periodiserat. Kostnader för larm, service och underhållavgifter är högre pga. kontroller
som gjordes under året samt åtgärder som ska utföras efter kontroller.
VA:
Verksamheten visar ett överskott och verksamheten beräknas kunna ge ett visst överskott.
Verksamheter visar ett överskott pga. högre intäkter av taxor, försäkringsersättning och
bidrag för VA-plan. VA-intäkter har budgeterats lägre för att intäkter och kostnader skall
vara budgeterat netto noll. Löner har överskott pga. vakans. Kapitalkostnader +124 tkr.
Elkostnader är periodiserat och de ger ett visst överskott. Driftkostnader ger ett underskott
på -619 tkr: köpta tjänster -255 tkr, reparationer -93 tkr, skadeavstånd Lisskulan -50 tkr,
kemikalier -50 tkr, övriga främmande tjänster -219 tkr (VA-taxa och Lisskullan).
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Investeringsredovisning (tkr)
Samhällsbyggnadsnämnd
Utfall

Prognos

2022-04

2022

2022

2022

Gata, park

-43

7 052

8 730

1 678

Vatten och avlopp

988

9 993

21 554

11 561

Verksamhet
tkr

Interna arbeten

Budget Avvikelse

109

1 625

1 625

0

Fastigheter

11 772

32 043

40 528

8 485

Totalt

12 827

50 713

72 437

21 724

Kommentar till investeringsredovisning
Investeringarna inom gata/park kommer att ge ett visst överskott pga. medfinansiering av
gång- och cykelväg västra Hovmantorp färdigställs våren 2023.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

GC-Storgatan Hovmantorp, budget 4500 tkr, prognos 2500 tkr i år,
GC-vägar netto 830 tkr (intäkter -830 tkr, kostnader 1660 tkr), prognos 830 tkr,
Asfalt budget 2064 tkr, prognos 2064 tkr,
Medel som har kommit för Resecentrum i Hovmantorp och väderskydd -425 tkr,
Exploatering Västra Hovmantorp budget 0 kr, prognos 1 mkr,
Led-projektet budget 653 tkr, prognos 400 tkr,
Exploatering Södra Hovmantorp budget 100 tkr, prognos 100 tkr,
Exploatering Lebovägen budget 413 tkr, prognos 413 tkr.

Vatten och avlopp har överskott pga. försenad entreprenad på vattenverket i Skruv där ny
upphandling måste göras pga. uteblivna anbud inom en delentreprenad.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

VV Skruv budget 12 761 tkr, prognos 5 000 tkr,
Vattenförsörjning budget 4000 tkr, prognos 2000 tkr,
Exploatering Västra Hovmantorp, budget 0 kr, prognos 1000 tkr,
Exploatering Lebovägen budget 413 tkr, prognos 413 tkr,
Anslutningsavgifter Törnrosa budget 0 tkr, utfall tom sista april -607 tkr, prognos
intäkter -1300 tkr,
Anslutningsavgifter i övrigt budget 0 kr, utfall tom sista april -135 tkr, prognos -1500
tkr,
Exploatering Södra Hovmantorp budget 400 tkr, prognos 400 tkr,
Galvbyte Strömbergshyttan budget 136 tkr, kostnad 163 tkr, prognos 163 tkr,
SBN förfogande budget 806 tkr, prognos 779 tkr.

Interna arbeten avser maskininvesteringar: Budget 1625 tkr, prognos 1625 tkr.
Fastigheter har överskott pga. tidsförskjutningar av planerade investeringsprojekt:
1) Komponenter budget 7932 tkr, prognos 2508 tkr,
2) Energisparåtgärder budget 0 tkr (omdisponeras medel från komponenter 285 tkr),
prognos 285 tkr,
3) Kyla server rum budget 599 tkr, utfall 678 tkr (omdisponeras 79 tkr från
komponenter), prognos 678 tkr,
4) Källsortering budget 0 tkr, utfall 531 tkr, prognos 600 tkr och dessa medel skall
omdisponeras från komponenter,
5) Köksmaskiner budget 500 tkr, prognos 300 tkr,
6) Till- och ombyggnad Hackebackeskolan budget 12 919 tkr, prognos 11 919 tkr,
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7) Till- och ombyggnad Nyängskolan budget 6000 tkr, prognos 6000 tkr,
8) Bikupan förtätning skollokaler budget 3000 tkr, prognos 200 tkr
9) Lustigkullaskolan och Edabackens förskola budget 4 988 tkr, prognos 500 tkr,
10) Utredning ÄO lokaler budget 500 tkr, kostnad 500 tkr,
11) LSS Odengatan (staket) budget 102 tkr, prognos 152 tkr (resten 48 tkr finansieras
över komponenter)
12) LSS Odengatan 8A budget 1899 tkr, utfall tom sista april 458 tkr, prognos 3 379 tkr
(1480 tkr finansieras över komponenter),
13) Brandstationen etapp 1 budget 1 571 tkr, kostnad 2 004 tkr, prognos 2 004 tkr,
underskottet 433 tkr skall finansieras över komponenter,
14) Brandstationen etapp 2 & 3 budget 0 kr, kostnad 2 000 tkr, prognos 2 500 tkr. Skall
finansieras över komponentmedel.
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Uppföljning av verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. I
uppföljningen för nämnd/styrelse ska aktiviteterna under respektive strategi kommenteras.
Boende och livskvalitet
Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet
Kommunfullmäktiges mål: Den totala
arbetslösheten ska minska till 13,0 %
Mäts genom Arbetsförmedlingens månadsstatistik.
Utgångsläge: 14,8 % (mars 2021). Bidrar till god ekonomisk
hushållning. Målet kopplar till Agenda 2030 genom mål 8:5
och 8:6 samt Regionala utvecklingsstrategin.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Fortsatt samarbete med Arbetsmarknadsenheten för att
underlätta bemanning inom vår förvaltning

JA

Underlätta för nyetablering av företag genom att kunna
erbjuda byggbar industrimark i vår kommun

DELVIS

Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet
Kommunfullmäktiges mål: Den upplevda tryggheten bland invånarna ska förbättras till index 1,98
Mäts genom Polisens trygghetsmätning. Utgångsläge: 2,16
(2020). Målet kopplar till Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Installation av övervakningskameror

DELVIS

Komplettera med belysning vid behov

DELVIS

Fortsatt utbyggnad av GC-vägar

DELVIS

Röjningar och buskborttagning där det finns skymmande
växtlighet

NEJ

Kommunfullmäktiges mål: Fler invånare
Kommunfullmäktiges mål: Antalet invånare i
kommunen ska öka till 8 800 personer
Mäts genom invånarantal (SCB). Utgångsläge: 8 655 (2020).
Bidrar till god ekonomisk hushållning. Målet kopplat till
Regionala utvecklingsstrategin.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Detaljplaner för nya tomter som ger en attraktiv
boendemiljö, med god service och fysisk tillgänglighet.
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JA

Barn och ungas uppväxtvillkor
Kommunfullmäktiges mål: Fler ska bli behöriga till gymnasiet
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som går
ut grundskolan och har behörighet till gymnasiet
ska öka till 70 %
Mäts genom Skolverkets statistik. Utgångsläge: 63,9 %
(Läsåret 2019/20). Målet kopplar till Agenda 2030 mål 4:3
och 4:5.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Samarbetar med BUF och strävar mot rena och lärorika
lokaler med hög kvalitet.

JA

Kommunfullmäktiges mål: Tryggheten ska öka bland unga
Kommunfullmäktiges mål: Andelen barn och unga
som upplever en trygg miljö ska öka till 92 %
Mäts genom skolans mätningar. Utgångsläge: 86 % (2020).
Målet kopplar till Länsgemensam folkhälsopolicy.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Säker och trygg skolmiljö, bygga bort gömda ytor och en
säker väg till skolan.

DELVIS

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska välja Lessebo kommuns skolor
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som
väljer Lessebo kommuns grundskolor ska öka till
95 %
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 92,67 % (2020).
Nämndens strategier och aktiviteter:
En god yttre och inre miljö.
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Demokrati och service
Kommunfullmäktiges mål: Fler digitala tjänster
Kommunfullmäktiges mål: Antalet E-tjänster ska
öka i Lessebo kommun
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 0. Målet kopplar
till Regionala utvecklingsstrategin.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Smärre kompletteringar och revideringar under 2022.

JA

Kommunfullmäktiges mål: Bättre service till invånare och företag
Kommunfullmäktiges mål: Andelen som upplever
servicen som bra eller mycket bra ska uppgå till 70
procent.
Mäts genom SCB Medborgarundersökning, frågan om
upplevd service
Utgångsläge: saknas. Målet kopplar till Regionala
utvecklingsstrategin.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Utökad tillgänglighet för allmänheten att kontakta rätt
handläggare.

NEJ

Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare
Kommunfullmäktiges mål: Hållbart medarbetarindex HME ska uppgå till minst index 79
Mäts genom HME, egen mätning som redovisas i Kolada.
Utgångsläge: saknas. Målet kopplar till Agenda 2030 mål
5:5 och 8:8.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Uppföljning av medarbetarenkät 2021 och målinriktat
förbättringsarbete.
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DELVIS

Myndighetsnämnden
Ett flertal nya anläggningar och anläggningar som startar ut anmälan har fortsatt att påverka
kontrollverksamheten inom livsmedelskontrollen. Livsmedelskontrollen har likaså påverkats
av frekventa larm om återkallande av produkter samt en del komplicerade händelsestyrda
ärenden som har tagit ordinarie kontrolltid i anspråk. Ett större tillsynsärende på byggsidan
rörande rivning av en fastighet har hanterats under första kvartalet och kommer att hanteras
vidare under året.
Exempel på större bygglov under perioden kan nämnas Udden i Hovmantorp etapp ett som
nu har fått intermistiskt slutbesked och är därmed inflyttningsklart. Byggnationen av
kunskapsförskolan i Hovmantorp har nu kommit igång, startbesked för ett flerbostadshus på
Törnrosa området har beviljats. Volymen inkommande bygglov har ökat och med hänsyn till
ökad tomtförsäljning planeras för större volymer framöver. Tillsyn av miljöfarlig verksamhet
samt hälsoskyddstillsyn pågår men har påverkats negativt med anledning av vakans då en
inspektör slutat, nyrekrytering är nu klar med tillträde i augusti.

Ekonomi
Driftredovisning (tkr)
Myndighetsnämnden
Verksamhet

Utfall

Budget

Avvikelse

Prognos

2022-04

2022-04

2022-04

Politisk vht

69

89

Totalt

69

89

tkr

Budget

Avvikelse

2022

2022

2022

20

251

271

20

20

251

271

20

Kommentar till driftredovisning
Ekonomin är stabil och påverkas endast av nämndens möten.
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Uppföljning av verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. I
uppföljningen för nämnd/styrelse ska aktiviteterna under respektive strategi kommenteras.
Boende och livskvalitet
Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet
Kommunfullmäktiges mål: Den totala
arbetslösheten ska minska till 13,0 %
Mäts genom Arbetsförmedlingens månadsstatistik.
Utgångsläge: 14,8 % (mars 2021). Bidrar till god ekonomisk
hushållning. Målet kopplar till Agenda 2030 genom mål 8:5
och 8:6 samt Regionala utvecklingsstrategin.
Kommentar: Ej aktuellt

Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet
Kommunfullmäktiges mål: Den upplevda
tryggheten bland invånarna ska förbättras till index
1,98
Mäts genom Polisens trygghetsmätning. Utgångsläge: 2,16
(2020). Målet kopplar till Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Vid bygglovshantering för mötesplatser och dylikt ska
trygghetsaspekten beaktas

DELVIS

Kommunfullmäktiges mål: Fler invånare
Kommunfullmäktiges mål: Antalet invånare i
kommunen ska öka till 8 800 personer
Mäts genom invånarantal (SCB). Utgångsläge: 8 655 (2020).
Bidrar till god ekonomisk hushållning. Målet kopplat till
Regionala utvecklingsstrategin.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Detaljplaner för nya tomter som ger en attraktiv
boendemiljö, med god service och fysisk tillgänglighet. Vid
bygglovshantering bidra med en smidig och effektiv
handläggning

44

Bilaga 1: Förvaltningarna
48

JA

Barn och ungas uppväxtvillkor
Kommunfullmäktiges mål: Fler ska bli behöriga till gymnasiet
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som går
ut grundskolan och har behörighet till gymnasiet
ska öka till 70 %
Mäts genom Skolverkets statistik. Utgångsläge: 63,9 %
(Läsåret 2019/20). Målet kopplar till Agenda 2030 mål 4:3
och 4:5.
Kommentar: Ej aktuellt
Kommunfullmäktiges mål: Tryggheten ska öka bland unga
Kommunfullmäktiges mål: Andelen barn och unga
som upplever en trygg miljö ska öka till 92 %
Mäts genom skolans mätningar. Utgångsläge: 86 % (2020).
Målet kopplar till Länsgemensam folkhälsopolicy.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Vid bygglovshantering för mötesplatser och dylikt skall
trygghetsaspekten beaktas. Miljön för olika åldrar ska
beaktas samt att FN:s barnkonvention ska vägas in.

DELVIS

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska välja Lessebo kommuns skolor
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som
väljer Lessebo kommuns grundskolor ska öka till
95 %
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 92,67 % (2020).
Kommentar: Ej aktuellt
Demokrati och service
Kommunfullmäktiges mål: Fler digitala tjänster
Kommunfullmäktiges mål: Antalet E-tjänster ska
öka i Lessebo kommun
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 0. Målet kopplar
till Regionala utvecklingsstrategin.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Fortsatt utveckling och underhåll av befintliga E-tjänster.
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JA

Kommunfullmäktiges mål: Bättre service till invånare och företag
Kommunfullmäktiges mål: Andelen som upplever
servicen som bra eller mycket bra ska uppgå till 70
procent.
Mäts genom SCB Medborgarundersökning, frågan om
upplevd service
Utgångsläge: saknas. Målet kopplar till Regionala
utvecklingsstrategin.
Nämndens strategier och aktiviteter:
Vid ärenden som kräver flera tillstånd skall handläggare
samordna så att ansökningar från organisationen blir
komplett.
Kundfokus diskuteras regelbundet på enheten.
Ständigt pågående dialog och avstämningsmöten mellan
bygg- och miljöchef och näringslivschef.

Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare
Kommunfullmäktiges mål: Hållbart
medarbetarindex HME ska uppgå till minst index
79
Mäts genom HME, egen mätning som redovisas i Kolada.
Utgångsläge: saknas. Målet kopplar till Agenda 2030 mål
5:5 och 8:8.
Kommentar: Ej aktuellt
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JA

JA

Barn- och utbildningsförvaltningen
Större händelser
Årets två första månader påverkades starkt av pandemin. Det var hög sjukfrånvaro både
bland personal och barn/elever vilket innebar stor utmaning att säkerställa bemanning på
många av enheterna. Det finns tecken på att elevernas måluppfyllelse har påverkats.
Kriget i Ukraina har haft en stor påverkan under perioden. Planeringen för mycket stor
mottagande har genomförts. En mottagningsenhet har återöppnat och personal har anställts.
Ca 30 elever i grundskolan och 15 barn i förskolan har anlänt. Inskrivningssamtal och
kartläggning pågår för eleverna i grundskolan. Mottagande i skolorna sker därefter.
Majoriteten av eleverna kommer att gå i skola i Kosta eller i Skruv.
Det vi hittills också kan se är att fler barn är inskrivna eller på väg in inom
förskoleverksamheten. När resursfördelningen gjordes i december togs höjd för de barn
rektorerna såg var på väg att skolas in under januari och februari sedan dess har ytterligare
barn tillkommit, en del av dessa barn har omfattande behov av olika slag och del av dem är
asylsökande både från Ukraina och andra länder.

Ekonomi
Driftredovisning (tkr)
Barn- och utbildningsnämnd
Verksamhet

Utfall

tkr

2022-04

2022-04

2022-04

2022

2022

2022

2 530

2 510

-20

7 491

7 598

107

Politisk vht och administration
Kulturskola
Förskola
Fritidshem
Grundskola (F-9) inkl.
fritidsgårdar
Särskola

Budget Avvikelse

Prognos

Budget Avvikelse

1 138

1 340

202

4 022

4 060

38

20 680

22 251

1 572

69 084

67 463

-1 621

1 698

2 236

538

6 391

6 817

426

43 380

43 816

435

134 312

132 522

-1 790

4 200

5 501

1 301

15 341

16 647

1 306

Gymnasieskola

14 160

15 898

1 738

46 638

47 770

1 132

Vuxenutbildning

3 705

4 379

674

12 193

13 264

1 071

91 491

97 932

6 441

295 472

296 141

669

Totalt

Kommentar till driftredovisning
Politisk verksamhet och administration: Avvikelsen beror bland annat på lägre kostnader för
personal och barn-och elevförsäkring dock något högre kostnader för IT.
Kulturskolan: Kostnaderna är i princip i balans.
Förskolan: Högre kostnader för driftsbidrag till fristående förskolor än förväntat. De högre
personalkostnaderna inom förskoleverksamheten balanseras till viss del av högre intäkter
vars syfte är att finansiera personalkostnader. Betydligt större intäkter i form av
arbetsmarknadsersättningar och ersättning för Corona.
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Fritids: Lägre personalkostnader och kostnader för driftsbidrag till fristående verksamheter.
Grundskolan: Personalkostnaderna förväntas bli högre än budgeterat, men finansieras delvis
av intäkter avsedda för personal. De interkommunala ersättningarna beräknas i dagsläget
kosta mer än beräknat bland annat beroende på kostnader för skolgång för placerade elever.
Kostnader för skolskjutsar och IT är i princip i balans och kostnader för material/läromedel
och verksamhetsanpassat vaktmästeri ser just nu att bli lägre än budgeterat. Även elevhälsan
ser ut att ge ett överskott. Inom grundskolan finns som vanligt ett antal statsbidrag som
redovisas kostnadsneutralt i väntan på beslut från Skolverket, då de ska betalas tillbaka om
de inte nyttjas fullt ut. Besluten från Skolverket kan komma att påverka utfallet på årsbasis.
Särskola: Lägre kostnader framför allt för personal men även skolskjutsarna ser ut att ge ett
mindre överskott.
Gymnasieskola: De interkommunala ersättningarna beräknas utifrån det programval de
elever som studerar på gymnasiet i vår har. Med den utgångspunkten samt med hänsyn tagen
till fler möjliga elever på gymnasiet till hösten ser de interkommunala ersättningarna ut att
kosta något mer än budgeterat, men utfallet på årsbasis är naturligtvis beroende av elevernas
val av program samt av hur många elever som faktiskt studerar i höst. Kostnaderna för
Lessebos egen gymnasieskola beräknas ge ett överskott, beroende på lägre personalkostnader
än budgeterat samt högre intäkter bland annat i form av statliga ersättningar.
Vuxenutbildning: Verksamheten ser i dagsläget ut att ge ett överskott vilket förklaras av ett
överskott när det gäller yrkesvuxverksamheten.
Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden finns 124 tkr bokförda som
förklaras av Ukrainakrisen. I den här prognosen är inga intäkter beräknade som täckning för
dessa kostnader.
Generellt inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden är att beviljade, men ej
återrapporterade/godkända, statsbidrag kan påverka utfallet på årsbasis. I prognosen är de
beräknade kostnadsneutralt i enlighet med försiktighetsprincipen då återredovisning av
statsbidragen pågår. Om de aktuella statsbidragen skulle bli godkända utan krav på
återbetalning skulle nämndens prognoserade årsutfall förbättras med cirka två miljoner
kronor. Prognosen för utfall på årsbasis för sjuklöneersättning Corona är den samma som
utfallet efter april månad, arbetsmarknadsersättningar är beräknade efter de beslut som
finns i dagsläget. Även ersättning från Migrationsverket är svår att göra prognos för då
antalet asylsökande snabbt kan förändras. Det finns även en stor osäkerhet i prognosen
gällande kostnadsbilden. Detta beror bland annat på ovisst barnantal på Kunskapsförskolan,
barn och elever som nyligen har börjat i verksamheten och är i behov av omfattande särskilt
stöd och osäkerhet gällande interkommunala ersättningar både gällande grundskolan och
gymnasiet.
Sjukersättning Corona (+2 111 tkr), arbetsmarknadsersättningar (+1 715 tkr) och ersättningar
från Migrationsverket (+115 tkr) förklarar delvis avvikelsen mellan periodens utfall och
periodens budget.
Arbetet med rektorernas organisation och deras planeringssystem pågår löpande för att
kunna organisera verksamheten så att den blir så effektiv, men ändå lagenlig, som möjligt.
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Investeringsredovisning (tkr)
Barn- och utbildningsnämnd
Verksamhet

Utfall

Prognos

2022-04

2022

2022

2022

Grundskola

0

2 000

2 810

810

Särskola

0

0

200

200

Sfi
Adm

0
0

0
500

200
500

200
0

Totalt

0

2 500

3 710

1 210

mkr

Budget Avvikelse

Kommentar till investeringsredovisning
Av investeringsbudgeten avser 2 000 tkr utrustning av Hackebackeskolans nya lokaler. I budgeten har
även avsatts medel till ljudmiljö och matsal på förskolan Prästkragen, staket vid förskolan Äventyret
och inventarier till klassrum på Kvarndammskolan samt en pott som fördelas till behov som uppstår
under året. De medel som är avsedda för Bikupan och Lustigkulla skola föreslås flyttas till 2023
respektive 2024. Särskolans budgeterade medel föreslås flyttas till 2023. Den planerade investeringen
inom vuxenutbildningen finansieras med hjälp av externa medel.
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Uppföljning av verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. I
uppföljningen för nämnd/styrelse ska aktiviteterna under respektive strategi kommenteras.
Boende och livskvalitet
Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet
Strategi: Samarbete med kommunens näringsliv
Aktiviteter:

Ja

Samverkan Skola- Näringsliv gällande praoplatser för årskurs 8–9
och praktikplatser på gymnasiet
Starta Yrkesintroduktion, en ny inriktning på gymnasieskolan,
under hösten 2022.

Kommentar:
• Samordnare har nära kontakt med företagen och följer upp hur det fungerat vid praon
• Nära dialog mellan gynmasieskolan och företag detta kopplas även samman med start av
•

Yrkesintroduktion
Planering för start av Yrkesintroduktion pågår

Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet
Strategi: Skapa trygga mötesplatser
Aktivitet: Kulturskolan erbjuder verksamhet inom kultur och

Ja

skapande i åldrarna 5 – unga vuxna. Samskapa en trygg
mötesplats för fritidsgård, Bibliotek och Kulturskola.
Kommentar: Workshops har genomfört för att skapa en gemensam vision och målbild för
arbetet.

Kommunfullmäktiges mål: Fler invånare
Strategi: Se under målområde Barn och ungas
uppväxtvillkor
Kommentar:
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Ja

Barn och ungas uppväxtvillkor
Kommunfullmäktiges mål: Fler ska bli behöriga till gymnasiet
Strategi: Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
Ja
Aktivitet: Utveckla resultatrapporten med fler parametrar i
analysen för måluppfyllelse årskurs 3, 6 och 9 för att skapa ännu
bättre underlag för beslut om insatser på
huvudmannanivå. Utveckla resultatdialogerna som genomförs
med rektorer och arbetslagsledare i grundskolan samt inför
Nyckeltasdialoger tillsamman med rektorer.
Strategi: Insatser gällande ökad skolnärvaro
Aktivitet: Säkra förutsättningar för att verksamheterna arbetar
systematiskt förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande för en
ökad skolnärvaro.

Strategi: Nyanlända och flerspråkiga elevers lärande
Aktivitet: Genomförande av insatser i samverkan med

Ja

Ja

Skolverket för ökad kunskap inom organisationen för att skapa
bättre och bättre förutsättningar för nyanlända elever och
flerspråkiga elever. Insatserna är avtalade och finansierade av
Skolverket.

Kommentar:
•
•

•
•

•
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Resultatanalysen kommer att innehålla analys av progression för åk 3. Genomförs under
hösten 2022
Resultatdialogerna har utvecklats genom frågeställningarna
Nyckeltalsdialoger har genomförts med rektorerna.
Rutiner och riktlinjer samt stöd till implementering tas fram kontinuerligt
Instanser inom nyanländas lärande pågår enligt åtgärdsplan
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Kommunfullmäktiges mål: Tryggheten ska öka bland unga
Strategi: Arbeta med trygghetsskapande åtgärder inom
Ja
skolan
Aktivitet: Genomföra trygghetsenkät under hösten för att tidigt
på läsåret identifiera och förändra i verksamheten för
ökad trygghet. Systematiskt arbete med analys av
kränkningsanmälningar och utifrån det arbeta med
trygghetsskapande insatser. Digitalisera systemet för
incidentrapportering
Strategi: Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens bästa
gäller i Kronoberg!

Ja

Aktivitet: Börja implementera arbetet med Barnens bästa gäller
i Kronoberg! i samverkan med socialförvaltningen.
Utveckla arbetet i enlighet med Barnens bästa gäller i
Kronoberg! utifrån lokalt framtagen handlingsplan tillsammans
med socialförvaltningen.

Strategi: Skapa trygga mötesplatser för unga

Ja

Aktivitet: Kulturskolan erbjuder verksamhet inom kultur och
skapande i åldrarna 5 – unga vuxna. Samskapa en trygg
mötesplats för fritidsgård, Bibliotek och Kulturskola. Samverkan
med Kultur och fritidsförvaltningen gällande trygga aktiviteter
med utgångspunkt i Barnens bästa gäller! i Kronoberg.

Kommentar:
•
•
•
•

Uppföljning sker två gånger per år inom kvalitetsuppföljningarna.
Digital incidentrapportering är implementerad
Ett arbete med att upprätta samverkansrutiner mellan BUN och IFO har påbörjats.
Workshops har genomfört för att skapa en gemensam vision och målbild för arbetet.

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska välja Lessebo kommuns skolor
Strategi: Genomför arbete som gör skolan till en närvarande
Ja
och viktig del av orten

Aktivitet:
Systematiskt arbeta för att stärka kvalitet i undervisningen genom
rektors verksamhetsbesök och kompetensutveckling utifrån
vetenskaplig grund. Arbeta för ökad samverkan skola- arbetsliv.
Strategi: Synliggör arbetet som görs för ökad kvalitet i
undervisningen, andel behöriga lärare och upplevd trygghet
Aktivitet: Genom att presenterar det arbete som sker i olika
sammanhang och genom olika forum. Sociala medier, nätverk
utanför kommunen och genom kontakter med omgivande
samhälle.

Ja

Kommentar:
•
•
•
•
•

•
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Verksamhetsbesök genomförs och utvärderas maj 2022
Kompetensutveckling sker utifrån den vetenskapliga grunden
Samverkan med näringslivet har ökat
Kommunikationsplan finns för barn och utbildningsförvaltningen
Många enheter berättar om sitt dagliga arbete på sociala medier
Pedagog Lessebo uppdateras regelbundet
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Demokrati och service
Kommunfullmäktiges mål: Fler digitala tjänster
Strategi: Skapa e-tjänster både externa och interna
Aktivitet: identifiera vilka e-tjänster som kan skapas och skapa

Ja

3 e-tjänster under 2022

Kommentar:
• 3 e-tjänster är under planering och på väg att färdigställas
Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare
Strategi: Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro

Ja

Aktivitet: Arbeta med kommunövergripande strukturer
gällande undervisningsprocesser och rutiner i årshjul för att
underlätta planering av arbetstid. Årshjul för undervisande
personal, rektorer och administrativa assistenter för att planera
årsarbetstiden och minska arbetstoppar.

Strategi: Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning

Ja

Aktivitet: Utifrån vetenskaplig grund arbeta med ledarskap i
ledningsgruppen för barn och utbildning genom bokcirklar och
diskussioner. Nya rektorer samt biträdande rektorer
genomför rektorsutbildningen.

Strategi: Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning

Ja

Aktivitet: Barn och utbildningsförvaltningen arbetar för att bli
en attraktiv arbetsgivare där elevers lärande, arbetsmiljö och
utvecklingsarbete är i fokus. Förvaltningschefen ingår i ett
arbetande nätverk genom Skolverket som arbetar med strategisk
kompetensförsörjning under två år vilket avslutas 2022.
Samverkan med fackliga organisationer enligt avtal HÖK 21 där
handlingsplan för strategisk kompetensförsörjning ska tas fram.

Kommentar:
•
•
•
•
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Det arbetas regelbundet med ledarskapsfrågan i rektorsgruppen.
Arbetande nätverket är avslutat och rapport skriven och publicerad på skolverket.se
Två rektorer går rektorsutbildningen, 1 biträdande rektor kommer påbörja sin utbildning
och två är på väg att avsluta sin under 2022
Handlingsplan inom avtalet HÖK 21 är under framtagande
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Socialförvaltningen
Större händelser
Om ingenting förändras i sättet att arbeta så leder den åldrande befolkningen till att anställda
i välfärden behöver öka med 132 000 personer fram till 2029. Även om Lessebo kommun
inte har den ökningen av åldrande befolkning så påverkas kommunen av närliggande
kommuner och regionens kompetensförsörjning. Behovsökningen är störst inom vård och
omsorg.
Strategisk kompetensförsörjning är en utmaning avseende att stärka ledarskapet, utveckla
medarbetarna och öka heltidsarbetet mm. Beslut har tagits om att anställa alla nyrekryterade
medarbetare på heltid inom vård och omsorg.
Kommunfullmäktige har beslutat att avveckla särskilt boende i Lessebo, Berghälla. Arbetet
med att skapa seniorboende på varje ort är klart.
Förvaltningen ser i nuläget ingen påverkan av kriget i Ukraina.

Ekonomi
Driftredovisning (tkr)
Socialnämnden
Verksamhet

Utfall

Budget

Avvikelse

Prognos

2022-04

2022-04

2022-04

2022

2022

2022

1 932

2 567

635

7 160

7 778

618

332

345

13

1 020

1 045

25

27 728

26 105

-1 623

84 573

78 815

-5 758

7 654

7 949

295

24 223

24 499

276

Omsorg funktionsnedsättn.

12 294

11 547

-747

36 446

35 369

-1 077

Individ o familjeomsorg

21 669

17 827

-3 842

60 102

53 949

-6 153

59

0

-59

133

0

-133

71 667

66 340

-5 327

213 657

201 455

-12 202

tkr
Ledning och administration
Politisk vht
Äldreomsorg
Hemsjukvård rehab

Bostadsverksamhet
Summa

Budget Avvikelse

Kommentar till driftredovisning
Ledning och administration har ett överskott som beror på två ej tillsatta tjänster för
medicinisk ansvarig och bemanningsekonomiprojektet samt ej utnyttjade medel för
kompetensutveckling. Prognostiserat överskott på personalkostnader beror på svårighet att få
tag i rätt kompetens, prognosen är att personer finns på plats från hösten.
Politisk verksamhet: avvikelsen och prognos är i princip i balans.
Äldreomsorgen har haft högre personalkostnader än budgeterat och anledningen är större
behov p.g.a. Covid-19 och resten avser ej genomförda besparingsåtgärder för stängning av
Berghälla är inte påbörjad. Negativ avvikelse minskas nästan med 50% på grund av höga
intäkter i form av kompensation av sjuklön från Försäkringskassan och arbetsmarknadsersättningar. Prognosen visar högre intäkter som motsvarar den största delen av de ökade
personalkostnaderna. Det finns ett antal statsbidrag som inte påverkar resultatet. En del (0,9
mkr) av statsbidraget (som avser att minska andelen timanställningar inom vård och omsorg
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om äldre med totalt 1,9 mkr) är inräknad i prognosen och påverkar resultatet positivt. När det
gäller stängningsprocessen av Berghälla så kan den fortsätta till slutet av året vilket innebär att
Äldreomsorgen bara kan spara 10% av totala besparingar.
Hemsjukvården: prognostiseras och har ett överskott som beror på lägre personalkostnader
p.g.a. två vakanta tjänster och högre intäkter för kompensation av sjuklön från
Försäkringskassan och bidrag från Region Kronoberg för vaccination. Kostnader för
skyddsmateriel, hygien och sjukvårdsartiklar är högre än i budget samt prognostiseras
negativt.
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning prognostiseras och har en negativ
budgetavvikelse på grund av höga personalkostnader, Covid-19 och nya ärenden. Of omr 2 har
klarat 55% av de besparingskrav som ligger på Runda vägen och Smålandsgatan. Avvikelsen
beror även på högre övriga kostnader (mest Försäkringskassan - personlig assistans SFB) än
budgeterat. Högre intäkter (mest kompensation sjuklön och ersättningar personlig assistans
SFB från Försäkringskassan) motsvarar inte mer kostnader.
I kommunfullmäktiges beslut om den reviderade budgeten för 2022 fastställdes att om
budgetpropositionens förslag rörande riktade statsbidrag till Lessebo kommun om ca 4,7 mkr
för högt flyktingmottagande och ca 3,3 mkr för att kommunen har färre än 9 000 invånare blev
beslutade så skulle dessa medel tilldelas Socialnämnden utan ytterligare beslut. Vi har i början
av året fått besked att dessa medel kommer tillfalla kommunen och därmed har de direkt
förstärkt Socialnämndens budget rörande Individ- och familjeomsorg med 8 mkr på
helårsbasis. Trots detta tillskott har Individ och familjeomsorgen en negativ budgetavvikelse
och prognos på grund av höga placeringskostnader framförallt inom missbruk, externa HVB
och skyddat boende. Avvikelsen beror även på högre personalkostnader för köpta
konsulttjänster än i budget. Kommande placeringar kan påverka den nu lagda prognosen.
Även hemtagningar av individer kan påverka prognosen positivt.
Investeringsredovisning (tkr)
Socialnämnden
Utfall

Prognos

Budget

Avvikelse

2022-04

2022

2022

2022

Hemsjukvård

227

800

800

0

Äldreomsorg

0

100

100

0

Omsorg funktionsnedsättn.

0

100

100

0

Politisk vht & administration

0

700

700

0

227

1 700

1 700

0

Verksamhet
mkr

Totalt

Kommentar till investeringsredovisning
Prognosen ligger i balans.
Äldreomsorgen och Omsorgen om personer med funktionsnedsättning: inköp av inventarier
börjar andra kvartalet. Politisk vht och adm: nytt Procapita system kommer under hösten.
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Uppföljning av verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter.
Boende och livskvalitet
Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet
Strategi - Fler ska till självförsörjning från ekonomiskt
bistånd.
Aktivitet: Ställ krav på aktivering på personer i
försörjningsstöd. (socialnämndens beslut).
Kommentar: Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har
minskat något under första kvartalet 2022. Jämfört med
första kvartalet 2021 har det blivit en minskning med 35
hushåll vilket motsvarar 30 procent.
Aktivitet: Samverkan på individnivå mellan ekonomiskt
bistånd och arbetsmarknadsenheten samt vuxenutbildning.
Aktivitet: Starta upp ett projekt genom FINSAM som
handlar om nollklassade, personer som är sjukskrivna och
saknar sjukpenning. Dessa klienter ska gå mot
arbetsprövning eller ansökan om sjukersättning.
Aktivitet: Planering från Arbetsförmedlingen för
heltidsaktivitet krävs in på alla sökande som står till
arbetsmarknadens förfogande.
Aktivitet: Vård och omsorg kan ta emot personer som
uppbär försörjningsstöd på praktik och erbjuda bra stöd för
att lära sig yrket.
Aktivitet: Hälso- och sjukvården kan ta emot personer som
har en sjukvårdsutbildning från annat land och behöver
praktik för att få svensk legitimation inom yrket.

Kommunfullmäktiges mål: Ökad upplevd trygghet
Strategi - Öka användandet av välfärdsteknik som är
kopplat till den upplevda tryggheten.
Aktivitet: Fortsätta arbetet med digitaliseringsplanen.
Kommentar: Upphandling av verksamhetssystem är
igång, e-tjänst ansökan om ny e-tjänst. Personal inom hälsooch sjukvården har alla en egen dator för att kunna läsa
journal på plats och lätt plocka fram information.
Utveckling av ledningssystemet fortgår.

Kommunfullmäktiges mål: Fler invånare
Strategi - En omsorg i framkant – Att utveckla
boendeformer inom verksamheten.
Aktivitet: Fortsätt med uppdraget från socialnämnden att
införa trygga boenden på alla orter i två olika faser. Ta fram
informationsmaterial och distribuera till invånare i Lessebo
kommun i samverkan med kommunikatörer o Lessebohus.
Kommentar: Seniorboende finns i varje kommundel och
särskild kö för dessa bostäder är upprättad av Lessebohus.
Informationsmaterial finns framtaget och är utlämnat vid
olika träffar med anhöriga samt pensionärsförening.
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Ja

Delvis

Ja

Ja
Delvis

Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

Nej

Barn och ungas uppväxtvillkor
Kommunfullmäktiges mål: Fler ska bli behöriga till gymnasiet
Strategi - Barnens bästa.
Aktivitet: Information till ledningsgruppen efter varje
Delvis
styrgruppsmöte.
Aktivitet: Implementering av Kronobergs modellen ”
Kommentar: Barnens bästa gäller” i hela Kronoberg har
Ja
påbörjats.
Aktivitet: Ökat samarbete med barn- och
utbildningsförvaltningen.
Kommentar: Ett arbete med att upprätta
Delvis
samverkansrutiner mellan individ- och familjeomsorgen och
barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjats.
Aktivitet: Utökning av familjehemsvården.
Kommentar: Familjehemsvården har utökats med en
Ja
tjänst för att rekrytera och handleda nya familjehem.
Aktivitet: Minska placeringar av barn.
Kommentar: Antalet placeringar har minskat något under
Ja
kvartalet.
Kommunfullmäktiges mål: Tryggheten ska öka bland unga
Strategi - Fler hushåll ska avslutas till självförsörjning från
ekonomiskt bistånd.
Aktivitet: Prioritering av extratjänster till barnfamiljer
Aktivitet: Fortsatt arbete med SUVAS, stöd till unga som
Ja
varken arbetar eller studerar

Delvis

Kommunfullmäktiges mål: Fler ska välja Lessebo kommuns skolor
Strategi - Barnens bästa.
Aktivitet: Information till ledningsgruppen efter varje
Delvis
styrgrupp.
Demokrati och service
Kommunfullmäktiges mål: Fler digitala tjänster
Strategi - Införa e-tjänst inom ett specifikt område.
Aktivitet: Införa e-tjänst för klagomål och synpunkter för
socialförvaltningen.
Aktivitet: Införa e-tjänst för ansökan om ekonomiskt
bistånd
Aktivitet: Införa e-tjänst för orosanmälan
Aktivitet: Införa e-tjänst för ansökan om hjälp gällande
barn och unga
Aktivitet: Införa e-tjänst för intresseanmälan om att bli
familjehem/kontaktfamilj
Aktivitet: Införa e-tjänst för ansökan om insatser enligt
socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade
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Ja
Nej
Nej
Nej
Delvis
Ja

Kommunfullmäktiges mål: Bättre service till invånare och företag
Strategi - Öka tillgängligheten.
Aktivitet: Samverkan med receptionen om
förbättringsmöjligheter.
Kommentar: Bjuda in chefen för receptionen till
ledningsgruppen.
Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare
Strategi - Attraktiv arbetsgivare.
Aktivitet: Möjlighet till kompetensförsörjning kompetensförsörjningsplan för förvaltningen.
Aktivitet: Öka antalet anställda som arbetar heltid inom
vård och omsorg.
Kommentar: Ökning har skett.
Aktivitet: Förbättra introduktionen (för ledningsgrupp).
Kommentar:
Aktivitet: Erbjuda kompetensutveckling inom individ- och
familjeomsorgen
Kommentar: Första Yrkesresan startar höst 2022, barn
och unga. Målet med Yrkesresan är att kommuner ska få
ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla
socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap
på ett samlat och pedagogiskt sätt.
Aktivitet: Förbättra arbetsmiljön på individ- och
familjeomsorgen
Kommentar: Följa handlingsplan
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Delvis
Ja
Delvis

Delvis

Delvis

Nej

Bilaga 2: Bolagen
AB Lessebohus
Tkr

Utfall
2022-04

Budget
2022-04

Avvikelse
2022-04

Prognos
2022

19 020

19 443

-423

56 620

58 330

-1 710

911

1 033

-122

2 800

3 100

-300

Summa Intäkter

19 931

20 476

-545

59 420

61 430

-2 010

Rörelsens kostnader
Underhålls- och reparationskostnader
Driftkostnader
Central administration

-3 934
-12 549
-1 004

-4 137
-12 509
-797

203
-40
-207

-10 500
-36 407
-2 390

-12 410
-36 435
-2 390

1 910
28
0

-1 793

-1 913

120

-5 500

-5 740

240

-19 280

-19 356

76

-54 797

-56 975

2 178

651

1 120

-469

4 623

4 455

168

36

25

11

75

75

0

Räntekostnader

-1 161

-1 177

16

-3 664

-3 530

-134

Summa finansiella poster

-1 125

-1 152

27

-3 589

-3 455

-134

-474

-31

-443

1 034

1 000

34

Budget Avvikelse
2022
2022

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter
Övriga rörelseintäkter

Avskrivningar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter

Resultat

Bolaget ser en ökning av vakanser vilket drar ner intäktsprognosen. Underhållet anpassar
motsvarande för att leverera samma resultat.

Investeringar
Tkr

Utfall

Prognos

2022-04

2022

2022

2022

Myndighetskrav - ventilation m.m.

289

1 200

0

-1 200

Akut underhåll

108

1 100

0

-1 100

Summa

397

2 300

0

-2 300

Budget Avvikelse

På grund av eventuell försäljning av delar av beståndet så håller bolaget en låg
investeringsnivå.
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AB Lessebo Fastigheter
Tkr

Utfall
2022-04

Budget
2022-04

Avvikelse
2022-04

Prognos
2022

419

407

12

1 220

Budget Avvikelse
2022
2022

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter
Övriga intäkter

1 220

0

0

3

-3

10

10

0

Summa Intäkter

419

410

9

1 230

1 230

0

Rörelsens kostnader
Rep/U-håll/Fastighetsskötsel
Driftskostnader
Administrationskostnader
Avskrivningar
Summa rörelsens
kostnader

-12
-89
-115
-141

-50
-75
-83
-133

38
-14
-32
-8

-50
-195
-315
-430

-150
-170
-250
-400

100
-25
-65
-30

-357

-341

-16

-990

-970

-20

62

69

-7

240

260

-20

3

10

-7

30

30

0

Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

-70

-73

3

-253

-220

-33

Summa finansiella poster

-67

-63

-4

-223

-190

-33

-5

6

-11

17

70

-53

Utfall

Prognos

Budget

Avvikelse

2022-04

2022

2022

2022

Brandlarm metallen

222

222

0

-222

Summa

222

222

0

-222

Resultat

Investeringar
Tkr
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AB Kyrkebyn
Tkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Prognos

2022-04

2022-04

2022-04

2022

2022

2022

Hyresintäkter

180

233

-53

499

700

-201

Övriga intäkter

258

2

256

263

5

258

Summa Intäkter

438

235

203

762

705

57

Rörelsens kostnader
Rep/U-håll/Fastighetsskötsel
Driftskostnader
Administrationskostnader

-4
-104
-75

-50
-97
-63

46
-7
-12

-150
-215
-190

-150
-215
-190

0
0

-52

-53

1

-160

-160

0

-235

-263

28

-715

-715

0

203

-28

231

47

-10

57

Budget Avvikelse

Rörelsens intäkter

Avskrivningar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter

0

2

-2

5

5

0

Räntekostnader

-2

-10

8

-30

-30

0

Summa finansiella poster

-2

-8

6

-25

-25

0

201

-36

237

22

-35

57

Resultat
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Lessebo Fjärrvärme AB
Tkr

Utfall
2022-04

Budget
2022-04

Avvikelse
2022-04

Prognos
2022

2 326

2 320

6

6 960

6 960

0

12 262

12 109

153

23 720

23 720

0

Budget Avvikelse
2022
2022

Rörelsens intäkter
Försäljning värme fast
Försäljning värme rörligt
Övriga rörelseintäkter

6

3

3

10

10

0

Anslutningsavgifter

201

283

-82

850

850

0

Summa Intäkter

14 795

14 716

79

31 540

31 540

0

Rörelsens kostnader
Inköp av flis
Inköp av värme Lessebo samh
Inköp gas, olja och el
Anslutningsavgifter
Reparationer och underhåll
Fastighetskostnader
Köp av driftstjänster
Övrigt

-3 211
-2 429
-478
-226
-86
-496
-738
-765

-3 216
-2 430
-622
-283
-367
-600
-685
-658

5
1
144
57
281
104
-53
-107

-6 882
-5 290
-1 555
-850
-1 700
-1 800
-2 255
-2 304

-6 750
-5 100
-1 305
-850
-1 100
-1 800
-2 055
-1 975

-132
-190
-250
0
-600
0
-200
-329

Avskrivningar

-1 910

-1 917

7

-5 750

-5 750

0

-10 339

-10 778

439

-28 386

-26 685

-1 701

4 456

3 938

518

3 154

4 855

-1 701

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter

74

62

12

185

185

0

Räntekostnader

-684

-667

-17

-2 260

-2 000

-260

Summa finansiella poster

-610

-605

-5

-2 075

-1 815

-260

3 846

3 333

513

1 079

3 040

-1 961

Resultat

Kommentar till driftsredovisning
Sänkt resultatprognos på grund av ett flertal ökade kostnadsposter. De största enskilda
förändringarna mot budget utgörs av prisökningar med avseende på energi och att vi ökar
underhållstakten av pannorna.

Investeringar
Tkr

Utfall

Prognos

Budget

Avvikelse

2022-04

2022

2022

2022

Ny kulvert pga kunder småhus

179

1 000

0

-1 000

Summa

179

1 000

0

-1 000
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Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK)
Tkr

Utfall
2022-04

Budget
2022-04

Avvikelse
2022-04

Prognos
2022

Budget Avvikelse
2022
2022

14 361

14 361

0

43 083

43 083

0

0

0

0

0

INTÄKTER
Kommunbidrag
Jämförelsestör, intäkt
Summa Intäkter

14 361

14 361

0

43 083

43 083

0

664

496

168

1 490

1 490

0

Bidrag

0

17

-17

50

50

0

Förs. av anläggningstillg

0

25

-25

75

75

0

664

538

126

1 615

1 615

0

15 025

14 899

126

44 698

44 698

0

Personal

-8 974

-9 649

675

-28 948

-28 948

0

Övriga kostnader

-5 396

-5 207

-189

-15 620

-15 620

0

Kapitalkostnader

-46

-43

-3

-130

-130

0

Jämförelsestör. poster

0

0

0

0

0

0

Summa Kostnader

-14 416

-14 899

483

-44 698

-44 698

0

609

0

609

0

0

0

Taxor/brandsyn mm

Summa intäkter
Totala Intäkter
KOSTNADER

Resultat

Investeringar
Tkr

Utfall
2022-04

Prognos
2022

1 200

Avvikelse
2022

Ledningsfordon

-

Trp-fordon

-

-

-

-

Inventarier (10)

-

-

-

-

Inventarier (5)

-

250

250

-

Summa

-

1 450

1 450

-

63

1 200

Budget
2022
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-

Kosta Köpmanshus
Tkr

Utfall
2022-04

Budget Avvikelse
2022-04 2022-04

Prognos
2022

Budget Avvikelse
2022
2022

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter

4 399

4 397

2

13 197

13 190

7

Övriga rörelseintäkter

3 465

3 433

32

10 395

10 300

95

Summa Intäkter

7 864

7 830

34

23 592

23 490

102

Fastighetskostnader

-3 020

-3 000

-20

-9 061

-9 000

-61

Övriga externa kostnader

-1 140

-1 100

-40

-2 421

-2 400

-21

0

0

0

0

0

0

Avskrivningar

-2 440

-2 433

-7

-7 321

-7 300

-21

Summa rörelsens kostnader

-6 601

-6 533

-68

-18 803

-18 700

-103

1 263

1 297

-34

4 789

4 790

-1

0

0

0

0

Räntekostnader

-897

-867

-31

-2 692

-2 600

-92

Summa finansiella poster

-897

-867

-31

-2 692

-2 600

-92

366

430

-64

2 097

2 190

-93

Rörelsens kostnader

Personalkostnader

Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter

Resultat

0

Bokslutsdispositioner

0

0

Skatt ca

0

0

Resultat efter skatt

64

366

430
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-64

2 097

2 190

-93

100 Lessebo kommun

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

År 2022
Månad 01-04

D/I -D

Förvaltning

Vht

1
1000 Kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningen
1010 Kommunstyrelse/au

INTÄKTER

BUDGET, intäkter
helår

KOSTNADER

BUDGET, kostnader
helår

NETTO

BUDGET, netto

0,00

0,00

193,67

711,00

193,67

711,00

-7,76

0,00

678,39

2 128,00

670,62

2 128,00

1070 Handikapp och
pensionärsråd

0,00

0,00

0,29

0,00

0,29

0,00

1100 Partistöd

0,00

0,00

162,67

488,00

162,67

488,00
793,00

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

0,00

0,00

292,75

793,00

292,75

-258,36

-180,00

12,65

592,00

-245,71

412,00

0,00

0,00

363,67

1 090,00

363,67

1 090,00

0,00

0,00

734,92

2 165,00

734,92

2 165,00

-19,18

0,00

528,23

1 635,00

509,05

1 635,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

-277,46

0,00

160,71

405,00

-116,75

405,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

-77,32

-178,00

655,64

2 480,00

578,32

2 302,00

2300 Turistverksamhet

-6,25

-398,00

237,41

641,00

231,16

243,00

2700 Räddningstjänst

0,00

0,00

3 758,27

11 272,00

3 758,27

11 272,00

-207,00

-620,00

186,24

620,00

-20,76

0,00

3010 Grundbidrag

0,00

0,00

25,61

60,00

25,61

60,00

3020 Aktivitetsbidrag

0,00

0,00

58,47

175,00

58,47

175,00

3030 Ledarutbildning

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

30,00

3040 Lokalbidrag

0,00

0,00

10,86

45,00

10,86

45,00

3050 Driftbidrag

0,00

0,00

40,76

310,00

40,76

310,00

3070 Ridklubbar

0,00

0,00

27,60

30,00

27,60

30,00

3080 Till nämndens
förfogande

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

3090 Driftbidrag övr
föreningar

0,00

0,00

10,00

190,00

10,00

190,00

3110 Bowlingbanor, förhyrn.

0,00

0,00

97,45

283,00

97,45

283,00

3120 Kultur/fritidspris,konsti

0,00

0,00

3,36

16,00

3,36

16,00

3130 Studieorganisationer

0,00

0,00

37,35

362,00

37,35

362,00

2200 Näringslivsbefrä.åtg.

2750 Totalförsvar/samhällssk.
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Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)
Visning per Förvaltning & Verksamhet

Förvaltning

Vht
3140 Kulturprogram/
kulturvht.
3150 Kulturföreningar

INTÄKTER

BUDGET, intäkter
helår

KOSTNADER

BUDGET, kostnader
helår

NETTO

BUDGET, netto

0,00

0,00

4,67

39,00

4,67

39,00

0,00

0,00

476,73

1 128,00

476,73

1 128,00

3200 Bibliotek

-464,43

-30,00

2 066,17

4 825,00

1 601,74

4 795,00

3230 Programverksamhet

-146,28

0,00

152,55

86,00

6,27

86,00

3400 Idrotts- o chfritidsanl.

-144,99

-413,00

2 972,58

7 123,00

2 827,59

6 710,00

3500 Fritidsgård

-18,80

0,00

617,50

2 124,00

598,70

2 124,00

5300 Färdtjänst

0,00

0,00

477,16

1 695,00

477,16

1 695,00

5760 Borgensåtaganden
enskilda

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

-4 166,00

-7 802,00

5 593,62

13 558,00

1 427,62

5 756,00

-0,29

0,00

302,85

936,00

302,57

936,00

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

-33,48

-5,00

1 633,46

5 732,00

1 599,98

5 727,00

-194,33

-545,00

1 641,94

5 630,00

1 447,62

5 085,00

-5 744,57

-16 579,00

6 984,70

23 794,00

1 240,13

7 215,00

0,00

0,00

2 064,07

5 898,00

2 064,07

5 898,00

-13,24

-8,00

787,83

2 418,00

774,58

2 410,00

-9 405,16

-26 758,00

9 445,77

26 758,00

40,61

0,00

-21 184,90

-53 516,00

43 498,55

128 466,00

22 313,66

74 950,00

0,00

0,00

106,56

388,00

106,56

388,00
3 895,00

2010 SBF stab

-201,62

-545,00

1 366,58

4 440,00

1 164,96

2020 Plan- och byggkontor

-285,99

-1 170,00

583,32

2 056,00

297,33

886,00

2030 Detaljplaner

0,00

-150,00

0,00

0,00

0,00

-150,00

2040 Primärkartor

-19,40

-40,00

0,00

20,00

-19,40

-20,00

2070 Energirådgivning

-25,67

-77,00

14,63

98,00

-11,03

21,00

2080 Cafetéria

-88,51

-251,00

87,26

362,00

-1,24

111,00

2300 Turistverksamhet

-137,00

-411,00

227,04

709,00

90,04

298,00

2400 Gator o vägar

-105,44

-287,00

3 707,84

9 448,00

3 602,40

9 161,00

2500 Park

0,00

0,00

1 235,19

3 968,00

1 235,19

3 968,00

2600 Miljöskydd

-115,83

-578,00

1 108,10

4 064,00

992,27

3 486,00

2610 Sjökalkning

-1 137,93

-1 286,00

1 284,87

1 513,00

146,94

227,00

2620 Biotopvård

0,00

-42,00

0,00

50,00

0,00

8,00

2640 Hälsoskydd

-0,91

-157,00

6,33

39,00

5,42

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

Förvaltning

INTÄKTER

BUDGET, intäkter
helår

KOSTNADER

BUDGET, kostnader
helår

NETTO

BUDGET, netto

-240,59

-459,00

0,00

9,00

-240,59

-450,00

0,00

-130,00

0,00

0,00

0,00

-130,00

-740,67

-2 227,00

507,87

2 104,00

-232,80

-123,00

0,00

0,00

301,59

700,00

301,59

700,00

8000 Arbetsomr. och lokaler

-525,88

-1 516,00

782,45

2 041,00

256,56

525,00

8100 Skogsmark, arrenden

-308,85

-934,00

133,59

411,00

-175,26

-523,00

-4 243,46

-11 140,00

2 280,83

6 930,00

-1 962,63

-4 210,00

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

8650 Vatten
8660 Distribution

-155,29

-300,00

2 320,62

6 126,00

2 165,33

5 826,00

8670 Avloppsvattenrening

-4 187,41

-11 864,00

3 064,50

8 546,00

-1 122,91

-3 318,00

8680 Avloppspumpstation

0,00

0,00

576,01

1 702,00

576,01

1 702,00

8700 Avfallshantering

0,00

0,00

-0,13

0,00

-0,13

0,00

9200 Anläggning

-2 576,70

-6 878,00

2 755,75

6 878,00

179,05

0,00

9210 Fastighetsskötare

-2 994,04

-7 781,00

2 891,28

7 781,00

-102,77

0,00

9220 Poolbilar

0,00

0,00

-0,07

0,00

-0,07

0,00

9240 Arbetsmaskiner

-593,62

-1 712,00

819,84

1 712,00

226,22

0,00

9260 Externa arbeten

-179,53

-391,00

136,80

391,00

-42,73

0,00

9270 Lessebohus

-257,84

-1 190,00

257,84

1 190,00

-0,01

0,00

9300 Fjärrvärme

-644,15

-1 992,00

641,70

1 992,00

-2,44

0,00

-4,50

-70,00

73,67

225,00

69,17

155,00

9750 Övriga fastigheter

-6 026,68

-18 021,00

6 908,88

22 357,00

882,20

4 336,00

9760 Skolfastigheter

-8 421,44

-25 253,00

8 704,11

24 394,00

282,67

-859,00

9770 Förskola

-3 578,13

-10 732,00

3 590,53

10 461,00

12,39

-271,00

9790 Servicehus

-4 124,29

-12 460,00

4 263,09

11 792,00

138,79

-668,00

-41 921,38

-120 044,00

50 738,47

144 897,00

8 817,10

24 853,00

9605 Alkoholtillstånd

Summa 2
3 Myndighetsnämnd

0,00

0,00

68,64

271,00

68,64

271,00

Summa 3

1030 Myndighetsnämnd

0,00

0,00

68,64

271,00

68,64

271,00

5 Barn och utbildningsförvalt 1050 Barn och
utbildningsnämnd

0,00

0,00

250,29

784,00

250,29

784,00

1350 Övrig verks.h. Bun

-0,59

0,00

53,37

126,00

52,79

126,00

3300 Adm kultur/musikskola

-1,46

0,00

153,81

456,49

152,35

456,49

3310 Verksamhet kulturskola

-214,95

-215,00

1 200,78

3 818,51

985,83

3 603,51

4000 Adm/ledning förskolor
4010 Förskolor

-12,72

0,00

1 393,99

4 308,82

1 381,27

4 308,82

-5 538,64

-8 124,00

24 555,65

70 391,19

19 017,00

62 267,19
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Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)
Visning per Förvaltning & Verksamhet

Förvaltning

Vht
4080 Fördelning
förskoleverks.

BUDGET, intäkter
helår

KOSTNADER

BUDGET, kostnader
helår

NETTO

BUDGET, netto

0,00

0,00

30,94

0,00

30,94

0,00

4090 Öppna förskolan

-117,34

-281,00

367,67

1 168,00

250,32

887,00

4120 Fritidshem

-742,36

-2 045,00

2 440,38

8 861,72

1 698,02

6 816,72

4290 Förskoleklass

-94,43

0,00

2 048,05

6 139,80

1 953,62

6 139,80

4300 Adm lågmellan,hög,bo,sbo

-12,20

0,00

2 400,73

7 174,13

2 388,53

7 174,13

4310 Fördelning grundskolan

-3 079,14

-124,00

5 999,10

8 090,24

2 919,96

7 966,24

4320 Verksamhet skolår 1-6

-2 150,15

-666,00

25 612,22

72 352,71

23 462,07

71 686,71

4360 Verksamhet skolår 7-9

-1 565,10

-920,00

13 075,29

36 202,58

11 510,19

35 282,58

4370 Undervisn. asyl

-1 306,96

-4 300,00

0,00

0,00

-1 306,96

-4 300,00

-30,34

0,00

2 483,37

8 572,57

2 453,02

8 572,57

-307,28

0,00

3 913,28

13 267,47

3 606,00

13 267,47

-2,80

0,00

299,44

1 183,42

296,65

1 183,42

-1 025,30

-1 125,00

14 888,56

47 711,58

13 863,26

46 586,58

4530 Gymnasiesärskola

-8,65

0,00

602,75

3 379,52

594,10

3 379,52

4700 Adm frivilliga
skolformer

-2,47

0,00

490,27

1 388,68

487,80

1 388,68

4710 Grundvux inkl
kunskapslyf

-7,09

0,00

354,40

1 228,08

347,31

1 228,08

4720 Gymn.vux inkl
kunskapslyf

-11,65

0,00

435,48

1 993,16

423,83

1 993,16

-129,74

0,00

126,78

21,00

-2,96

21,00

-2,60

0,00

105,49

281,25

102,89

281,25

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

4730 Stb Lärcenter
4740 Särvux
4750 Samhällsorientering

-1,33

0,00

104,07

698,57

102,74

698,57

4760 Sfi

-244,62

0,00

2 488,34

7 653,51

2 243,72

7 653,51

4790 Yrkesvux

-802,22

0,00

802,15

0,00

-0,06

0,00

-20,26

0,00

2 246,83

6 688,00

2 226,57

6 688,00

9500 Fördeln. alla
Summa 5
6 Socialförvaltningen

INTÄKTER

-17 432,39

-17 800,00

108 923,47

313 941,00

91 491,08

296 141,00

1060 Socialnämnd

0,00

0,00

282,63

893,00

282,63

893,00

1360 Övrig verks.h. Sn

0,00

0,00

49,64

152,00

49,64

152,00

-43,30

-49,00

1 788,67

6 235,00

1 745,37

6 186,00

-246,26

-310,00

5 976,43

17 864,00

5 730,17

17 554,00

5050 Rehabenhet
5100 Hemsjukvård
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Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)
Visning per Förvaltning & Verksamhet

Förvaltning

Vht
5110 Korttidsboende/
korttidsvård
5120 Enhetschef ÄO

INTÄKTER

BUDGET, intäkter
helår

KOSTNADER

BUDGET, kostnader
helår

NETTO

BUDGET, netto

-75,77

0,00

1 871,50

0,00

1 795,73

0,00

-14,34

0,00

2 070,54

4 638,00

2 056,19

4 638,00

5130 Hemtjänst

-2 320,59

-5 563,00

13 104,39

38 499,00

10 783,80

32 936,00

5140 Gruppboende

-1 261,05

-2 875,00

5 473,72

14 312,00

4 212,67

11 437,00

5150 Särskilt boende

-2 603,15

-7 183,00

10 058,50

32 213,00

7 455,34

25 030,00

5210 Vardagsstöd
5240 Bost m särsk service lss
5350 Fritidsledare/
Dagverksamhet
5380 Personlig assistent, lss

-88,00

-841,00

1 261,88

4 188,00

1 173,88

3 347,00

-138,99

-673,00

3 353,62

12 399,00

3 214,63

11 726,00

-32,74

0,00

257,87

1 377,00

225,13

1 377,00

-9,37

0,00

975,06

2 363,00

965,68

2 363,00

-1 440,54

-3 963,00

891,86

1 714,00

-548,69

-2 249,00

0,00

0,00

0,93

0,00

0,93

0,00

5403 Bostad m särskild
service Oden

-275,15

-660,00

2 400,21

7 433,00

2 125,06

6 773,00

5406 Bostad m särsk serv
Smålandsg

-179,15

-450,00

2 651,01

7 041,00

2 471,86

6 591,00

5407 Bostad m särsk service
Runda v

-209,76

-470,00

1 471,59

4 293,00

1 261,83

3 823,00

5420 OF Natt

-184,28

-600,00

1 482,11

4 235,00

1 297,82

3 635,00

5430 Daglig verksamhet

-231,88

0,00

1 049,30

3 409,00

817,41

3 409,00

5440 Korttidsvistelse

-433,76

-1 225,00

1 311,75

3 531,00

877,99

2 306,00

5450 Korttidstillsyn

0,00

0,00

38,99

380,00

38,99

380,00

5460 Ledsagarservice

0,00

0,00

41,40

200,00

41,40

200,00

5470 Avlösarservice

0,00

0,00

8,83

7,00

8,83

7,00

5480 Kontaktperson

0,00

0,00

823,62

2 421,00

823,62

2 421,00
1 437,00

5390 Personlig assistent, lass
5400
Bost.m.särsk.service,vuxn

5500 Inst.vård vuxna missbr.

-18,36

-3,00

414,36

1 440,00

396,00

5510 Familjehemsvård

0,00

0,00

51,25

620,00

51,25

620,00

5530 Strukturerad öppen vård

0,00

0,00

362,57

1 002,00

362,57

1 002,00

5540 Övriga öppna insatser

0,00

0,00

209,57

505,00

209,57

505,00

5600 Institutionsvård b/u

-170,22

-96,00

7 244,87

10 392,00

7 074,66

10 296,00

5610 Familjehemsvård b/u

-56,50

-400,00

2 445,63

7 009,00

2 389,13

6 609,00

5630 Strukturerad öppenvård

-10,06

0,00

835,07

2 919,00

825,01

2 919,00

-0,03

0,00

0,00

0,00

-0,03

0,00

5700 Skuldsanering/
konsumentrå
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Visning per Förvaltning & Verksamhet

Förvaltning

INTÄKTER

BUDGET, intäkter
helår

KOSTNADER

BUDGET, kostnader
helår

NETTO

5710 Övrig vuxenvård

-36,41

-272,00

160,96

297,00

124,55

25,00

5720 Plac våld nära relationer

-10,98

0,00

631,65

300,00

620,67

300,00

5750 Ekonomiskt bistånd

Vht

-23,68

-30,00

3 583,35

12 039,00

3 559,66

12 009,00

5800 Familjerådgivning

0,00

0,00

0,00

112,00

0,00

112,00

5810 Övrig verksamhet

0,00

0,00

181,40

690,00

181,40

690,00

5900 Ifo gem adm

-104,81

0,00

1 855,32

5 124,00

1 750,51

5 124,00

6011 Asyl under 18 år

-397,06

-33,00

1 071,38

1 957,00

674,31

1 924,00

6012 Asyl över 18 år

0,00

0,00

5,31

0,00

5,31

0,00

6021 Put under 18 år

0,00

0,00

90,79

0,00

90,79

0,00

-124,20

0,00

0,00

0,00

-124,20

0,00

0,00

0,00

10,70

0,00

10,70

0,00

-610,34

-3 765,00

65,10

0,00

-545,24

-3 765,00

0,00

0,00

3,83

0,00

3,83

0,00

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

-695,73

-2 133,00

754,34

2 133,00

58,61

0,00

9600 Socialk. adm, k-ställe

-19,23

0,00

1 889,63

7 033,00

1 870,40

7 033,00

9610 Biståndshandläggare

-25,97

0,00

819,48

2 416,00

793,50

2 416,00

-7,09

0,00

945,51

2 363,00

938,41

2 363,00

0,00

0,00

61,21

745,00

61,21

745,00

9660 Verksamhetschef VoO

-6,50

0,00

438,62

712,00

432,12

712,00

9670 Gem.adm. äo/ho/ifo

-5,25

0,00

183,29

759,00

178,04

759,00

9620 Enhetschef OF
9650 Mas. adm

9680 Administration VoO

-3,12

0,00

770,42

2 685,00

767,30

2 685,00

-12 113,66

-31 594,00

83 781,65

233 049,00

71 667,99

201 455,00

2010 SBF stab

0,00

0,00

-15,70

0,00

-15,70

0,00

4500 Gymnasieskolan
administr.

0,00

0,00

-10,99

0,00

-10,99

0,00

5100 Hemsjukvård

0,00

0,00

-10,99

0,00

-10,99

0,00

6100 Åtg. arbetslöshet

0,00

0,00

-0,04

0,00

-0,04

0,00

9110 Klk-service och kansli

0,00

0,00

-4,71

0,00

-4,71

0,00

9130 Klk-personalservice

0,00

0,00

-3,93

0,00

-3,93

0,00

9210 Fastighetsskötare

0,00

0,00

-4,71

0,00

-4,71

0,00

9500 Fördeln. alla

0,00

0,00

-5,50

0,00

-5,50

0,00

9600 Socialk. adm, k-ställe

0,00

0,00

-9,42

0,00

-9,42

0,00

9670 Gem.adm. äo/ho/ifo

0,00

0,00

-2,36

0,00

-2,36

0,00

9800 Måltidsförvaltning

0,00

0,00

-3,14

0,00

-3,14

0,00

Summa 6
9 Finansförvaltningen

BUDGET, netto

Elin Andersson
2022-05-16 08:29
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100 Lessebo kommun

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

Förvaltning

INTÄKTER

BUDGET, intäkter
helår

-213 770,97

-618 062,00

-4 968,15

-6 300,00

9940 Förfogande

0,00

0,00

9950 Semesterlöneskuld

0,00

9960 Pensionsskuld

Vht
9900 Skatter
9910 Finansiella poster

9970 Kapitalkostnader
9980 Löneskatt/po
Summa 9

BUDGET, kostnader
helår

NETTO

BUDGET, netto

0,00

0,00

-213 770,97

-618 062,00

20 751,61

4 600,00

15 783,46

-1 700,00

0,00

2 186,00

0,00

2 186,00

0,00

14 800,92

1 000,00

14 800,92

1 000,00

0,00

0,00

9 811,79

30 473,00

9 811,79

30 473,00

-2 088,60

-7 129,00

0,00

0,00

-2 088,60

-7 129,00

0,00

0,00

-5 938,87

-16 638,00

-5 938,87

-16 638,00

KOSTNADER

-220 827,72

-631 491,00

39 353,97

21 621,00

-181 473,75

-609 870,00

-313 480,04

-854 445,00

326 364,76

842 245,00

12 884,72

-12 200,00

Elin Andersson
2022-05-16 08:29
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-05-10
§ 115

Dnr 2022/144-1.3.1

Riktlinjer för borgensavgift
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
riktlinjer för borgensavgift enligt beslutsunderlag.
Ärendebeskrivning
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett
räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själva och kommunen tecknar
ett borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen ska ersättas
för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror
på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge
offentligt ägda bolag en konkurrensfördel genom att subventionera
deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara
marknadsmässiga och motsvara det bolagen skulle erhålla om det
varit ett fristående bolag.
Riktlinjerna för borgensavgift fastställer hur kommunen ska ta fram
marknadsmässiga borgensavgifter.
Ekonomichef Maria Trulsson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-26 § 104
Tjänsteskrivelse 2022-04-19

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-04-26
§ 104

Dnr 2022/144-1.3.1

Riktlinjer för borgensavgift
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
riktlinjer för borgensavgift enligt beslutsunderlag.
Ärendebeskrivning
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett
räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själva och kommunen tecknar
ett borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen ska ersättas
för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror
på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge
offentligt ägda bolag en konkurrensfördel genom att subventionera
deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara
marknadsmässiga och motsvara det bolagen skulle erhålla om det
varit ett fristående bolag.
Riktlinjerna för borgensavgift fastställer hur kommunen ska ta fram
marknadsmässiga borgensavgifter.
Ekonomichef Maria Trulsson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-19
Riktlinjer för borgensavgift med datum 2022-04-19
Analys Lessebo kommun november 2021, Söderberg och partners

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-04-19

Beslut om riktlinjer för borgensavgift
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
riktlinjer för borgensavgift enligt bifogat beslutsunderlag.
Ärendebeskrivning
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett
räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själva och kommunen
tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen
ska ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en
borgensavgift eller ett räntepåslag utöver den faktiska
upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd.
Det är inte tillåtet att ge offentligt ägda bolag en konkurrensfördel
genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för
finansieringen ska vara marknadsmässiga och motsvara det
bolagen skulle erhålla om det varit ett fristående bolag.
Riktlinjerna för borgensavgift fastställer hur kommunen ska ta
fram marknadsmässiga borgensavgifter.
Bakgrund
Kommunen har under en längre tid haft en borgensavgift till de
kommunala bolagen på 0,4 procent. Söderberg & Partners har
anlitats för att analysera kommunkoncernens nivåer avseende
borgensavgifter samt ta fram marknadsmässiga nivåer för
respektive bolag.
Konsekvenser
Beslutet ger riktlinjer för framtagande av marknadsmässiga
borgensavgifter som beaktar EU-lagstiftningen om statsstöd och
Skatteverkets regler för internprissättning.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för borgensavgift med datum 2022-04-19
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
AB Lessebohus
Lessebo Fjärrvärme AB
AB Lessebo Fastigheter
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Kommunstyrelsen
2022-04-19

Maria Trulsson
Ekonomichef Kommunledningsförvaltningen
Bilagor
Söderberg & Partners analys av Lessebo kommun borgensavgifter,
november 2021
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RIKTLINJER FÖR
BORGENSAVGIFT
2022-04-19

Datum för antagande:
Beslut av:
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INLEDNING
1§
I kommunens finanspolicy, som antagits av kommunfullmäktige, regleras vilka ändamål
kommunen kan ingå borgensavtal för och att borgensavgift får förekomma. I finanspolicyn
regleras att uttagande av borgensavgift fastställs i samband med upprättande av årsbudget
och i varje enskilt tillkommande fall av kommunstyrelsen.

SYFTE
2§
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget
lånar själva och kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen
ska ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift eller ett
räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende
statsstöd. Det är inte tillåtet att ge offentligt ägda bolag en konkurrensfördel genom att
subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara
marknadsmässiga och motsvara det bolagen skulle erhålla om de varit ett fristående bolag.
Vid sidan av EU-lagstiftningen måste även Skatteverkets regler för internprissättning tas i
beaktande då räntepåslaget eller borgensavgiften varken får vara för hög eller för låg. Om
avgiften är för låg kan den utgöra olagligt statsstöd och är den för hög kan den innebära förtäckt
vinstutdelning. Avgiftens storlek ska beräknas utifrån vad det specifika bolaget hade kunnat
finansiera sig till på egen hand på finansmarknaden och måste alltså vara marknadsmässig.
För att få fram marknadsmässiga nivåer på borgensavgifter används en modell som är
framtagen av Söderberg & Partners och som används av ett flertal kommuner. Modellen tar
hänsyn till marknadsräntor, respektive bolags kapitalbindning, bolagets finansiella status i form
av finansiella nyckeltal samt nyckeltal från jämförelsestatistik från SCB.

MODELL FÖR BORGENSAVGIFT
3§
Modellen för beräkning av borgensavgift tar sin utgångspunkt från publikt tillgängliga
marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på deras finansiella status.
Modellen baseras på följande parametrar:

2
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•

Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive ev. derivat

•

Ett bolagsspecifikt påslag, där påslaget ska motsvara en marknadsmässig
ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och vad det enskilda bolaget skulle
kunna låna till på egna meriter.

METOD
4§
För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget så görs detta i flera steg.
Utgångspunkten är olika räntekurvor som motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en
liknande kreditvärdighet. Modellen utgår från fyra olika räntekurvor
1.
2.
3.
4.

Stat
AA
A
BBB

- Svenska statsobligationer
– Kommuner och regioner
– Kommunala och regionsägda bolag med hög kreditvärdighet
– Kommunala och regionsägda bolag med låg kreditvärdighet

och den utgår ifrån att ett bolag inte kan ha lika hög eller högre kreditvärdighet än kommunen
och därför ligger alltid nivån på påslaget mellan A-kurvan och BBB-kurvan. Det finns tillräckligt
mycket data på den svenska marknaden för att identifiera nivåerna på kurvorna avseende
kategorierna svenska staten respektive kommuner. Däremot finns det inte tillräckligt många
jämförbara emittenter i Sverige med kreditbetyget A respektive BBB och därmed för få utgivna
obligationer för att kunna skatta en relevant kurva vid varje mättillfälle och därför har Söderberg
& Partners valt att inhämta data från USA.
Här följer ett exempel med en löptid på 5 år

Bolagets estimerade ränta ska ligga i spannet mellan A- och BBB-kurvan. I exemplet ovan är
det ett lån med en löptid om 5 år mellan 1,65% och 1,06% d v s spannet är 0,59%. Nästa steg
blir att beräkna hur stor del av räntespannet som ska belasta respektive bolag. Det görs genom
en individuell justering.

3
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Den ena delen i den individuella justeringen är att hänsyn tas till det aktuella bolagets aktuella
kapitalbindning för att få en relevant koppling till hur skuldportföljen är strukturerad samt för att
spegla kommunens åtagande. Ju längre kapitalbindning desto större blir helt logiskt
borgensavgiften då räntespreadarna ökar i takt med längre löptider.
Därtill görs en analys av det individuella bolagets status för att få fram hur stort påslaget för
borgensavgiften ska vara för olika löptider. För att få fram en sådan analys används finansiella
nyckeltal baserade på etablerade modeller för utvärdering av kreditvärdigheten. Söderberg &
Partners har valt att använda data från Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende finansiella
nyckeltal för ca 2 000 bolag inom den offentliga sektorn.
Följande tre nyckeltal används:
•
•
•

Soliditet = eget kapital samt eget kapitaldel av obeskattade reserver i förhållande till
balansomslutning vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt
Ränteteckningsgrad = resultat före finansnetto + ränteintäkter i förhållande till
räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader samt ger en
bild av skuldsättningen
Rörelseresultat/Balansomslutning = resultat före finansnetto i förhållande till
balansomslutning vilket ger ett mått på bolagets lönsamhet

Dessa tre nyckeltal är etablerade samt ger en god och översiktlig bild av bolagets finansiella
status och kreditvärdighet ur olika perspektiv. Respektive nyckeltal ger var för sig en poäng
mellan 0 och 10. Sammanräknat för samtliga tre nyckeltal kan således maximalt 30 poäng
uppnås och då hamnar bolaget på A-kurvan och med 0 poäng hamnar bolaget på BBB-kurvan.
Genom att jämföra bolagsspecifika nyckeltal mot nyckeltalen aggregerat för jämförbara bolag
fås en adekvat individuell justering inom spannet för marknadsräntan.

UPPDATERING
§5
Borgensavgifternas nivåer ska uppdateras regelbundet, i normalfallet en gång vart annat år.

4
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ANALYS
LESSEBO KOMMUN
BORGENSAVGIFTER
November 2021
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1. Inledning och bakgrund
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar
själva och kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas
för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift eller ett räntepåslag utöver den
faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge
offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens
villkor för finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade
varit ett fristående bolag. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för
internprissättning tas i beaktande. Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara för hög eller
för låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel. Internprissättningen
av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.
Söderberg & Partners har fått i uppdrag att analysera kommunkoncernens nivåer avseende
borgensavgifter samt ta fram marknadsmässiga nivåer.

2. Förutsättningar Lessebo kommun
I dagsläget lånar de kommunala bolagen i eget namn och kommunen tecknar borgen för dessa lån.
Genom denna struktur åtnjuter bolagen attraktivare upplåningsräntor jämfört med om de skulle låna
helt på egna meriter. Kommunen differentierar inte borgensavgiften mellan bolagen. I dagsläget är
avgiften 0,4% för samtliga bolag.

3. Metod marginalberäkning
Söderberg & Partners modell för beräkning av borgensavgift tar sin utgångspunkt från publikt
tillgängliga marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status.
Modellen baseras på följande parametrar:
•

Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat

•

Ett bolagsspecifikt påslag, där påslaget ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad
gentemot kommunens upplåning och vad det enskilda bolaget skulle kunna låna till på
egna meriter

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas
utgångspunkten i olika räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande
kreditvärdighet. Genom detta erhålles marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan
upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande fyra räntekurvor används:
Räntekurva stat:
Räntekurva AA:
Räntekurva A:
Räntekurva BBB:

Svenska statsobligationer
Kommuner och regioner
Kommunala och regionsägda bolag med hög kreditvärdighet
Kommunala och regionsägda bolag med låg kreditvärdighet

Vi utgår från att ett bolag inte kan ha lika hög eller högre kreditvärdighet än moderbolaget, det vill
säga kommunen, och ligger därför alltid i spannet mellan A-kurvan och BBB-kurvan. För att erhålla rätt
nivå inom spannet görs en analys av det individuella bolagets finansiella status som jämförs med
finansiell status mot ett stort urval av kommunal- och regionsägda bolag i Sverige. När räntenivån för
det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med AA-kurvan och skillnaden utgör borgensavgiften.
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3.1. Marknadsräntor
För att beräkna marknadsräntan utgår vi från ett antal räntekurvor med utgångspunkt från utgivna
obligationer
av
emittenter
med
olika
nivåer
av
kreditvärdighet
(rating).
Det finns tillräckligt mycket data på den svenska marknaden för att identifiera nivåerna på kurvorna
avseende kategorierna svenska staten respektive kommuner. Däremot finns det inte tillräckligt många
jämförbara emittenter i Sverige med kreditbetyget A respektive BBB och därmed för få utgivna
obligationer för att kunna skatta en relevant kurva vid varje mättillfälle. Vi har därför valt att inhämta
data från den mycket mer likvida och effektiva marknaden i USA. Genom att inhämta data för bolag i
USA som motsvarar kreditvärdigheten inom samtliga kurvor erhålles relationer mellan kurvorna. Dessa
relationer används sedan med utgångspunkt från den svenska stats- respektive kommunkurvan. Detta
innebär sammanfattningsvis att vi erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika
kreditkategorier anpassade efter svenska förhållanden och med den svenska statskurvan som bas. I
följande exempel illustreras samtliga kurvor. Statskurvan och AA-kurvan (kommun) bygger alltså på
svenska noteringar medan övriga kurvor sätts med hjälp av relationer mellan de olika räntekurvorna
på den amerikanska marknaden.
Exemplet nedan illustrerar räntespannet en given mätpunkt och en given löptid. Vidare använder vi
ett rullande snitt över tre år för att få en medveten tröghet i modellen och undvika alltför stora slag
från ett år till ett annat. Det innebär också att vi undviker en enskild mätpunkt som skulle kunna
innebära ett onormalt ränteläge som inte speglar hur det sett ut över tid.
Exempel löptid 5 år

Som nämnts antas att ett bolag inte ha lika bra eller bättre kreditbetyg än moderbolaget varför
bolagets estimerade ränta skall ligga i spannet mellan A- och BBB-kurvan. I exemplet ovan är det för
ett lån med en löptid om 5 år mellan 1,65 % och 1,06%, dvs spannet är 0,59%. Nästa steg är att beräkna
hur stor del av räntespannet som skall belasta respektive bolag. Det görs genom en individuell
justering.
3.2. Individuell justering kapitalbindning
Genom framtagande av räntekurvorna för marknadsräntorna inom olika kreditkategorier erhålls en
bas för inom vilket spann påslaget skall ligga på för olika löptider. Modellen tar hänsyn till bolagens
aktuella kapitalbindning för att få en relevant koppling till hur skuldportföljen är strukturerad samt för
3
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att spegla kommunens åtagande. Ju längre kapitalbindning desto större blir normalt borgensavgiften
då räntespreadarna normalt ökar i takt med längre löptider.
3.3. Individuell justering kreditvärdighet
Genom framtagande av räntekurvorna för marknadsräntorna inom olika kreditkategorier erhålls en
bas för inom vilket spann påslaget skall ligga för på olika löptider. För att identifiera hur stort påslaget
skall vara för det enskilda bolaget används finansiella nyckeltal baserat på etablerade modeller för
utvärdering av kreditvärdigheten. Vi måste dock ha relevant jämförelsematerial för bolagen. Vi har valt
att använda data från Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende finansiella nyckeltal för ca 2 000 bolag
inom den offentliga sektorn. Följande tre nyckeltal används:
•
•

•

Soliditet = eget kapital samt 78% av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutning
vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt
Räntetäckningsgrad = resultat före finansnetto + ränteintäkter i förhållande till
räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader samt ger en bild av
skuldsättningen
Rörelseresultat/Balansomslutning = resultat före finansnetto i förhållande till
balansomslutning vilket ger ett mått på bolagets lönsamhet

Dessa tre nyckeltal är etablerade samt ger en god och översiktlig bild av bolagets finansiella status och
kreditvärdighet ur olika perspektiv.
Respektive nyckeltal ger var för sig en poäng mellan 0 och 10. Medelvärdet ger 5 poäng och den 80:e
percentilen ger högsta poäng (10) och den 20:e percentilen ger lägst poäng (0 poäng). Sammanräknat
för samtliga tre nyckeltal kan således maximalt 30 poäng uppnås. Om 30 poäng uppnås hamnar bolaget
på A-kurvan och uppnås 0 poäng hamnar bolaget på BBB-kurvan. Det är en linjär skala mellan A- och
BBB- kurvorna.
Genom att jämföra bolagsspecifika nyckeltal mot nyckeltalen aggregerat för jämförbara bolag fås en
adekvat individuell justering inom spannet för marknadsräntan.
Exempel poängberäkning:
Nyckeltal
EBIT/Balansomslutning
Soliditet
Räntetäckningsgrad
Totalt

Bolaget
2%
30%
1,2 ggr

SCB snitt
1%
23%
0,7 ggr

80 percentil
9%
60%
2,9 ggr

20 percentil
0%
8%
0,6 ggr

Max poäng
10,00
10,00
10,00
30,00

Bolagets poäng
5,27
5,96
6,17
17,40

I ovanstående exempel erhåller bolaget 17,40 poäng. Därefter beräknas hur stor andel av räntespannet
som bolaget skall belastas med. Om ett bolag får maxpoäng skall 100% av spannet räknas bort och får
man 0 poäng skall således 0% av påslaget räknas bort. För att erhålla faktorn tas bolagets poäng i
förhållande till maxpoäng, dvs 17,40 dividerat med 30 vilket ger en faktor på 58,0% (dvs 58% av
spannet skall räknas bort).
3.4. Påslag
För att få det slutliga påslaget tar vi bolagets andel av räntepåslaget av det identifierade räntespannet.
I exemplet vi använder får vi således följande resultat:
•
•

Räntespann 0,59% med avdrag om 58% vilket ger ett påslag om 0,25%
Detta läggs sedan på den lägsta räntan som motsvarar A-kurvan (1,06%) vilket ger resultatet
1,06% + 0,25% = 1,31%
4
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•
•

För att få påslaget måste vi sedan jämföra denna ränta med kommunkurvan vilken är 0,84%
Slutliga borgensavgiften blir alltså skillnaden mellan AA-kurvan och bolagets individuellt
anpassade ränta: 1,31% – 0,84% = 0,47%

Följande exempel visar uppbyggnaden av påslaget i detalj:

4. Borgensavgift per bolag
När vi beräknat borgensavgiften för de kommunala bolagen har vi utgått från nyckeltal baserat på 2020
års årsredovisningar. För AB Lessebohus och AB Lessebo Fastigheter har vi efter diskussion med
kommunen beräknat nyckeltalen exklusive jämförelsestörande poster: nedskrivning av
fastighetsbestånd om 14,7 mnkr respektive nedskrivning av andelar i koncernföretag om 800 tkr.
Genom detta speglas respektive bolags nyckeltal på ett mer relevant sätt.
Aktuell kapitalbindning på är baserad bolagens skuldportfölj per 2021-11-17 och har erhållits från
kommunen. Utifrån dessa förutsättningar har nedan borgensavgifter beräknats:
Bolag

Soliditet

Räntet.grad

EBIT/Tillgång

KB

Poäng

Avgift

AB Lessebohus

12,1%

1,7 ggr

2,2%

4,0

8,9

0,74%

Lessebo Fjärrvärme AB

7,5%

1,5 ggr

2,3%

3,8

7,3

0,76%

AB Lessebo Fastigheter

13,4%

1,2 ggr

-0,3%

4,3

3,0

0,86%
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Det kan konstateras att de framräknade borgensavgifterna skiljer sig förhållandevis mycket jämfört
med den som tas ut i dagsläget (0,4%). Den högre avgiften är driven dels av svaga nyckeltal och dels av
att kapitalbindning är lång jämfört med de flesta andra kommunala bolag.

5. Historisk jämförelse
För att få en bild av vilka nivåer modellen hade givit bakåt i tiden har vi analyserat historiska noteringar
och hur de olika räntekurvorna förhållit sig till varandra. Grafen nedan visar de olika räntekurvorna per
2014-10-31 respektive 2021-09-30. Det kan konstateras att en notering på ett 5-årigt lån ligger
väsentligt högre än exempelvis motsvarande notering per 2021-09-30. Jämförs kommunkurvan (AAkurvan) ligger den exempelvis 1,25% högre. Om vi vidare analyserar hur stort påslaget skulle vara vid
denna tidpunkt så tar vi spannet mellan A-kurvan och BBB-kurvan. Spannet är differensen mellan
4,26% och 2,63% vilket ger ett spann på 1,63% att jämföra med noteringen per 2021-09-30 som ger
ett spann om 0,75%.
Räntekurvor 2014-10-31:

Räntekurvor 2021-09-30

Om vi endast tittar på nivåerna kopplat till räntekurvorna – utan hänsyn tagen till bolagens
årsredovisningar respektive år – så kan vi konstatera att historiska nivåer på borgensavgiften skulle ha
varit högre jämfört med dagens nivåer beroende på att marginalerna mellan de olika kurvorna var
väsentligt högre jämfört med aktuella nivåer.

6. Sammanfattning och slutsatser
Genom att basera borgensavgiften på marknadsdata vinns ett antal fördelar. Tillgången till aktuella
data där nivåerna uppdateras är i princip konstant, samtidigt som data från marknaden är objektiva
och neutrala. Modellen ger också en automatisk följsamhet mot förändrade förutsättningar på kapitaloch kreditmarknaden. Det i kombination med en individuell justering av nivåerna baserat på respektive
bolags aktuella finansiella status samt aktuell kapitalbindning, ger en mycket vederhäftig modell för
att fastställa borgensavgifterna.
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Vidare visar resultatet av analysen att nivåerna skiljer sig förhållandevis mycket mellan bolagen vilket
visar på nödvändigheten av individuellt satta nivåer.
Mot bakgrund av hur räntenoteringarna sett ut över tid, och hur de har förändrats, visar det tydligt
hur viktigt det är att använda en modell som kontinuerlig speglar aktuella marknadsförutsättningar.

7. Disclaimer
Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har bedömts vara tillförlitliga. Samtliga
underlag och beräkningar bygger på uppgifter från källor som vid tidpunkten för denna analys har
betraktats som tillförlitliga. All marknadsdata är hämtad från officiella källor som vi anser tillförlitliga.
Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar
för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster,
inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av
användandet av denna rapport eller dess innehåll. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare
användande av innehållet i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell
information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm. Resultatet av analysen skall ses som ett underlag
för fastställande av borgensavgifter och det är kommunen som i slutändan fattar beslut om exakta
nivåer.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-07
§ 131

Dnr 2021/416-1.4.1

Budget 2023 med verksamhetsplan 20242026
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att
1. Anta Lessebo kommuns budget 2023 med verksamhetsplan 20242026 i enlighet med Socialdemokraterna och Centerpartiets
förslag.
2. Uppdra till kommunledningskontoret att upprätta tidplan och
gemensamma planeringsförutsättningar för kommande årsbudget
2024 med verksamhetsplan 2025–2027 för drift och 2025-2028
för investeringar.
Reservation
Marcus Dackling (M) och Börje Erlandsson (M) reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
Ärendebeskrivning
Förslag till budget 2023 samt verksamhetsplan för 2024–2026 samt
investeringsplan 2024–2027 är framtaget i enlighet med Lessebo
kommuns budgetprocess.
Enligt 11 kap. § 5 i kommunallagen ska alla kommuner varje år
upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). 11 kap. § 6 i
kommunallagen föreskriver vidare att i budgeten ska skattesatsen och
anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå hur verksamheten
ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid
budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning ska anges. Budgeten ska även innehålla en
plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål
och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av
tre år. Budgetåret ska då alltid vara periodens första år.
Ekonomichef Maria Trulsson redogör på sammanträdet för vissa
ekonomiska förutsättningar, bl.a. inflation och ökade
pensionskostnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-31
Budget 2023, Socialdemokraterna och Centerpartiet
Budget 2023, Moderaterna

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-07
Yrkanden
Lars Altgård (S) yrkar på att anta Lessebo kommuns budget 2023
med verksamhetsplan 2024-2026 i enlighet med Socialdemokraterna
och Centerpartiets förslag.
Marcus Dackling (M) yrkar på att anta Lessebo kommuns budget
2023 med verksamhetsplan 2024-2026 i enlighet med Moderaternas
budgetförslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer de båda yrkanden mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars Altgård m.fl. yrkande.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningsförvaltningen
2022-05-31

Budget 2023 med verksamhetsplan
2024–2026 för Lessebo kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Fastställa resultat-, investerings- och kassaflödesbudget för
2023 samt ekonomisk plan för resultaten för åren 2024–2026
och för investeringarna för åren 2024–2027 i enlighet med
förslag.
2. Fastställa finansiella mål, verksamhetsmål och angivna
uppdrag för 2023.
3. Uppdra till kommunledningskontoret att upprätta tidplan och
gemensamma planeringsförutsättningar för kommande
årsbudget 2024 med verksamhetsplan 2025–2027 för drift och
2025-2028 för investeringar .
Ärendebeskrivning
Förslag till budget 2023 samt verksamhetsplan för 2024–2026
samt investeringsplan 2024–2027 är framtaget i enlighet med
Lessebo kommuns budgetprocess.
Beslutsunderlag
Förslag till budget 2023 med verksamhetsplan 2024–2026.
Maria Trulsson
Ekonomichef Kommunledningsförvaltningen
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INLEDNING
Under budgetprocessens gång har
information givits om det pågående
arbetet till samtliga politiska partier som
är representerade i fullmäktige för att nå
bred förankring och budgetberedningen
har vid något tillfälle varit förstärkt med
nämndernas
ordförande
som
haft
möjlighet att ge input. Nämndernas
verksamheter hänger ihop med varandra
och man behöver se både helheten och de
olika delarna. Frågor som belysts särskilt
har varit koncernperspektivet och vikten
av att ha resultat- och investeringsnivåer
som gör att kommunen kan växa i
finansiell balans.

Kommunens budget med plan för
kommande tre år är ett centralt dokument
för att styra verksamhetens inriktning och
omfattning. Budgetens roll är att inom de
ekonomiska
ramarna
och
gällande
lagstiftning ange kommunfullmäktiges
prioriterade mål och inriktningar. Mål- och
verksamhetsstyrningen
ska
stödja
verksamheternas arbete med att nyttja
resurserna effektivt och att tillhandahålla
tjänster med hög kvalité.
I budgeten tilldelas nämnderna ekonomiska
ramar för sin verksamhet och utifrån dessa
arbetar nämnderna fram en internbudget
för 2023. Varje nämnd ansvarar för,
förutom att säkra sitt basuppdrag, att
genom internbudgeten bidra till utveckling i
enlighet med fullmäktiges budget.

Det är väsentligt att god ekonomisk
hushållning
bibehålls
och
när
investeringsnivåerna nu ligger betydligt
högre än det snitt som legat på 27 mkr/år
under 2010–2017 så är det viktigt att
resultatnivåerna
ökar.
Kommunens
finansiella måltal har uppdaterats och ett
nytt mål för självfinansiering har införts
och soliditeten ska nu mätas både på
kommunnivå och som ett koncernövergripande finansiellt mål.

Budgetarbetet påbörjades i början av året
och ett heldagsmöte hölls med KSAU och
presidierna för samtliga nämnder och bolag
den 3 februari med en dialog om framtida
verksamhetsmål, övergripande ekonomi
och nämndernas framtida utmaningar.
I början av mars i samband med
färdigställandet av årsbokslutet för 2021
träffade respektive förvaltnings presidium
och förvaltningschef KS presidium för
genomgång av bokslutet och för samtal om
nämndernas behov av resurser för
kommande budgetår.

Budgetprocessen
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
HAR ORDET
Ännu ett år har gått som inte blev som vi
tänkt oss, när pandemin äntligen började
klinga av och vi började återgå till ett mer
normalt läge ställdes vi inför nya
utmaningar i och med kriget i Ukraina.
Detta kommer att påverka oss alla både
privat och som kommun under en lång tid
framöver med högre inflation, stigande
priser och ökande räntor.

Kommunen behöver växa för att vi ska
kunna bibehålla och utveckla vår service på
alla orter för våra invånare. För att
möjliggöra detta fortsätter vi att ta fram fler
detaljplaner för att kunna erbjuda tomter
för både villor, flerfamiljshus och
verksamheter.
Vi är inne i en investeringsperiod och
utvecklingen av våra skolor fortsätter. Vi
arbetar också med den fortsatta planen och
satsningen gällande vår äldreomsorg som
kommer ge bättre kvalité för våra boende
och en bättre arbetsmiljö för våra anställda
oavsett vilken väg vi kommer välja. Det är
viktigt att vi har långsiktiga mål och planer
för våra verksamheter och att vi har stabila
resultat för att kunna fortsätta investera.

När man bor och verkar i Lessebo kommun
ska man känna sig trygg i alla sammanhang,
trygg i förskola och skola, ute i samhället
eller om man behöver ta del av kommunens
omsorg. Lessebo kommun är en trygg
kommun och risken för att bli utsatt för
brott är låg men den upplevda tryggheten är
lägre i Lessebo samhälle och det måste vi ta
på allvar, det pågår ett målinriktat arbete
tillsammans med polis, skola och
socialtjänst för att öka både den faktiska och
upplevda tryggheten.

I vår budget för 2023 har Barn och
utbildningsnämnden i princip oförändrade
resurser om man tar hänsyn till antal barn i
förskola/skola och de statsbidrag som
tidigare legat utanför budgeten. Det
långsiktiga arbetet med ökande meritvärden
och behörigheten till gymnasiet måste få
fortsätta. Socialnämnden har
också
budgetram likt tidigare och krav på att
bibehålla/öka kvalitén med tilldelade
resurser.

Välfärd för alla skapas genom en stabil
arbetsmarknad, där man har en egen
försörjning. Alla ska uppleva att vårt
samhälle är tryggt och inkluderande och att
vi tar ansvar tillsammans för en framtid för
alla. Vi har en hög arbetslöshet i kommunen,
den beror framför allt på ett tidigare högt
mottagande, arbetet med arbetsmarknadsenheten fortsätter för att underlätta för fler
att komma ut på arbetsmarknaden och bort
från bidragsberoende. Arbetet har hittills
gett gott resultat där arbetslösheten har
sjunkit från 15% förra året till nuvarande
11,5% vilket är den lägsta siffran på 10 år och
där ungdomsarbetslösheten har halverats.
Det är fortfarande alldeles för höga siffror
men arbetet fortsätter och förväntas ge
fortsatt bra resultat.

En satsning är på Kulturhuset 51:an och de
verksamheter som finns där med
kulturskola och fritidsgård. De anställda
fritidsledarna arbetar även tillsammans
med skolan och på de andra orterna. En
viktig uppgift är att få fler ungdomar aktiva
på sin fritid. Detta tillsammans med de
andra
trygghetsskapande
åtgärderna
kommer också ge effekt på den upplevda
tryggheten vilket är viktig för oss alla.
Med budgeten 2023 ska Lessebo kommun
fortsätta arbetet med att vara en attraktiv
kommun och arbetsgivare, vi har kommit en
bit på väg men vi kan bättre.

Vi måste också fortsätta arbeta med våra
företag och underlätta och hjälpa både våra
befintliga och nya företagare. Vi ska vara
lätta att få kontakt med och snabba i vår
4 handläggning.
LESSEBO KOMMUN | BUDGET 2023
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OMVÄRLDSANALYS
Rysslands invasion av Ukraina är en annan
viktig faktor just nu. Kriget är starkt
bidragande till den senaste tidens energioch råvaruprisinflation.

Kommunsektorn har en utmanande tid
framför sig där det blir fler yngre och äldre i
samhället men relativt sett färre som arbetar
och betalar skatt. Kommunerna behöver
klara ett allt större uppdrag med mindre
pengar. Behovet av tydliga prioriteringar,
nya och innovativa lösningar och
samarbeten växer för att säkra en hållbar
utveckling och välfärd.

Trots dessa globala motvindar pekar
prognosen mot en fortsatt återhämtning av
den svenska konjunkturen 2022 och 2023.
Kriget i Ukraina bedöms inte ge några stora
negativa effekter på den inhemska
efterfrågan i Sverige. I frånvaro av kriget
hade konjunkturen sannolikt varit starkare,
men faktum är att ”återöppnandet av
samhällsekonomin” i år utgör en relativt
starkare kraft.

Information hämtad från SKR cirkulär
22:15,
daterat
28
april
2022
Skatteunderlagsprognosen vilar på ett
samhällsekonomiskt
scenario
för
utvecklingen globalt och i Sverige fram till år
2025. Baserat på rekordstora överraskningar i de svenska inflations-utfallen
hittills i år samt att höga energipriser (i
synnerhet på olja och el) väntas bestå året ut
revideras inflations-prognosen upp kraftigt.
KPI-inflationen beräknas bli över 5 procent
som genomsnitt helåret 2022. Inflationen i
Sverige antas dock gradvis sjunka, dels i takt
med att energiprisernas bidrag till KPIFökningen mattas av, dels i takt med att den
underliggande inflationen (KPIF exkl.
energi) åter bedöms sjunka under två
procent. Trots denna dämpning beräknas
årsgenomsnittet
för
KPIF-inflationen
hamna klart över målsatta 2 procent. Givet
en period med långt högre inflation än på
länge i Sverige utgår prognosen från högre
löneökningar än tidigare prognoser.

SKR poängterar att BNP under loppet av
2022 inte stiger nämnvärt snabbt. Att
tillväxttalet för i år ändå blir högt följer av
brant uppgång under 2021. Vad som till
synes är ”hög tillväxt i år” är i själva verket
en effekt av ”hög tillväxt förra året”.
Trots hög smittspridning vid årets början
har restriktionerna med anledning av covid19 trappats ned markant. Åter-hämtningen
för arbetsmarknaden beräknas därmed
kunna fortgå – trots globala risker, hög
inflation och stigande räntor. När det gäller
sysselsättningen kvarstår ännu mer att
hämta igen (än för BNP), efter den
lågkonjunktur
som
pandemin
och
restriktioner medförde. Särskilt delar av
tjänstesektorn kommer kunna stärkas rejält
i år, vilket gynnar inhemsk efterfrågan och
jobben i Sverige. Detta kommer att driva
upp antalet arbetade timmar, vilket gynnar
lönesumman och det kommunala skatteunderlaget.

Förutom den höga inflationen är det
stigande räntor som i hög grad präglar de
makroekonomiska utsikterna.
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Utrymmet för en fortsatt expansion av
sysselsättningen krymper dock med tiden.
Andelen arbetslösa sjunker 2023 under 7,5
procent, vilket är SKR:s uppskattning av
jämviktsarbetslösheten. En allt måttligare
tillväxt syns därför 2024 och 2025 för såväl
arbetsinsatsen i timmar som BNP.

Då även löner och priser hos kommuner och
regioner antas öka snabbare än i tidigare
bedömningar innebär de beräknat högre
skatteintäkterna
inte
någon
reell
resursförstärkning.
Den
samhällsekonomiska
utvecklingen
kommer
kommande år att i hög grad präglas av just
den urholkning av ”köpkraften” som snabbt
stigande priser och löner leder till.

Med anledning av kriget i Ukraina antar
prognosen en klar dämpning för export och
investeringar under innevarande år.
Svackan förväntas dock vara temporär och
tämligen snabbt återhämtad, liksom bli
långt mer beskedlig än vad som inträffade
första halvåret 2020. Mottagandet av
ukrainska flyktingar föranleder samtidigt
att de offentliga konsumtionsutgifterna i
Sverige förhöjs i år, vilket alltså stärker
inhemsk efterfrågan och BNP.
SKR:s senaste skatteunderlagsprognos som
presenterades den 28 april ligger som
underlag till denna budget. Denna prognos
innebär en markant upprevidering av
löneökningstakten
på
den
svenska
arbetsmarknaden för perioden 2022–2025.
Detta bidrar till en upprevidering av
prognosen för lönesumman och det
kommunala skatteunderlaget.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
OCH FINANSIELLA MÅL
Kommunallagen slår fast att kommuner och
kommunkoncerner ska ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Det gäller på både kort och lång sikt.
Begreppet god ekonomisk hushållning har
både ett finansiellt perspektiv och ett
verksamhetsperspektiv.

En annan viktig parameter för god
ekonomisk hushållning är att ha rimliga
investeringsnivåer och att ha en plan för
finansiering av investeringarna. Lessebo
kommun kommer under planperioden att
göra investeringar i bland annat förskolor
och skolor som innebär upptagande av nya
lån. Ju högre investeringarna är desto
högre resultat behövs för att kunna
bibehålla soliditetsnivån. För 2023 införs
ett måltal för kommunens självfinansieringsgrad och på längre sikt
behöver ett måltal för självfinansiering
finnas för hela kommunkoncernen.

I budgeten ska skattesatsen och anslagen
anges. Av budgeten ska det vidare framgå
hur verksamheten ska finansieras och hur
den ekonomiska ställningen beräknas vara
vid budgetårets slut. Budgeten ska även
innehålla en flerårsplan för ekonomin. De
finansiella mål och verksamhetsmål som är
av betydelse för en god ekonomisk
hushållning ska anges.

Det har ännu inte fattats något beslut om
hur kommunen ska gå vidare med
investeringar eller renoveringar i särskilt
boende. Investeringen för att bygga ett nytt
särskilt boende eller renovera alla de fyra
nuvarande boendena är ungefär lika stora
160–170 mkr, men det skulle bli väldigt
olika konsekvenser avseende personal- och
driftskostnader beroende på vilket
alternativ som väljs och därför har valet
gjorts att inte ta med något av förslagen.
Det bör betonas att alternativet att varken
börja renovera eller bygga innan
planperiodens slut i praktiken inte är ett
möjligt alternativ pga. byggnadernas
status. I 2022 års budget finns 500 tkr
avsatta för fortsatt utredning kring
framtida äldreomsorgslokaler.

God ekonomisk hushållning handlar om att
styra ekonomin både i ett kortare och i ett
längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett
längre perspektiv överstiger intäkterna
innebär det att kommande generationer
betalar för denna överkonsumtion. Normalt
sett ska ekonomin visa ett positivt resultat
på en nivå som gör att förmögenheten inte
urholkas av inflation eller för låg
finansieringsgrad.
God
ekonomisk
hushållning ska gälla oavsett om
verksamheten bedrivs i förvaltnings eller
bolagsform,
därmed
blir
koncernperspektivet allt viktigare som utgångspunkt för styrningen.

”

Ju högre investeringarna är desto högre resultat
behövs för att kunna bibehålla soliditetsnivån.
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Styrkedja
Lessebo kommuns styrkedja bygger på att
kommunfullmäktige
beslutar
om
övergripande budget och finansiering.
Kommunfullmäktige beslutar om såväl
finansiella mål som verksamhetsmål samt
uppdrag. Det innebär att nämnder och
styrelser får ramar att förhålla sig till.

Nämnder och styrelser beslutar sen i sina
internbudgetar om strategier för att uppnå
mål och uppdrag samt en fördelning av den
ekonomiska ram som fullmäktige beslutat
om. Utifrån internbudgeten kan sen
respektive
verksamhet
besluta
om
aktiviteter som kopplas till mål, uppdrag
och strategier samt tilldelad budget.

Finansiella mål
Mål
Mål för Lessebo kommun
• Det långsiktiga målet är att resultatet efter finansnetto ska uppgå till minst 2% av
skatteintäkterna inkl. generella statsbidrag. För 2023 sätts målet till > 12,6 mkr.
• Soliditeten inkl. pensionsåtaganden ska uppgå till minst 25 %.
• Självfinansieringsgraden för investeringar ska över en rullande treårsperiod uppgå
till minst 60 procent.
Mål
Mål för kommunkoncernen
• Soliditeten för kommunkoncernen inkl. pensionsåtaganden ska uppgå till minst
17%.
Uppdrag
Uppdrag till samtliga
• Söka tillgängliga statsbidrag att använda i verksamheten
Bolagen
enligt ägardirektiv

Avkastningen på sysselsatt
kapital ska vara lägst:

Soliditeten ska vara minst:

AB Lessebohus

3%

10 %

AB Lessebo Fastigheter

2%

10 %

AB Kyrkebyn 3

2%

10 %

Lessebo Fjärrvärme AB

3,5 %

5%
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VERKSAMHETSMÅL
Det finns ett naturligt egenintresse för
varje organisation att medvetet driva
verksamheten mot tydliga mål och
vinnlägga sig om att återberätta för
uppdragsgivarna vad man åstadkommit.
Lessebo kommuns verksamhetsmål utgår
från
kommunens
vision,
Barnkonventionen och Agenda 2030. De är
även kopplade till kommunens olika
strategidokument och den regionala
utvecklingsstrategin (RUS). I budgeten för
2023 är målen kompletterade med
utpekade uppdrag som nämnder och
styrelser förväntas skapa strategier och
åtgärder kring och sen följa upp och
rapportera tillbaka till fullmäktige.

•

Definition av ordet samtliga när det nämns i uppdragen = Kommunstyrelsen,
Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Lessebohus.

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2023, som syftar till att
uppnå en social, ekologisk och ekonomiskt hållbar värld till 2030.
Kommunerna har en viktig roll i genomförandet.
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Boende och livskvalité
I Lessebo kommuns utvecklingsstrategi slås
det fast att fler invånare behövs för att säkra
en god välfärd och kommunal service för
Lessebo kommuns invånare och företag.
Fler bostäder behövs för att kunna ta emot
fler invånare. Hela kommunkoncernen kan
och ska bidra till att göra Lessebo kommun
till en attraktiv plats att bo på.
Den upplevda tryggheten i Lessebo
kommun är för låg. Det finns en oro för att
bli utsatt för inbrott och det finns platser
som upplevs som otrygga. Antalet anmälda
brott är samtidigt få. En tryggare befolkning
är i sig positivt och bidrar också till en
attraktivitet för Lessebo kommun som
geografisk yta. Målet är satt utifrån att det
gemensamma arbete som polis och
kommunen genomför fortsätter.

Service till invånare och företag behöver
hela tiden utvecklas. En snabb och korrekt
handläggning av ärenden och ett positivt
bemötande har ett egenvärde som gör
Lessebo kommun till en mer attraktiv plats
att bo på samt driva företag i.
Lessebo ska vara en kommun som följer
med sin tid, som möter invånarens behov
av
enkla,
ändamålsenliga
och
användarvänliga tjänster. Det ska vara
enkelt och tryggt för våra invånare att möta
Lessebo. Vi ska erbjuda en hög servicegrad
utifrån de behov som de som bor och
verkar i kommunen har.

Utbudet av saker att göra på fritiden inom
kultur, idrott och friluftsliv bidrar till att
skapa trivsel och gemenskap i kommunen.
Det finns behov av att utveckla utbudet
inom kulturområdet med eget skapande och
kulturarrangemang samt fler ytor för
spontan idrott och fysisk aktivitet. Ohälsan
ska motverkas.
Mål
Den upplevda tryggheten bland invånarna ska förbättras till index 1,98
• Målet mäts genom polisens trygghetsmätning. Utgångsläge: 2,16 (2020)
• Målet anknyter till Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1.
Andelen invånare som upplever service som bra eller mycket bra ska uppgå
till 70 %
• Målet mäts genom Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning.
Utgångsläge: 68 % (2021)
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Uppdrag
Uppdrag till samtliga inklusive myndighetsnämnden
• Varje nämnd/styrelse ska genomföra minst två dokumenterade
digitaliseringsaktiviteter som leder till effektivisering i verksamheten eller ökad
service.
Uppdrag till kommunstyrelsen
• Engagera föreningar och grupper av medborgare i arbetet för ökad trygghet.
• Tillse att de bidrag som går till samlingslokaler bidrar till ett ökat kulturutbud.
Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden
• Arbeta proaktivt med nya detaljplaner för bostäder.
Uppdrag till Lessebohus
• De invånare som önskar trygga bostäder för äldre ska kunna få det på vald ort.
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Barn och ungas uppväxtvillkor
Ett bra skolresultat ger möjligheter i livet
och genomförd gymnasieskola är i en nyckel
in på arbetsmarknaden. Med fler som klarar
av grundskolan behörighet ökar chanserna
för Lessebo kommuns unga att klara vidare
skolgång och möjlighet att ordna med arbete
och försörjning.

Psykiska besvär blir alltmer vanligt
förekommande och flickor rapporterade
dessa besvär i högre grad än pojkar. Det är
även få barn och unga som når upp till de
nationella rekommendationerna om daglig
fysisk aktivitet. Att ha goda levnadsvanor
är viktigt och motverkar ohälsa.

Det finns många barn i Lessebo kommun
som har en situation som kräver
samordning mellan olika aktörer. Arbetet
med Barnens bästa gäller finns ett antal
modeller och rutiner som gör att inga barn
ska falla mellan stolarna och bidra till
förebyggande åtgärder.

Under coronapandemin ser vi att barn och
ungdomar i mindre utsträckning deltar i
föreningsaktiviteter. Trenden behöver
vändas så fler blir fritidsaktiva. Det
innebär att tillgången till relevanta och
önskade fritidsaktiviteter behöver öka för
barn och unga. Det handlar både om
oplanerade aktiviteter som fritidsgård eller
spontanidrott samt planerade aktiviteter
inom till exempel föreningar och
kulturskola.

När det gäller barn och ungas välbefinnande
och hälsa har majoriteten en god allmän
hälsa men andelen har minskat markant
över tid och i takt med stigande ålder. I lägre
åldrar har barn varit relativt förskonade från
psykiska och somatiska besvär, men det
finns en negativ trend där andelen som
rapporterar

besvär stadigt ökat.
Mål
Andelen som går ut grundskolan och har behörighet till gymnasiet ska öka till
70 %
• Mäts genom officiell statistik hos Skolverket. Utgångsläge: 62,7 (läsåret 2020/21)
• Målet anknyter till Agenda 2030 mål 4:3 och 4:5 samt till Barnkonventionen
artikel 28.
Andelen barn och unga som är fritidsaktiva ska öka till 20 000 deltagartillfällen
• Mäts LOK-stödsstatistik från SISU. Utgångsläge: 17 919 (2021)
• Målet anknyter till Barnkonventionen artikel 15 och 31.
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Uppdrag
Uppdrag till samtliga
• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.
Uppdrag till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt
socialnämnden
• Samtliga relevanta verksamheter ska arbeta efter de beslutade modeller och rutiner
som finns inom Barnens bästa gäller! i Kronoberg.
• Ta fram strategier som bidrar till att fler barn och unga blir fritidsaktiva.
Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden
• Fortsätta utveckla möjligheterna för barn och elevers inlärning.
Uppdrag till socialnämnden
• Organisera fältverksamhet
Uppdrag till kommunstyrelsen
• Utveckla samarbetet med föreningar kring barn- och ungas fritid.
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Näringsliv och arbetsmarknad
Företagen är viktiga i Lessebo kommun.
Många företagare är också invånare och
satsningen på näringslivsfrågor påverkar
många. Lessebo kommun har behov av fler
arbetstillfällen inom kommunens område.
Arbetet som bedrivs ska utgå från
näringslivsstrategin.

Kompetensförsörjning och matchning kan
bidra till att på kort sikt minska
arbetslöshet och möta företagens behov.
På lång sikt krävs strategiska satsningar på
bristyrken och rätt kunskaper hos
invånarna. En god service från Lessebo
kommun skapar en bättre grund för
företagare att lyckas med sina mål och kan
också locka nya företag till kommunen. En
god tillgång till verksamhetsmark gör att
nya och befintliga företag kan skapa
arbetstillfällen i Lessebo kommun.

Arbetslösheten är för hög i Lessebo
kommun. En lägre arbetslöshet får positiva
effekter för individen och dess familj i form
av egen försörjning och ökad självkänsla.
Arbetet med en starkare arbetsmarknad
sker både på kort och lång sikt.
Lessebo kommun står bakom den gemensamma kraftsamling gällande kompetensförsörjning som sker i Kronobergs län
utifrån den regionala utvecklingsstrategin.
Mål

Service till företagare ska öka till index 4,4
• Mäts genom undersökning gjord av Svenskt Näringsliv. Utgångsläge: 4,26 (2021)
• Målet anknyter till Regionala utvecklingsstrategin prioritering 3 samt till Lessebo
kommuns näringslivsstrategi.
Den totala arbetslösheten ska minska till 11,0 %
• Mäts genom Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Utgångsläge: 12,5 (december
2021)
• Målet anknyter till Agenda 2030 mål 8:5 och 8:6 samt till Regionala
utvecklingsstrategin prioritering 4.
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Uppdrag
Uppdrag till samtliga inklusive myndighetsnämnden
• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.
Uppdrag till samtliga
• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.
• Ta fram strategier för att bidra till arbetet med kompetensförsörjning inom ramen
för den regionala utvecklingsstrategin.
Uppdrag till kommunstyrelsen
• Genom dialog med kommunens företag kartlägga kompetensbehov.
• Aktivt arbeta med att matcha arbetslösa personer med det behov av kompetens
som finns i företagen
Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden
• Arbeta aktivt med försörjning av verksamhetsmark.
• Arbeta aktivt med framtida detaljplaner för verksamhetsmark.
Uppdrag till kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden
• Skapa en projektorganisation mellan arbetsmarknadsavdelningen, Vux och
Lärcenter med ett gemensamt mål om att öka sysselsättningsgraden i Lessebo
kommun.
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Hållbarhet
Lessebo kommun har åtagit sig att minska
de fossila utsläppen och bli en hållbar
kommun. Områden är definierade i bland
annat Energi, miljö- och klimatstrategiskt
program samt i Vision 2040 och det
undertecknade borgmästaravtalet.

En av Lessebo kommuns styrkor är god
trivsel på arbetsplatserna. För att bibehålla
denna trivsel krävs fortsatt och långsiktigt
arbete med såväl ledarskap som med
medarbetarskap där alla tar ansvar för att
göra arbetsplatsen attraktiv.

Genom att vara en attraktiv arbetsgivare
som har nöjda medarbetare och dit folk vill
söka sig, har Lessebo kommun bättre
möjligheter att utföra uppdraget gentemot
invånare och företag. För att nå fram ska
Lessebo kommun arbeta med tillitsbaserat
ledarskap för att kunna skapa den
arbetsmiljö som krävs.

Flera yrken i en kommun är bristyrken där
det inte finns tillräckligt många utbildade
personer. Den konkurrenssituation som
detta innebär behöver mötas såväl med att
fler utbildas inom till exempel omsorg och
pedagogisk verksamhet. En motiverad
personal med rätt kompetens för den
uppgift man har att utföra är en bra grund
för en god kvalitet i verksamheten.

Mål
Energianvändningen i kommunens fastigheter ska minska med 1 procent
• Målet mäts genom interna redovisningar. Utgångsläge: (tal kommer)
• Målet anknyter till Agenda 2030 mål 7:3 samt till Lessebo kommuns Energi- miljöoch klimatstrategiska program mål 3.
Matsvinnet i kommunens skolor ska minska med 2 procent
• Målet mäts genom interna redovisningar. Utgångsläge: (tal kommer)
• Målet anknyter till Lessebo kommuns Energi- miljö- och klimatstrategiska
program mål 7.
Hållbart medarbetarindex HME ska uppgå till minst index 83
• Mäts genom Lessebo kommuns egen medarbetarundersökning. Utgångsläge: 78
(2021)
• Målet anknyter till Agenda 2030 mål 5:5 och 8:8.

Uppdrag
Uppdrag till samtliga
• Utveckla medarbetarskapet i enlighet med Medarbetarpolicyn.
• Arbeta aktivt med ledarskapsutveckling.
• Utarbeta plan för kompetensförsörjning på kort och lång sikt.
• Genomföra energibesparande åtgärder i verksamheterna.
Uppdrag till kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden
• Minska matsvinnet i skolor.
Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden
• Öka den egna elproduktionen.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Pensionskostnad

Skattesats

Arbetsgivarna och fackförbunden har
Skattesatsen för kommunen är 21,81 för
kommit överens om ett nytt tjänste2022 och den hålls oförändrad i budget
pensionsavtal
för anställda
inom kommuner
2023 och i planen
för 2024–2026.
2016-12-31
2017-12-31
2018-12-31
2019-12-31
2020-12-31
och regioner som gäller från och med
Totalt
8 760
8 806
8 780
8 733
8 655
Finansiering
januari 2023. AKAP-KR som avtalet heter är
Födda
129
103
99
91
De externa finansieringskällorna
är106
i första
ett
helt
avgiftsbestämt
avtal
för
Döda
99
105
84
89
hand skatteintäkter 85
och statsbidrag.
I
tjänstepension där arbetsgivaren löpande
Inflyttning
478
807 de
415
557
kommunens budgetarbete
används
betalar in 482
premier. Avtalet
innebär
Utflyttning
704
771
569
630 premien686 ökar
prognoser över skatter
och generella
kortfattat
att
med
statsbidrag som tas
Invandring
449 fram av273 SKR.
162
113
62
1,5 procentenhet. Skandia har per 30 april
Fortlöpande
förändringar
av 11dessa
Utvandring
25
25
29
2022
uppdaterat
Lessebos25 prognos för
prognoser under året ska inte ge anledning
pensionskostnader baserat på det nya
till några ändringar av de anslagsnivåer som
pensionsavtalet och budgeten är baserad på
fastställts av kommunfullmäktige. När
denna prognos samt beräkningar för det
upplåningsbehov finns till investeringar
fåtal tjänstepersoner som har alternativa
sker upplåningen hos Kommuninvest.
tjänstepensioner. Det nya avtalet ger bättre
pension för de anställda och därmed
Befolkningsutveckling
betydande ökade kostnader för kommunen.
Kommunens har haft en högt mottagande
Pensionskostnaderna ökar både pga. höjda
av flyktingar och befolkningen ökade under
avgifter i en nya pensionsavtalet och pga.
2012–2017. Därefter har befolkningen
stor ökning i prisbasbeloppet år 2023.
minskat något varje år. Nuvarande
budgetalternativ har ett antagande om en
PO-pålägg
befolkning på 8 600 invånare år 2023. Per
Kommunen följer SKR:s riktlinjer. Den
den 16 maj uppgick invånarantalet till
kraftiga kostnadsökningen för avtals8 549. Nya bostadsprojekt är på gång att
pensioner i kommuner ger ett ökat POfärdigställas i Hovmantorp som bör
pålägg 2023. Det föreslagna PO-pålägget för
innebära att antalet invånare kommer att
2023 ligger på 42,75% att jämföra med POöka de närmaste åren.
pålägget för 2022 som var 39,25%.

Invånare
Totalt
Födda
Döda
Inflyttning
Utflyttning
Invandring
Utvandring

2017-12-31
8 806
106
99
534
796
273
11

2018-12-31
8 780
103
105
415
569
162
25

2019-12-31
8 733
99
84
482
630
113
29
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2020-12-31
8 655
91
89
557
686
62
25

2021-12-31
8 574
89
86
539
672
52
13

Inflation
Budget och plan innehåller en fastställd
uppräkning över tid för löneökningar och
för de interkommunala ersättningarna
gällande gymnasiet som kompenseras med 1
mkr. Inflationstakten för 2022 ligger över
5% och för 2023 ligger den runt 2,5%. Den
höga inflationstakten 2022 beror framför
allt på stigande el- och drivmedelspriser
men även på ökade priser för livsmedel och
dessa sammantaget genererar en allmän,
bred prisuppgång.
I budgeten har olika poster kompenserats
olika mycket för inflationsuppgången
eftersom den ser så olika ut för olika poster.
För drivmedel har kostnadsökningen sedan
förra våren varit minst 30%, inköp av ett
antal elbilar motverkar kostnadsökningen
något, totalt har 160 tkr lagts till för utökade
drivmedelskostnader.
Den största delen av elkostnaden för 2023
är terminsäkrad och för 2024 är 80% av
förbrukningen terminsäkrad och de delarna
påverkas inte av dagens höga elpriser
eftersom
säkringen
gjordes
före
prisuppgången. För de rörliga delarna är
elpriserna 2023 och 2024 uppräknade
utifrån hur terminspriserna för dessa år såg
ut nu under våren 2022. För åren därefter
ligger samma nivå som för 2024 i planen.
Transportkostnaderna
för
exv.
livsmedelstransporter har ökat kraftigt från
maj 2022 beroende på prisjustering i avtalet
om 12,5%, kostnaderna i budget 2023 höjs
därmed. Råvarukostnaderna är uppräknade
med 4,3% per år för 2022–2023.
Försäkringskostnaderna är uppjusterade
något för 2023. Hänsyn är tagen till att
fjärrvärmepriset höjdes sent inför 2022 och
övriga förbrukningsartiklar är uppräknade

med 2% för 2022–2023. För dessa poster
har ingen ytterligare ökning lagts in för
2024–2026 utan kommer ses över till
budget 2024.
Ingen inflationsuppräkning har gjorts för
exv. externa tjänster eller programvaror.

Kapitalkostnad
Internräntan sätts till 1,5% för 2023. Det är
en höjning med 0,25 procentenheter
jämfört med internräntan för 2022 baserat
på att kommunens upplåningskostnader
beräknas stiga.
Justering av kapitalkostnadernas skillnader
mellan åren till förvaltningarna görs i den
reviderade budgeten i höst, finns nu på
finansen.

Exploatering
För
framtida
exploateringsområden
kommer exploateringsredovisning göras för
att kunna matcha nedlagda kostnader på
tomterna med intäkter för sålda tomter.
Därtill kommer en del av tomtpriset att
intäktföras
som
en
gatukostnadsersättning.

Taxor och avgifter
Förslaget till taxor och avgifter redovisas
och beslutas i samband med nämnders
framtagande av internbudget. För VA som
ska ha full kostnadstäckning är det viktigt
att intäkterna når upp till den nivå som
fastställts för att klara en målsatt
kostnadstäckning. Förslag på nya taxor tas
fram av Samhällsbyggnadsnämnden och
föreläggs kommunfullmäktige i särskild
ordning.
Avfallshanteringen sköts via det delägda
bolaget SSAM (Södra Smålands avfall &
miljö). Taxan i kommunen beslutas dock av
respektive kommun.
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Förfogande
Medel för oförutsedda behov samt resurser
för kostnadsutveckling för löner föreslås för
2023.
•

Kommunfullmäktige

100 tkr

•

Kommunstyrelsen

200 tkr

•

Löneökning 2023

•

RÖK Löneökn. 2023

•

Övrigt

9 100 tkr
200 tkr
1 432 tkr
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RESULTATBUDGET
(Tkr)

2022

2023

2024

2025

2026

Kommunstyrelse/KLK

74 850

75 442

74 982

74 582

74 582

Samhällsbyggnadsnämnd

24 853

28 059

28 769

26 869

24 169

271

267

267

267

267

Barn o Utbildningsnämnd

296 141

291 968

293 681

293 931

295 226

Socialnämnd

193 393

197 808

197 808

197 808

197 808

9 992

22 856

38 093

52 843

72 248

33 200

35 100

38 000

40 500

45 400

-599 500

-616 400

-633 600

1,49%

2,82%

2,79%

2,00%

2,79%

610 000

626 500

647 200

665 500

685 200

Resursförändring %

3,64%

2,70%

3,30%

2,83%

2,96%

Finansiella intäkter

6 300

7 900

8 200

8 200

8 200

-4 600

-5 400

-6 900

-8 100

-9 900

12 200

12 600

14 900

19 300

19 200

8 650

8 600

8 650

8 700

8 750

Myndighetsnämnd

Finans/intern/förfogande
Varav Avskrivningar
Verks. Nettokostnader
Nettokostnadsförändring %
Skatteintäkter

Finansiella kostnader
Årets resultat
Invånare 1/11 året innan

-646 300 -664 300

Attraktiv arbetsgivare
är ett centralt mål!
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BALANSBUDGET
Prognos
(Tkr)

2022

2023

2024

2025

2026

Anläggningstillgångar

632 107

678 307

719 027

771 327

837 528

Omsättningstillgångar

211 354

212 581

213 936

218 079

223 078

843 461

890 888

932 963

353 600

366 200

381 100

400 400

419 600

därav årets resultat

-7 936

12 600

14 900

19 300

19 200

därav resultatutjämningsreserv

18 989

18 989

18 989

18 989

18 989

18 888

18 215

18 390

18 533

18 533

316 392

348 392

390 392

417 392

454 392

20 000

10 000

34 000

20 000

55 000

119 580

113 080

113 080

113 080

113 080

35 000

45 000

30 000

40 000

55 000

470 972

506 472

533 472

570 472

622 472

843 461

890 888

932 963

989 406 1 060 606

26,9%

27,1%

27,9%

28,7%

29,0%

Pensionsförpliktelser

126 731

124 737

121 138

116 701

111 910

Övr. ansvarsförbindelser

409 705

409 705

409 705

409 705

409 705

536 436

534 442

530 843

526 406

521 615

TILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

989 406 1 060 606

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital

Avsättningar(pensioner mm)
Skulder
Långfristiga skulder, lån
därav ersättningslån
Kortfristiga skulder
Nyupplåning
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTN. OCH SKULDER
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser
ANSVARSFÖRBINDELSER

Summa Ansvarsförbindelse/förpliktelse
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KASSAFLÖDESBUDGET
Prognos
(Tkr)

2022

2023

2024

2025

2026

Årets resultat

-7 936

12 600

14 900

19 300

19 200

Justering för av- och nedskrivningar

32 977

35 100

38 000

40 500

45 400

-734

-673

175

143

0

0

0

0

0

0

24 307

47 027

53 075

59 943

64 600

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

0

0

0

0

0

Ökning/minskning förråd och varulager

0

0

0

0

0

Ökning/minskning kortfristiga skulder

0

0

0

0

0

24 307

47 027

53 075

59 943

64 600

-62 053

-80 650

-78 050

-93 150

-111 950

Försäljning av materiella anl. tillgångar

0

0

0

0

0

Investeringsbidrag materiella anl. tillgångar

0

0

0

0

0

Investering av finansiella anl. tillgångar

-320

-1 000

-1 020

0

0

Försäljning av finansiella anl. tillgångar

0

0

0

0

0

-62 373

-81 650

-79 070

-93 150

-111 950

Nyupptagna lån

35 000

45 000

30 000

40 000

55 000

Amortering av skuld

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

0

-4 000

-4 050

-4 050

-4 050

13 000

0

0

0

0

Byte pensionssystem, ändring tidpunkt premiebetalning

0

-6 500

0

0

0

Ökning av långfristiga fordringar

0

0

0

0

0

350

350

350

350

350

45 350

31 850

23 300

33 300

48 300

Årets kassaflöde

7 284

-2 773

-2 695

93

950

Likvida medel vid årets början

4 962

12 246

9 473

6 778

6 871

12 246

9 473

6 778

6 871

7 820

Justering för gjorda avsättningar
Just. för ianspråktagna avsättningar
Medel från verksamheten för förändring
av rörelsekapital

Kassaflöde från den löp. verksamheten
INVESTERINGAR
Investering i materiella anl. tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamh.
FINANSIERING

Eliminering ökning av kapitalförvaltning
Eliminering minskning av kapitalförvaltning

Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamhet

Likvida medel vid årets slut
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INVESTERINGSBUDGET OCH PLAN 2023–2027
Projekt

2023

2024

2025

2026

2027

IT - Utrustning

7203

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Lokala system (servers, SAN, lagring)

7223

50

50

50

50

1 500

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontor

Evolution

300

Ny webb/intranät

250

250

Köksutrustning

9410

200

200

200

200

200

Mark/Byggnad/Exploateringsåtgärder, KS disp.

7199

2 000

5 000

5 000

5 000

5 000

6 300

9 000

8 750

8 750

10 200

Summa Kommunledningskontoret
Bibliotek/Fritidsanl. Vht 3200/3400
Bibliotek/invent.

9108

Fritidsanl, utskottets disp.

9101

100

100

100

100

100

Tillgänglighetsanpassning/Mötesplatser

9103

100

100

100

100

100

200

250

200

250

200

6 500

9 250

8 950

9 000

10 400

Projekt

2023

2024

2025

2026

2027

Gata/Park

7500

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Asfalt

75xx

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 1, gata

7xxx

2 100

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 2, gata

7xxx

200

GC-port Rv25, medfinansiering

7xxx

Summa

Bibliotek/ Fritidsanläggningar

Summa Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnd
Gata & Park

Summa

50

50

Vht 2400/2500

Gata & Park

Vatten & Avlopp

2 500

6 300

4 000

2 000

2 000

8 500

6 000

4 000

32 500

40 000

10 000

6 000

-1 500

Vht 8650–8670

Vattenverk Skruv

7745

5 000

5 000

VA-försörjning Hovmantorp/Lessebo

77xx

3 000

30 000

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 1, VA

7xxx

6 300

-1 500

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 2, VA

7xxx

400

Vatten & Avlopp

77xx

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

17 200

36 000

41 000

41 000

12 500

Summa Vatten
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Projekt

2023

2024

2025

2026

2027

Reinvesteringar, Komponent/Energi

8xxx

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Prästkragen, renovering el. nybyggnad *1

822x

5 000

30 000

Nyängskolan, ombyggnad *l

81xx

Bikupan, skapa nya klassrum i bef byggnad *1

81xx

7 000

Lustigkulla/Edabacken, ny-/ombyggnad *l

823x

12 000

19 000

15 000

Matsal Skruv

8xxx

3 000

Odengatan 8

8xxx

4 000

Maskiner, lokalvård

8105

100

100

100

100

100

Köksmaskiner

8102

500

500

500

500

500

22 600

25 600

30 600

51 600

6 600

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

47 600

67 100

81 600

100 100

24 600

2023

2024

2025

2026

2027

500

500

500

500

200

350

Samhällsbyggnadsnämnd
Fastigheter

Vht 9750–9790

Summa Fastighet
Maskiner

9 000

Vht 9240

Maskinbyten

8900

Summa maskiner
Summa Samhällsbyggnadsnämnd
Utbildningsnämnd
Reinvest. undervisning BUN:s disp.

9204

500

Inventarier Bikupan

92xx

500

Inventarier Särskola

920x

750

Utemiljö ny särskola

92xx

500

Inventarier Kvarndammskolan

92xx

300

Inventarier Lustigkulla

92xx

Inventarier Edabacken

92xx

Inventarier idrottshall

92xx

600

Inventarier Prästkragen

1 350

Summa Utbildningsnämnd

2 550

700

1 450

1 850

500

Socialnämnd

2023

2024

2025

2026

2027

Tekniska hjälpmedel

9343

800

800

800

800

800

Inventarier, äldreomsorg

9329

100

100

100

100

100

Procapita verksamhetssystem

932x

Inventarier, OF Korttids

93xx

100

100

250

100

100

1 000

1 000

1 150

1 000

1 000

Summa Socialnämnd
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2023

2024

2025

2026

2027

Kommunstyrelsen/ KLK

6 500

9 250

8 950

9 000

10 400

Samhällsbyggnadsnämnd

47 600

67 100

81 600

100 100

24 600

Barn- o Utbildningsnämnd

2 550

700

1 450

1 850

500

Socialnämnd

1 000

1 000

1 150

1 000

1 000

T O T A L, netto

57 650

78 050

93 150

111 950

36 500

Varav taxefinansierad del

17 200

36 000

41 000

41 000

12 500

Skattefinansierad del

40 450

42 050

52 150

70 950

24 000

TOTAL

57 650

78 050

93 150

111 950

36 500

(tkr)

TOTAL INVESTERING, netto

Not *1 = igångsättningstillstånd KS
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BUDGET PER NÄMND
Kommunstyrelsen
Driftbudget (tkr)
Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

703

772

972

772

772

2 058

2 094

2 094

2 094

2 094

Partistöd

488

488

488

488

488

Revision

942

783

783

783

783

Valnämnd

11

412

12

12

12

955

1 090

1 090

1 090

1 090

68

68

68

68

-85

-85

-85

-85

-32

-32

-32

330

330

330

Politisk verksamhet
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Överförmyndare
- Löneökning förtroendevalda 2022
- Omfördelning IT-kostnader
- Justering interna poster
- Ökade PO-kostnader
Förändring politisk organisation
Summa

5 157

5 622

5 720

5 520

5 520

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

55 534

68 138

67 238

66 938

66 938

- Löneökning 2022

710

955

955

955

- Omfördelning IT-kostnader

380

380

380

380

90

90

90

744

744

744

1 315

1 355

955

-1 000

-1 000

-1 000

Kommunledningsförvaltningen
Verksamhetsanslag

- Inflationskompensation
- Ökade PO-kostnader
Verksamhetsförändringar
Effektiviseringar
Summa

55 534

69 228

69 722

69 462

69 062

Totalt

60 691

74 850

75 442

74 982

74 582
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Uppdrag
Finansiella mål
• Söka tillgängliga statsbidrag att använda i verksamheten
Boende och livskvalité
• Varje nämnd/styrelse ska genomföra minst två dokumenterade
digitaliseringsaktiviteter som leder till effektivisering i verksamheten eller ökad
service.
• Engagera föreningar och grupper av medborgare i arbetet för ökad trygghet.
• Tillse att de bidrag som går till samlingslokaler bidrar till ett ökat kulturutbud.
Barn och ungas uppväxtvillkor
• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.
• Samtliga relevanta verksamheter ska arbeta efter de beslutade modeller och rutiner
som finns inom Barnens bästa gäller! i Kronoberg.
• Utveckla samarbetet med föreningar kring barn- och ungas fritid.
• Ta fram strategier som bidrar till att fler barn och unga blir fritidsaktiva.
Näringsliv och arbetsmarknad
• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.
• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.
• Ta fram strategier för att bidra till arbetet med kompetensförsörjning inom ramen
för den regionala utvecklingsstrategin.
• Genom dialog med kommunens företag kartlägga kompetensbehov.
• Aktivt arbeta med att matcha arbetslösa personer med det behov av kompetens
som finns i företagen
• Skapa en projektorganisation mellan arbetsmarknadsavdelningen, Vux och
Lärcenter med ett gemensamt mål om att öka sysselsättningsgraden i Lessebo
kommun.
Hållbarhet
• Genomföra energibesparande åtgärder i verksamheterna.
• Minska matsvinnet i skolor.
• Utveckla medarbetarskapet i enlighet med Medarbetarpolicyn.
• Arbeta aktivt med ledarskapsutveckling.
• Utarbeta plan för kompetensförsörjning på kort och lång sikt.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Driftbudget (tkr)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

20 114

24 002

24 002

23 752

23 752

- Löneökning 2022

661

884

884

884

- Omfördelning IT-kostnader

190

190

190

190

- Inflationskompensation

384

384

384

- Ökade PO-kostnader

699

699

699

- Justering interna poster

130

130

130

Kompensation höjda elpriser

570

630

630

1 000

4 000

0

0

-2 100

0

200

200

200

28 059

28 769

26 869

Verksamhetsanslag

Rivning & nedskrivning
Gatukostnadsersättning
Förändring fastigheter
Summa

20 114

24 853

Uppdrag
Finansiella mål
• Söka tillgängliga statsbidrag att använda i verksamheten
Boende och livskvalité
• Varje nämnd/styrelse ska genomföra minst två dokumenterade
digitaliseringsaktiviteter som leder till effektivisering i verksamheten eller ökad
service.
• Arbeta proaktivt med nya detaljplaner för bostäder.
Barn och ungas uppväxtvillkor
• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.
Näringsliv och arbetsmarknad
• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.
• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.
• Ta fram strategier för att bidra till arbetet med kompetensförsörjning inom ramen
för den regionala utvecklingsstrategin.
• Arbeta aktivt med försörjning av verksamhetsmark.
• Arbeta aktivt med framtida detaljplaner för verksamhetsmark.
Hållbarhet
• Genomföra energibesparande åtgärder i verksamheterna.
• Öka den egna elproduktionen.
• Utveckla medarbetarskapet i enlighet med Medarbetarpolicyn.
• Arbeta aktivt med ledarskapsutveckling.
• Utarbeta plan för kompetensförsörjning på kort och lång sikt.
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Myndighetsnämnden
Driftbudget (tkr)
Myndighetsnämnden

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

199

264

264

264

264

7

7

7

7

-8

-8

-8

4

4

4

267

267

267

Verksamhetsanslag
- Löneökning 2022
- Justering interna poster
- Ökade PO-kostnader
Summa

199

271

Uppdrag
Boende och livskvalité
• Varje nämnd/styrelse ska genomföra minst två dokumenterade
digitaliseringsaktiviteter som leder till effektivisering i verksamheten eller ökad
service.
Näringsliv och arbetsmarknad
• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.
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Barn och utbildningsnämnden
Driftbudget (tkr)
Barn & Utbildningsförvaltningen

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
Plan 2024 Plan 2025
2023

Verksamhetsanslag

283 962

294 442

291 447

292 945

291 895

3 649

4 894

4 894

4 894

-1 950

-1 950

-1 950

-1 950

- Justering interna poster

-49

-49

-49

- Inflationskompensation

644

644

644

4 062

4 062

4 062

-1 500

-825

-790

- Elevantal gymnasiet

-555

-490

310

- Barnantal förskola

-525

-1 050

-585

Budgetering statsbidrag

-3 000

-3 000

-3 000

Förändring lokaler inkl. måltid

-1 300

-1 300

-1 300

-200

-200

-200

291 968

293 681

293 931

- Löneökning 2022
- Omfördelning IT-kostnader

- Ökade PO-kostnader
Verksamhetsförändringar
- Elevantal grundskola

Effektiviseringar
Summa

283 962

296 141

Uppdrag
Finansiella mål
• Söka tillgängliga statsbidrag att använda i verksamheten
Boende och livskvalité
• Varje nämnd/styrelse ska genomföra minst två dokumenterade
digitaliseringsaktiviteter som leder till effektivisering i verksamheten eller ökad
service.
Barn och ungas uppväxtvillkor
• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.
• Samtliga relevanta verksamheter ska arbeta efter de beslutade modeller och rutiner
som finns inom Barnens bästa gäller! i Kronoberg.
• Fortsätta utveckla möjligheterna för barn och elevers inlärning.
• Ta fram strategier som bidrar till att fler barn och unga blir fritidsaktiva.
Näringsliv och arbetsmarknad
• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.
• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.
• Ta fram strategier för att bidra till arbetet med kompetensförsörjning inom ramen
för den regionala utvecklingsstrategin.
• Skapa en projektorganisation mellan arbetsmarknadsavdelningen, Vux & Lärcenter
med ett gemensamt mål om att öka sysselsättningsgraden i Lessebo kommun.
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Hållbarhet
• Genomföra energibesparande åtgärder i verksamheterna.
• Minska matsvinnet i skolor.
• Utveckla medarbetarskapet i enlighet med Medarbetarpolicyn.
• Arbeta aktivt med ledarskapsutveckling.
• Utarbeta plan för kompetensförsörjning på kort och lång sikt.
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Socialnämnden
Driftbudget (tkr)
Socialförvaltningen

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
Plan 2024 Plan 2025
2023

Verksamhetsanslag

214 528

188 356

187 856

187 856

187 856

- Löneökning 2022

3 572

4 703

4 703

4 703

- Omfördelning IT-kostnader

1 465
8 062

1 465

1 465

1 465

- Justering interna poster

-41

-41

-41

- Inflationskompensation

262

262

262

3 563

3 563

3 563

197 808

197 808

197 808

- Riktade statsbidrag

- Ökade PO-kostnader
Summa

214 528

201 455

Uppdrag
Finansiella mål
• Söka tillgängliga statsbidrag att använda i verksamheten
Boende och livskvalité
• Varje nämnd/styrelse ska genomföra minst två dokumenterade
digitaliseringsaktiviteter som leder till effektivisering i verksamheten eller ökad
service.
Barn och ungas uppväxtvillkor
• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.
• Samtliga relevanta verksamheter ska arbeta efter de beslutade modeller och rutiner
som finns inom Barnens bästa gäller! i Kronoberg.
• Organisera fältverksamhet.
• Ta fram strategier som bidrar till att fler barn och unga blir fritidsaktiva.
Näringsliv och arbetsmarknad
• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.
• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.
• Ta fram strategier för att bidra till arbetet med kompetensförsörjning inom ramen
för den regionala utvecklingsstrategin.
• Skapa en projektorganisation mellan arbetsmarknadsavdelningen, Vux och
Lärcenter med ett gemensamt mål om att öka sysselsättningsgraden i Lessebo
kommun.
Hållbarhet
• Genomföra energibesparande åtgärder i verksamheterna.
• Utveckla medarbetarskapet i enlighet med Medarbetarpolicyn.
• Arbeta aktivt med ledarskapsutveckling.
• Utarbeta plan för kompetensförsörjning på kort och lång sikt.
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INLEDNING
Kommunens budget med plan för
kommande tre år är ett centralt dokument
för att styra verksamhetens inriktning och
omfattning. Budgetens roll är att inom de
ekonomiska
ramarna
och
gällande
lagstiftning ange kommunfullmäktiges
prioriterade mål och inriktningar. Mål- och
verksamhetsstyrningen
ska
stödja
verksamheternas arbete med att nyttja
resurserna effektivt och att tillhandahålla
tjänster med hög kvalité.

Under budgetprocessens gång har
information givits om det pågående
arbetet till samtliga politiska partier som
är representerade i fullmäktige för att nå
bred förankring och budgetberedningen
har vid något tillfälle varit förstärkt med
nämndernas
ordförande
som
haft
möjlighet att ge input. Nämndernas
verksamheter hänger ihop med varandra
och man behöver se både helheten och de
olika delarna. Frågor som belysts särskilt
har varit koncernperspektivet och vikten
av att ha resultat- och investeringsnivåer
som gör att kommunen kan växa i
finansiell balans.

I
budgeten
tilldelas
nämnderna
ekonomiska ramar för sin verksamhet och
utifrån dessa arbetar nämnderna fram en
internbudget för 2023. Varje nämnd
ansvarar för, förutom att säkra sitt
basuppdrag, att genom internbudgeten
bidra till utveckling i enlighet med
fullmäktiges budget.

Det är väsentligt att god ekonomisk
hushållning
bibehålls
och
när
investeringsnivåerna nu ligger betydligt
högre än det snitt som legat på 27 mkr/år
under 2010–2017 så är det viktigt att
resultatnivåerna
ökar.
Kommunens
finansiella måltal har uppdaterats och ett
nytt mål för självfinansiering har införts
och soliditeten ska nu mätas både på
kommunnivå och som ett koncernövergripande finansiellt mål.

Budgetarbetet påbörjades i början av året
och ett heldagsmöte hölls med KSAU och
presidierna för samtliga nämnder och bolag
den 3 februari med en dialog om framtida
verksamhetsmål, övergripande ekonomi
och nämndernas framtida utmaningar.
I början av mars i samband med
färdigställandet av årsbokslutet för 2021
träffade respektive förvaltnings presidium
och förvaltningschef KS presidium för
genomgång av bokslutet och för samtal om
nämndernas behov av resurser för
kommande budgetår.
Budgetprocessen
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KOMMUNSTYRELSENS ANDRE VICE
ORDFÖRANDE HAR ORDET
Här presenterar vi en moderat budget med
ansvar för ekonomin och tillförsikt för
framtiden. Kommunfullmäktige beslutar
och fastställer den budget som nämnder
och styrelser har en skyldighet att följa och
vidta åtgärder för att inte överskrida.
Det allvarliga läget i Lessebo kommun
beror till stor del på ett socialdemokratiskt
styre i över 50 år. Många av
verksamhetsmålen har inte uppfyllts och
kommunens ekonomi går allt sämre när de
statliga
stöden
börjar
avta
efter
flyktingkrisen 2015. Arbetslösheten och alla
dess negativa konsekvenser slår hårt och
detta är en av kommunens största
utmaningar. Många nyanlända är dåligt
rustade för den svenska arbetsmarknaden.
Arbetslinjen måste stå i första led för att
minska arbetslösheten och utanförskapet
och måste innehålla mer utbildning och
särskilt utbildning i svenska språket,
praktik
och
krav
på
aktivering.
Lessebolöftet, som vi vill kalla det här
åtagandet, är ett beprövat sätt som ger
resultat. Detta ger fler i arbete och färre i
försörjningsstöd.
Vi moderater vill ha en trygg kommun där
alla kan ta en kvällspromenad eller gå till
skolan utan att känna oro eller bli utsatt för
kränkningar. Vi har i flera år framhållit
vikten av väktare, kameraövervakning,
fältassistenter, nattvandrare och närvaro av
polis i kommunen. Både i hemmet och i
övriga samhället ska det vara tryggt.
Kommunens insatser hittills har varit både
för blygsamma och för långsamma.

Den mest betydande faktorn för ett jobb i
dag är någon form av gymnasieutbildning.
Behörigheten
till
gymnasium
för
kommunens elever måste öka och kan inte,
som idag vara 4 av 10 som lämnar Bikupan
och som inte uppfyller gymnasiebehörighet. Skolans personal gör vad de
kan med de förutsättningarna de har, men
det krävs både mer personal och fler
verktyg för att studieresultaten ska öka.
Moderaterna i Lessebo kommun vill
renovera det Särskilda boendet Berghälla i
Lessebo, ja vi vill renovera alla de befintliga
särskilda boendena som i dag finns i
kommunen men vi vill göra det i en väl
utarbetad plan för varje ort och boende.
När nu tyvärr kommunfullmäktige röstade
för en nerläggning så kommer fastigheten
stå tom och då vill vi renovera Berghälla till
ett nytt och modernt särskilt boende.
Företagandet måste öka. Detta görs i
Lessebo kommun genom att färdigställa
mer verksamhetsmark i alla orter med
början utmed riksväg 25. Tågstopp i Skruv
är en annan viktig åtgärd som måste till.
Attraktiva
boenden
är
en
av
förutsättningarna för att människor ska
vilja bo och leva här. Vi har nära till natur
och sjöar och kan erbjuda tomter, villor och
lägenheter med sådana lägen.
Moderaterna i Lessebo kommun
genom Marcus Dackling,
kommunstyrelsens andre vice
ordförande
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OMVÄRLDSANALYS
Kommunsektorn har en utmanande tid
framför sig där det blir fler yngre och äldre
i samhället men relativt sett färre som
arbetar och betalar skatt. Kommunerna
behöver klara ett allt större uppdrag med
mindre pengar. Behovet av tydliga
prioriteringar, nya och innovativa lösningar
och samarbeten växer för att säkra en
hållbar utveckling och välfärd.

Information hämtad från SKR cirkulär
22:15, daterat 28 april 2022
Skatteunderlagsprognosen vilar på ett
samhällsekonomiskt
scenario
för
utvecklingen globalt och i Sverige fram till
år
2025.
Baserat
på
rekordstora
överraskningar
i
de
svenska
inflationsutfallen hittills i år samt att höga
energipriser (i synnerhet på olja och el)
väntas
bestå
året
ut
revideras
inflationsprognosen upp kraftigt. KPIinflationen beräknas bli över 5 procent som
genomsnitt helåret 2022. Inflationen i
Sverige antas dock gradvis sjunka, dels i
takt med att energiprisernas bidrag till
KPIF-ökningen mattas av, dels i takt med
att den underliggande inflationen (KPIF
exkl. energi) åter bedöms sjunka under två
procent. Trots denna dämpning beräknas
årsgenomsnittet
för
KPIF-inflationen
hamna klart över målsatta 2 procent. Givet
en period med långt högre inflation än på
länge i Sverige utgår prognosen från högre
löneökningar än tidigare prognoser.
Förutom den höga inflationen är det
stigande räntor som i hög grad präglar de
makroekonomiska utsikterna.

Rysslands invasion av Ukraina är en annan
viktig faktor just nu. Kriget är starkt
bidragande till den senaste tidens energioch råvaruprisinflation.
Trots dessa globala motvindar pekar
prognosen mot en fortsatt återhämtning av
den svenska konjunkturen 2022 och 2023.
Kriget i Ukraina bedöms inte ge några stora
negativa effekter på den inhemska
efterfrågan i Sverige. I frånvaro av kriget
hade konjunkturen sannolikt varit starkare,
men faktum är att ”återöppnandet av
samhällsekonomin” i år utgör en relativt
starkare kraft.
SKR poängterar att BNP under loppet av
2022 inte stiger nämnvärt snabbt. Att
tillväxttalet för i år ändå blir högt följer av
brant uppgång under 2021. Vad som till
synes är ”hög tillväxt i år” är i själva verket
en effekt av ”hög tillväxt förra året”.
Trots hög smittspridning vid årets början
har restriktionerna med anledning av
covid-19 trappats ned markant. Återhämtningen för arbetsmarknaden beräknas
därmed kunna fortgå – trots globala risker,
hög inflation och stigande räntor. När det
gäller sysselsättningen kvarstår ännu mer
att hämta igen (än för BNP), efter den
lågkonjunktur
som
pandemin
och
restriktioner medförde. Särskilt delar av
tjänstesektorn kommer kunna stärkas rejält
i år, vilket gynnar inhemsk efterfrågan och
jobben i Sverige. Detta kommer att driva
upp antalet arbetade timmar, vilket gynnar
lönesumman
och
det
kommunala
skatteunderlaget.
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Utrymmet för en fortsatt expansion av
sysselsättningen krymper dock med tiden.
Andelen arbetslösa sjunker 2023 under 7,5
procent, vilket är SKR:s uppskattning av
jämviktsarbetslösheten. En allt måttligare
tillväxt syns därför 2024 och 2025 för såväl
arbetsinsatsen i timmar som BNP.
Med anledning av kriget i Ukraina antar
prognosen en klar dämpning för export och
investeringar under innevarande år.
Svackan förväntas dock vara temporär och
tämligen snabbt återhämtad, liksom bli
långt mer beskedlig än vad som inträffade
första halvåret 2020. Mottagandet av
ukrainska flyktingar föranleder samtidigt
att de offentliga konsumtionsutgifterna i
Sverige förhöjs i år, vilket alltså stärker
inhemsk efterfrågan och BNP.

prognosen för lönesumman
kommunala skatteunderlaget.

och

det

Då även löner och priser hos kommuner
och regioner antas öka snabbare än i
tidigare bedömningar innebär de beräknat
högre skatteintäkterna inte någon reell
resursförstärkning.
Den
samhällsekonomiska
utvecklingen
kommer
kommande år att i hög grad präglas av just
den urholkning av ”köpkraften” som snabbt
stigande priser och löner leder till.

SKR:s senaste skatteunderlagsprognos som
presenterades den 28 april ligger som
underlag till denna budget. Denna prognos
innebär en markant upprevidering av
löneökningstakten
på
den
svenska
arbetsmarknaden för perioden 2022–2025.
Detta bidrar till en upprevidering av
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
OCH FINANSIELLA MÅL
En annan viktig parameter för god
ekonomisk hushållning är att ha rimliga
investeringsnivåer och att ha en plan för
finansiering av investeringarna. Lessebo
kommun kommer under planperioden att
göra investeringar i bland annat förskolor
och skolor som innebär upptagande av
nya lån. Ju högre investeringarna är desto
högre resultat behövs för att kunna
bibehålla soliditetsnivån. För 2023 införs
ett måltal för kommunens självfinansieringsgrad och på länge sikt
behöver ett måltal för självfinansiering
finnas för hela kommunkoncernen.

Kommunallagen slår fast att kommuner
och kommunkoncerner ska ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Det gäller på både kort och lång sikt.
Begreppet god ekonomisk hushållning har
både ett finansiellt perspektiv och ett
verksamhetsperspektiv.
I budgeten ska skattesatsen och anslagen
anges. Av budgeten ska det vidare framgå
hur verksamheten ska finansieras och hur
den ekonomiska ställningen beräknas vara
vid budgetårets slut. Budgeten ska även
innehålla en flerårsplan för ekonomin. De
finansiella mål och verksamhetsmål som är
av betydelse för en god ekonomisk
hushållning ska anges.

Det har ännu inte fattats något beslut om
hur kommunen ska gå vidare med
investeringar eller renoveringar i särskilt
boende. Investeringen för att bygga ett
nytt särskilt boende eller renovera alla de
fyra nuvarande boendena är ungefär lika
stora 160–170 mkr, men det skulle bli
väldigt olika konsekvenser avseende
personal- och driftskostnader beroende på
vilket alternativ som väljs och därför har
valet gjorts att inte ta med något av
förslagen. Det bör betonas att alternativet
att varken börja renovera eller bygga
innan planperiodens slut i praktiken inte
är ett möjligt alternativ pga. byggnadernas
status. I 2022 års budget finns 500 tkr
avsatta för fortsatt utredning kring
framtida äldreomsorgslokaler.

God ekonomisk hushållning handlar om att
styra ekonomin både i ett kortare och i ett
längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett
längre perspektiv överstiger intäkterna
innebär det att kommande generationer
betalar
för
denna
överkonsumtion.
Normalt sett ska ekonomin visa ett positivt
resultat på en nivå som gör att
förmögenheten inte urholkas av inflation
eller för låg finansieringsgrad. God
ekonomisk hushållning ska gälla oavsett
om verksamheten bedrivs i förvaltnings
eller bolagsform, därmed blir koncernperspektivet
allt
viktigare
som
utgångspunkt för styrningen.
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Styrkedja
Lessebo kommuns styrkedja bygger på att
kommunfullmäktige beslutar om övergripande
budget
och
finansiering.
Kommunfullmäktige beslut om såväl
finansiella mål som verksamhetsmål samt
uppdrag. Det innebär att nämnder och
styrelser får ramar att förhålla sig till.

Nämnder och styrelser beslutar sen i sina
internbudgetar om strategier för att uppnå
mål och uppdrag samt en fördelning av den
ekonomiska ram som fullmäktige beslutat
om. Utifrån internbudgeten kan sen
respektive
verksamhet
besluta
om
aktiviteter som kopplas till mål, uppdrag
och strategier samt tilldelad budget.

Finansiella mål
Mål
Mål för Lessebo kommun
•
•
•

Det långsiktiga målet är att resultatet efter finansnetto ska uppgå till minst 2% av
skatteintäkterna inkl. bidrag. För 2023 sätts målet till > 12,6 mkr.
Soliditeten inkl. pensionsåtaganden ska uppgå till minst 25 %.
Självfinansieringsgraden för investeringar ska över en rullande treårsperiod uppgå
till minst 50 procent.

Mål
Mål för kommunkoncernen
•

Soliditeten för kommunkoncernen inkl. pensionsåtaganden ska uppgå till minst
17%.

Bolagen
enligt ägardirektiv

Avkastningen på sysselsatt
kapital ska vara lägst:

Soliditeten ska
vara minst:

AB Lessebohus

3%

10 %

AB Lessebo Fastigheter

2%

10 %

AB Kyrkebyn 3

2%

10 %

Lessebo Fjärrvärme AB

3,5 %

5%
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VERKSAMHETSMÅL
Verksamhetsmålen ryms
under sex rubriker

Det finns ett naturligt egenintresse för
varje organisation att medvetet driva
verksamheten mot tydliga mål och
vinnlägga sig om att återberätta för
uppdragsgivarna vad man åstadkommit.
Lessebo kommuns verksamhetsmål utgår
från kommunens vision och Agenda
2030. De är även kopplade till
kommunens olika strategidokument och
den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

•
•
•
•
•
•

I budgeten för 2023 är målen
kompletterade med utpekade uppdrag
som nämnder och styrelser förväntas
skapa strategier och åtgärder kring och
sen följa upp och rapportera tillbaka till
fullmäktige.

Lessebolöftet
Tryggheten
Skolan
Äldreomsorgen
Företagandet
Attraktivt boende

Lessebo kommun står bakom den
gemensamma
kraftsamling
gällande
kompetensförsörjning som sker i regionen
utifrån
den
regionala
utvecklingsstrategin.
Förvaltningsorganisation och koncernföretag får i uppdrag att medverka och
bidra i arbetet.

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2023, som syftar till
att uppnå en social, ekologisk och ekonomiskt hållbar värld till 2030.
Kommunerna har en viktig roll i genomförandet.
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Lessebolöftet
Vad är Lessebolöftet? Det är en nyckel och
ett arbetssätt för att minska arbetslösheten,
minska försörjningsstödet och matcha
vuxenutbildning för de arbetssökande. Det
är ett åtagande som sätter focus på
arbetslösheten och hur vuxenutbildning
hjälper till så att företag som söker
kompetens finner den.

Med detta verktyg är vi säkra på att
försörjningsstödet
kommer
minska
väsentligt för Lessebo kommun samt att
fler hamnar i jobb och utbildning för ett
arbete.

Mål
Den totala arbetslösheten ska minska till 10,0 %
• Mäts genom Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Utgångsläge: 12,5 (december
2021)
• Målet anknyter till Agenda 2030 mål 8:5 och 8:6 samt till Regionala
utvecklingsstrategin prioritering 4.
•
Det totala utbetalade försörjningsstödet ska vara max 6 000 tkr
• Mäts genom socialförvaltningens utbetalning. Utgångsläge: 8 703 tkr (2021)

Uppdrag
Uppdrag till samtliga*
• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.
Uppdrag till kommunstyrelsen
• Genom dialog med kommunens företag kartlägga kompetensbehov.
• Aktivt arbeta med att matcha arbetslösa personer med det behov av kompetens
som finns i företagen
•
Uppdrag till kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden
• Skapa Lessebolöftet med en början som projektorganisation mellan
arbetsmarknadsavdelningen, Vux och Lärcenter med ett gemensamt mål om att
öka sysselsättningsgraden i Lessebo kommun, vilken efter ett år blir en egen
organisation. Genom att arbetslösheten minskar och försörjningsstödet minskar så
sparar vi in 4 100 tkr till socialnämnden.

*Definition av ordet samtliga när det nämns i uppdragen = Kommunstyrelsen, Socialnämnden,
Barn- och utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Lessebohus.
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Tryggheten
Här måste Lessebo kommun agera mer
resolut.
Alla
ska
kunna
ta
en
kvällspromenad eller gå till skolan med
glädje utan att känna oro eller bli utsatt för
kränkningar. Egendom och fordon ska få
stå orörda utan vandalisering eller inbrott.
Vi moderater vill ha ordningsvakter, fler
fältassistenter, nattvandrare, fungerande
kameraövervakning och mer belysning på
utsatta områden.

Vi vill också införa en parlamentariskt
tillsatt Kultur- och fritidsnämnd med
det långsiktiga målet att skapa en
tryggare kommun.

Mål
Den upplevda tryggheten bland invånarna ska förbättras till index 1,80
• Målet mäts genom polisens trygghetsmätning. Utgångsläge: 2,16 (2020)
• Målet anknyter till Agenda 2030 mål 11:7 och 16:1.

Uppdrag
Uppdrag till kommunstyrelsen
• Engagera föreningar och grupper av medborgare i arbetet för ökad trygghet.
• Utveckla samarbetet med föreningar kring barn- och ungas fritid.
• Organisera och öka trygghetsverksamheten med 500 tkr genom fler väktare,
nattvandrare, fältassistenter och kameraövervakning.
• Utöka verksamheten på kommunens fritidsgårdar samt öppet alla fredagar.
• Ge i uppdrag till den parlamentariska arbetsgruppen att under mandatperioden
arbeta fram en parlamentariskt sammansatt kultur- och fritidsnämnd.
500 tkr för nämnden.
Uppdrag till socialnämnden
• Organisera fältverksamhet.
Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden
• Installera och starta driften av alla kameror på kommunala byggnader.
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Skolan
Det krävs ordning och reda i skolan för att
uppnå studie ro och trygghet. Moderaterna
har i flera år yrkat på fler vuxna i skolan,
läxhjälp, lovskola, lärarassistenter och fler
kuratorer.

Allt detta har tidigare röstats ned genom
samarbetet mellan Socialdemokraterna och
Centerpartiet. 4 av 10 elever som lämnar
nian från Bikupan är idag inte behöriga för
fortsatta gymnasiestudier.

Mål
Andelen som går ut grundskolan och har behörighet till gymnasiet ska
successivt öka till 80 % från dagens alltför låga nivå på 62,7%
• Mäts genom officiell statistik hos Skolverket. Utgångsläge: 62,7 (läsåret 2020/21)
• Målet anknyter till Agenda 2030 mål 4:3 och 4:5.

Uppdrag
Uppdrag till samtliga
• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.
Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden
• Fortsätta utveckla möjligheterna för barn och elevers inlärning.
• Organisera en samordnare för Barnens bästa gäller i Kronoberg samt öka
tryggheten i våra skolor genom åtgärder motsvarande 1 000 tkr.
Uppdrag till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt
socialnämnden
• Samtliga relevanta verksamheter ska arbeta efter de beslutade modeller och rutiner
som finns inom Barnens bästa gäller i Kronoberg.
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Äldreomsorgen
Vi vill renovera det särskilda boendet
Berghälla i Lessebo. Så även i övriga
tätorter efterhand. Behovet av särskilt
boende minskar när det har blivit
behovsprövat och inte ålders bestämt till
alla som fyllt 75.

Vi moderater tror på valfrihet och individen
framför systemet. Det är du som enskild
medborgare som ska välja var du vill bo även
när du blir äldre. När du inte kan eller vill bo
kvar hemma i din lägenhet eller villa vill vi
moderater att det ska finnas trygga boenden
med gemensamhetsytor för måltider eller
andra aktiviteter. När behovet är så stort av
vård att du inte klarar dig själv ska det finnas
särskilt boende i alla våra fyra större orter.

Mål
Andelen invånare som upplever att äldreomsorgen är bra eller mycket bra
ska uppgå till 75 %
• Målet mäts genom Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning.
Utgångsläge: 60 % (2021)

Uppdrag
Uppdra till socialnämnden
• Organiserade aktiviteter för de äldre i gemensamma samlingslokaler.
• Aktivt arbeta för att ta fram trygga bostäder och s.k. seniorbostäder för de som
önskar det.
Uppdra till socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och
kommunstyrelsen.
• Att starta projektering för renovering av Berghälla.
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Företagandet
Moderaterna vill ha fler företag och
entreprenörer som vill starta eller utöka sin
verksamhet i Lessebo kommun. Med mer
exploateringsfärdig
verksamhetsmark
utmed väg 25 och även på de andra orterna
blir det lättare att locka till sig företagare.

Vidare ska den viktiga näringslivsverksamheten prioriteras ännu högre och
kontakterna mellan företag och kommun
underlättas. Bra kommunikationer och
framför allt tågstopp i Skruv är en mycket
viktig fråga vi vill lösa.

Mål
Service till företagare ska öka till index 4,4
• Mäts genom undersökning gjord av Svenskt Näringsliv. Utgångsläge: 4,26 (2021)
• Målet anknyter till Regionala utvecklingsstrategin prioritering 3 samt till Lessebo
kommuns näringslivsstrategi.
• Minst ett nytt verksamhetsområde ska vara färdigplanerat för att marknadsföras
under budgetåret.

Uppdrag
Uppdrag till samtliga
• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.
Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden
• Arbeta aktivt med försörjning av verksamhetsmark.
• Arbeta aktivt med framtida detaljplaner för verksamhetsmark.
• Aktivt söka möjligheter för byte av mark för att skapa tillgänglig verksamhetsmark
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Attraktivt boende
Kommunens attraktivitet ligger främst i ett
förhållandevis bra kommunikationsläge,
nära tillgång till natur och sjöar samt
ekonomiskt
fördelaktiga
tomtoch
huspriser. Attraktiva tomter och lägenheter
i natur- och
sjönära lägen
ska
marknadsföras
mer
för
presumtiva
inflyttare.

Mål
Antalet invånare i kommunen ska öka till 8 600 personer
• Mäts genom invånarantal (SCB). Utgångsläge: 8565 (mars 2022)
• Målet anknyter till Regionala utvecklingsstrategin samt till Lessebo kommuns
utvecklingsstrategi.

Uppdrag
Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden
• Arbeta proaktivt med nya detaljplaner för bostäder
• Uppmuntra till avstyckning av tomter på landsbygden
• Öka den egna elproduktionen genom uppförande av fler solceller.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Skattesats
Skattesatsen för kommunen är 21,81 för
2022 och den hålls oförändrad i budget
2023 och i planen för 2024–2026.

Finansiering
De externa finansieringskällorna är i första
hand skatteintäkter och statsbidrag. I
kommunens budgetarbete används de
prognoser över skatter och generella
statsbidrag som tas fram av SKR.
Fortlöpande
förändringar
av
dessa
prognoser under året ska inte ge anledning
till några ändringar av de anslagsnivåer
som fastställts av kommunfullmäktige. När
upplåningsbehov finns till investeringar
sker upplåningen hos Kommuninvest.

Befolkningsutveckling
Kommunens har haft en högt mottagande
av flyktingar och befolkningen ökade under
2012–2017. Därefter har befolkningen
minskat något varje år. Nuvarande
budgetalternativ har ett antagande om en
befolkning på 8 600 invånare år 2023. Per
den 16 maj uppgick invånarantalet till
8 549. Nya bostadsprojekt är på gång att
färdigställas i Hovmantorp som bör
innebära att antalet invånare kommer att
öka de närmaste åren.

Invånare
Totalt
Födda
Döda
Inflyttning
Utflyttning
Invandring
Utvandring

2017-12-31
8 806
106
99
534
796
273
11

Pensionskostnad
Arbetsgivarna och fackförbunden har
kommit överens om ett nytt tjänstepensionsavtal
för
anställda
inom
kommuner och regioner som gäller från
och med januari 2023. AKAP-KR som
avtalet heter är ett helt avgiftsbestämt avtal
för tjänstepension där arbetsgivaren
löpande betalar in premier. Avtalet innebär
kortfattat att premien ökar med 1,5
procentenhet. Skandia har per 30 april
2022 uppdaterat Lessebos prognos för
pensionskostnader baserat på det nya
pensionsavtalet och budgeten är baserad på
denna prognos samt beräkningar för det
fåtal tjänstepersoner som har alternativa
tjänstepensioner. Det nya avtalet ger bättre
pension för de anställda och därmed
betydande ökade kostnader för kommunen.
Pensionskostnaderna ökar både pga. höjda
avgifter i en nya pensionsavtalet och pga.
stor ökning i prisbasbeloppet år 2023.

PO-pålägg
Kommunen följer SKR:s riktlinjer. Den
kraftiga kostnadsökningen för avtalspensioner i kommuner ger ett ökat POpålägg 2023. Det föreslagna PO-pålägget
för 2023 ligger på 42,75% att jämföra med
PO-pålägget för 2022 som var 39,25%.

2018-12-31
8 780
103
105
415
569
162
25

2019-12-31
8 733
99
84
482
630
113
29
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2020-12-31
8 655
91
89
557
686
62
25

2021-12-31
8 574
89
86
539
672
52
13

Inflation
Budget och plan innehåller en fastställd
uppräkning över tid för löneökningar och
för de interkommunala ersättningarna
gällande gymnasiet som kompenseras med
1 mkr. Inflationstakten för 2022 ligger över
5% och för 2023 ligger den runt 2,5%. Den
höga inflationstakten 2022 beror framför
allt på stigande el- och drivmedelspriser
men även på ökade priser för livsmedel och
dessa sammantaget genererar en allmän,
bred prisuppgång.
I budgeten har olika poster kompenserats
olika mycket för inflationsuppgången
eftersom den ser så olika ut för olika poster.
För drivmedel har kostnadsökningen sedan
förra våren varit minst 30%, inköp av ett
antal elbilar motverkar kostnadsökningen
något, totalt har 160 tkr lagts till för
utökade drivmedelskostnader.
Den största delen av elkostnaden för 2023
är terminsäkrad och för 2024 är 80% av
förbrukningen terminsäkrad och de
delarna påverkas inte av dagens höga
elpriser eftersom säkringen gjordes före
prisuppgången. För de rörliga delarna är
elpriserna 2023 och 2024 uppräknade
utifrån hur terminspriserna för dessa år såg
ut nu under våren 2022. För åren därefter
ligger samma nivå som för 2024 i planen.
Transportkostnaderna
för
exv.
livsmedelstransporter har ökat kraftigt från
maj 2022 beroende på prisjustering i
avtalet om 12,5%, kostnaderna i budget
2023 höjs därmed. Råvarukostnaderna är
uppräknade med 4,3% per år för 2022–
2023.
Försäkringskostnaderna
är
uppjusterade något för 2023. Hänsyn är
tagen till att fjärrvärmepriset höjdes sent
inför 2022 och övriga förbrukningsartiklar

är uppräknade med 2% för 2022–2023. För
dessa poster har ingen ytterligare ökning
lagts in för 2024–2026 utan kommer ses
över till budget 2024.
Ingen inflationsuppräkning har gjorts för
exv. externa tjänster eller programvaror.

Kapitalkostnad
Internräntan sätts till 1,5% för 2023. Det är
en höjning med 0,25 procentenheter
jämfört med internräntan för 2022 baserat
på att kommunens upplåningskostnader
beräknas stiga.

Exploatering
För
framtida
exploateringsområden
kommer exploateringsredovisning göras för
att kunna matcha nedlagda kostnader på
tomterna med intäkter för sålda tomter.
Därtill kommer en del av tomtpriset att
intäktföras
som
en
gatukostnadsersättning.

Taxor och avgifter
Förslaget till taxor och avgifter redovisas
och beslutas i samband med nämnders
framtagande av internbudget. För VA som
ska ha full kostnadstäckning är det viktigt
att intäkterna når upp till den nivå som
fastställts för att klara en målsatt
kostnadstäckning. Förslag på nya taxor tas
fram av Samhällsbyggnadsnämnden och
föreläggs kommunfullmäktige i särskild
ordning.
Avfallshanteringen sköts via det delägda
bolaget SSAM (Södra Smålands avfall &
miljö). Taxan i kommunen beslutas dock av
respektive kommun.
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Finansiering investering Berghälla

Förfogande

Renovering av Berghälla särskilda boende
är inlagt i investeringsbudgeten under åren
2023–2024 med sammanlagt 52 mkr. Den
första hälften av investeringen som görs
2023 beräknas finansieras med lån.

Medel för oförutsedda behov samt resurser
för kostnadsutveckling för löner föreslås för
2023.

Resterande del beräknas finansieras genom
Boverkets stöd till bostäder för äldre samt
med medel från försäljning av delar av
Lessebohus fastighetsbestånd. Lessebohus
har tidigare fått villkorat aktieägartillskott
från kommunen med sammanlagt 28 477
tkr enligt Lessebohus årsredovisning 2021
och här räknar vi med att den delen av
investeringen som görs 2024 med 26 mkr
finansieras via återbetalning av villkorat
aktieägartillskott, men skulle bidrag
beviljas från Boverket så minskas
återbetalningen från Lessebohus med
motsvarande belopp som bidraget ger.
De villkorade aktieägartillskotten som
kommunen tidigare år givit Lessebohus är
redan tagna som en kostnad i kommunens
resultat och därmed ger återbetalningen
från bolaget en positiv resultateffekt år
2024 med 26 mkr.
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•

Kommunfullmäktige

100 tkr

•

Kommunstyrelsen

200 tkr

•

Löneökning 2023

•

RÖK Löneökn 2023

•

Övrigt

9 100 tkr
200 tkr
1 366 tkr

RESULTATBUDGET
(Tkr)

2022

2023

2024

2025

2026

Kommunstyrelse/KLK

74 850

77 442

76 982

76 582

76 582

Samhällsbyggnadsnämnd

24 853

27 859

25 569

26 669

23 969

271

267

267

267

267

Barn o Utbildningsnämnd

296 141

297 468

299 181

299 431

300 726

Socialnämnd

193 393

189 708

189 708

189 708

189 708

9 992

23 056

13 693

56 543

76 048

33 200

35 600

40 000

44 300

49 100

-599 500

-615 800

-605 400

1,49%

2,72%

-1,69%

7,23%

2,79%

610 000

626 500

647 200

665 500

685 200

Resursförändring %

3,64%

2,70%

3,30%

2,83%

2,96%

Finansiella intäkter

6 300

7 900

8 200

8 200

8 200

-4 600

-6 000

-8 100

-9 000

-10 200

12 200

12 600

41 900

15 500

15 900

8650

8600

8650

8700

8750

Myndighetsnämnd

Finans/intern/förfogande
Varav Avskrivningar
Verks. Nettokostnader
Nettokostnadsförändring %
Skatteintäkter

Finansiella kostnader
Årets resultat
Invånare 1/11 året innan

-649 200 -667 300

Attraktiv arbetsgivare
är ett centralt mål!
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BALANSBUDGET
Prognos
(Tkr)

2022

2023

2024

2025

2026

Anläggningstillgångar

632 107

730 807

799 027

833 527

882 528

Omsättningstillgångar

211 354

215 081

215 936

214 079

217 978

TILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

843 461

945 888 1 014 963 1 047 606 1 100 506

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital

353 600

366 200

408 100

423 600

439 500

därav årets resultat

-7 936

12 600

41 900

15 500

15 900

därav resultatutjämningsreserv

18 989

18 989

18 989

18 989

18 989

18 888

18 215

18 390

18 533

18 533

316 392

348 392

445 392

472 392

489 392

20 000

10 000

34 000

20 000

55 000

119 580

113 080

113 080

113 080

113 080

35 000

100 000

30 000

20 000

40 000

470 972

561 472

588 472

605 472

642 472

843 460

945 887 1 014 962 1 047 605 1 100 505

Avsättningar (pensioner mm)
Skulder
Långfristiga skulder, lån
därav ersättningslån
Kortfristiga skulder
Nyupplåning
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTN. OCH SKULDER
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser

26,9%

25,5%

28,3%

29,3%

29,8%

Pensionsförpliktelser

126 731

124 737

121 138

116 701

111 910

Övr. ansvarsförbindelser

409 705

409 705

409 705

409 705

409 705

536 436

534 442

530 843

526 406

521 615

ANSVARSFÖRBINDELSER

Summa Ansvarsförbindelser/förpliktelser
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KASSAFLÖDESBUDGET
Prognos
(Tkr)

2022

2023

2024

2025

2026

Årets resultat

-7 936

12 600

41 900

15 500

15 900

Justering för av- och nedskrivningar

32 977

35 600

40 000

44 300

49 100

-734

-673

175

143

0

0

0

0

0

0

24 307

47 527

82 075

59 943

65 000

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

0

0

0

0

0

Ökning/minskning förråd och varulager

0

0

0

0

0

Ökning/minskning kortfristiga skulder

0

0

0

0

0

24 307

47 527

82 075

59 943

65 000

-62 053

-133 650

-107 550

-79 150

-98 450

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Investering av finansiella anläggningstillgångar

-320

-1 000

-1 020

0

0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

-62 373

-134 650

-108 570

-79 150

-98 450

Nyupptagna lån

35 000

100 000

30 000

20 000

40 000

Amortering av skuld

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

0

-4 000

-4 050

-4 050

-4 050

13 000

0

0

0

0

Byte pensionssystem, ändring tidpunkt premiebetalning

0

-6 500

0

0

0

Ökning av långfristiga fordringar

0

0

0

0

0

350

350

350

350

350

45 350

86 850

23 300

13 300

33 300

Årets kassaflöde

7 284

-273

-3 195

-5 907

-150

Likvida medel vid årets början

4 962

12 246

11 973

8 778

2 871

12 246

11 973

8 778

2 871

2 720

Justering för gjorda avsättningar
Just. för ianspråktagna avsättningar
Medel från verksamheten för förändring
av rörelsekapital

Kassaflöde från den löp. verksamheten
INVESTERINGAR
Investering i materiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamhet
FINANSIERING

Eliminering ökning av kapitalförvaltning
Eliminering minskning av kapitalförvaltning

Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamhet

Likvida medel vid årets slut

21 LESSEBO KOMMUN | BUDGET 2023
147

INVESTERINGSBUDGET OCH PLAN 2023–2027
Projekt

2023

2024

2025

2026

2027

IT – Utrustning

7203

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Lokala system (servers, SAN, lagring)

7223

50

50

50

50

1 500

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontor

Evolution

300

Ny webb/intranät

250

250

Köksutrustning

9410

200

200

200

200

200

Mark/Byggnad/Exploateringsåtgärder, KS disp.

7199

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

9 300

9 000

8 750

8 750

10 200

Summa Kommunledningskontoret
Bibliotek/Fritidsanl. Vht 3200/3400
Bibliotek/invent.

9108

Fritidsanl, utskottets disp.

9101

100

100

100

100

100

Tillgänglighetsanpassning/Mötesplatser

9103

100

100

100

100

100

200

250

200

250

200

9 500

9 250

8 950

9 000

10 400

Projekt

2023

2024

2025

2026

2027

Gata/Park

7500

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Asfalt

75xx

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 1, gata

7xxx

2 100

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 2, gata

7xxx

200

GC-port Rv25, medfinansiering

7xxx

2000

2000

6 500

6 000

6 000

4 000

32 500

40 000

10 000

Summa

Bibliotek/ Fritidsanläggningar

Summa Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnd
Gata & Park

Summa

50

50

Vht 2400/2500

Gata & Park

Vatten & Avlopp

6 300

2 500

Vht 8650-8670

Vattenverk Skruv

7745

10 000

VA-försörjning Hovmantorp/Lessebo

77xx

3 000

30 000

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 1, VA

7xxx

6 300

-1 500

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 2, VA

7xxx

400

6 000

-1 500

Vatten & Avlopp

77xx

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

22 200

37 000

33 500

42 500

12 500

Summa Vatten
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Projekt

2023

2024

2025

2026

2027

Reinvesteringar, Komponent/Energi

8xxx

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Prästkragen, renovering el. nybyggnad *1

822x

5 000

30 000

Nyängskolan, ombyggnad *l

81xx

9 000

Bikupan, skapa nya klassrum i bef byggnad *1

81xx

7 000

Lustigkulla/Edabacken, ny-/ombyggnad *l

823x

12 000

Matsal Skruv

8xxx

3 000

Renovering Berghälla

8xxx

26 000

Odengatan 8

8xxx

4 000

Maskiner, lokalvård

8105

100

100

100

100

100

Köksmaskiner

8102

500

500

500

500

500

67 600

51 600

26 600

36 600

6 600

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

97 600

96 600

67 600

86 600

24 600

2023

2024

2025

2026

2027

500

500

500

500

200

350

Samhällsbyggnadsnämnd
Fastigheter

Vht 9750-9790

Summa Fastighet
Maskiner

19 000

15 000

26 000

Vht 9240

Maskinbyten

8900

Summa maskiner
Summa Samhällsbyggnadsnämnd
Utbildningsnämnd
Reinvest. undervisning BUN:s disp.

9204

500

Inventarier Bikupan

92xx

500

Inventarier Särskola

920x

750

Utemiljö ny särskola

92xx

500

Inventarier Kvarndammskolan

92xx

300

Inventarier Lustigkulla

92xx

Inventarier Edabacken

92xx

600

Inventarier Prästkragen

1 350

Summa Utbildningsnämnd

2 550

700

1 450

1 850

500

Socialnämnd

2023

2024

2025

2026

2027

Tekniska hjälpmedel

9343

800

800

800

800

800

Inventarier, äldreomsorgen

9329

100

100

100

100

100

Procapita verksamhetssystem

932x

Inventarier, OF Korttids

93xx

100

100

250

100

100

1 000

1 000

1 150

1 000

1 000

Summa Socialnämnd
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2023

2024

2025

2026

2027

Kommunstyrelsen/ KLK

9 500

9 250

8 950

9 000

10 400

Samhällsbyggnadsnämnd

97 600

96 600

67 600

86 600

24 600

Barn- o Utbildningsnämnd

2 550

700

1 450

1 850

500

Socialnämnd

1 000

1 000

1 150

1 000

1 000

110 650

107 550

79 150

98 450

36 500

Varav taxefinansierad del

22 200

37 000

33 500

42 500

12 500

Skattefinansierad del

88 450

70 550

45 650

55 950

24 000

110 650

107 550

79 150

98 450

36 500

(Tkr)

TOTAL INVESTERING, netto

T O T A L, netto

TOTAL
Not *1 = igångsättningstillstånd KS
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BUDGET PER NÄMND
Kommunstyrelsen
Driftbudget (tkr)
Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

703

772

972

772

772

2 058

2 094

2 094

2 094

2 094

Partistöd

488

488

488

488

488

Revision

942

783

783

783

783

Valnämnd

11

412

12

12

12

955

1 090

1 090

1 090

1 090

68

68

68

68

-85

-85

-85

-85

-32

-32

-32

330

330

330

Politisk verksamhet
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Överförmyndare
- Löneökning förtroendevalda 2022
- Omfördelning IT-kostnader
- Justering interna poster
- Ökade PO-kostnader
Förändring politisk organisation
Summa

5 157

5 622

5 720

5 520

5 520

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

55 534

68 138

67 238

66 938

66 938

- Löneökning 2022

710

955

955

955

- Omfördelning IT-kostnader

380

380

380

380

90

90

90

744

744

744

Verksamhetsförändringar

1 315

1 355

955

Tillskott

1 000

1 000

1 000

Kommunledningsförvaltningen
Verksamhetsanslag

- Inflationskompensation
- Ökade PO-kostnader

Summa

55 534

69 228

71 722

71 462

71 062

Totalt

60 691

74 850

77 442

76 982

76 582
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Uppdrag
Lessebolöftet
• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.
• Genom dialog med kommunens företag kartlägga kompetensbehov.
• Aktivt arbeta med att matcha arbetslösa personer med det behov av kompetens som
finns i företagen
• Skapa Lessebolöftet med en början som projektorganisation mellan
arbetsmarknadsavdelningen, Vux och Lärcenter med ett gemensamt mål om att
öka sysselsättningsgraden i Lessebo kommun, vilken efter ett år blir en egen
organisation. Genom att arbetslösheten minskar och försörjningsstödet minskar så
sparar vi in 4 100 tkr till socialnämnden.
Tryggheten
• Engagera föreningar och grupper av medborgare i arbetet för ökad trygghet.
• Utveckla samarbetet med föreningar kring barn- och ungas fritid.
• Organisera och öka trygghetsverksamheten med 500 tkr genom fler väktare,
fältassistenter, nattvandrare och kameraövervakning.
• Utöka verksamheten på kommunens fritidsgårdar samt öppet alla fredagar.
• Ge i uppdrag till den parlamentariska arbetsgruppen att under mandatperioden
arbeta fram en parlamentariskt sammansatt Kultur- och fritidsnämnd. 500 tkr för
nämnden.
Skolan
• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.
• Samtliga relevanta verksamheter ska arbeta efter de beslutade modeller och rutiner
som finns inom Barnens bästa gäller! i Kronoberg.
Äldreomsorgen
• Att starta projektering för renovering av Berghälla.
Företagandet
• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Driftbudget (tkr)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

20 114

24 002

24 002

23 752

23 752

- Löneökning 2022

661

884

884

884

- Omfördelning IT-kostnader

190

190

190

190

- Inflationskompensation

384

384

384

- Ökade PO-kostnader

699

699

699

- Justering interna poster

130

130

130

Kompensation höjda elpriser

570

630

630

1 000

1 000

0

0

-2 100

0

27 859

25 569

26 669

Verksamhetsanslag

Rivning
Gatukostnadsersättning
Summa

20 114

24 853

Uppdrag
Lessebolöftet
• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.
Tryggheten
• Installera och starta driften av alla kameror på kommunala byggnader.
Skolan
• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.
Äldreomsorgen
• Att starta projektering för renovering av Berghälla.
Företagandet
• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.
• Arbeta aktivt med försörjning av verksamhetsmark.
• Arbeta aktivt med framtida detaljplaner för verksamhetsmark.
• Aktivt söka möjligheter för byte av mark för att skapa tillgänglig verksamhetsmark.
Attraktivt boende
• Arbeta proaktivt med nya detaljplaner för bostäder.
• Öka den egna elproduktionen genom uppförande av fler solceller.
• Uppmuntra till avstyckning av tomter på landsbygden
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Myndighetsnämnden
Driftbudget (tkr)
Myndighetsnämnden

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

199

264

264

264

264

7

7

7

7

-8

-8

-8

4

4

4

267

267

267

Verksamhetsanslag
- Löneökning 2022
- Justering interna poster
- Ökade PO-kostnader
Summa

199

271
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Barn och Utbildningsnämnden
Driftbudget (tkr)
Barn & Utbildningsförvaltningen

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
Plan 2024 Plan 2025
2023

Verksamhetsanslag

283 962

294 442

291 447

292 945

291 895

3 649

4 894

4 894

4 894

-1 950

-1 950

-1 950

-1 950

- Justering interna poster

-49

-49

-49

- Inflationskompensation

644

644

644

4 062

4 062

4 062

-1 500

-825

-790

- Elevantal gymnasiet

-555

-490

310

- Barnantal förskola

-525

-1 050

-585

1 000

1 000

1 000

297 468

299 181

299 431

- Löneökning 2022
- Omfördelning IT-kostnader

- Ökade PO-kostnader
Verksamhetsförändringar
- Elevantal grundskola

Tillskott
Summa

283 962

296 141

Uppdrag
Lessebolöftet
• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.
• Skapa Lessebolöftet med en början som projektorganisation mellan
arbetsmarknadsavdelningen, Vux och Lärcenter med ett gemensamt mål om att
öka sysselsättningsgraden i Lessebo kommun, vilken efter ett år blir en egen
organisation. Genom att arbetslösheten minskar och försörjningsstödet minskar så
sparar vi in 4 100 tkr till socialnämnden.
Skolan
• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.
• Fortsätta utveckla möjligheterna för barn och elevers inlärning.
• Organisera en samordnare för Barnens bästa gäller i Kronoberg samt öka
tryggheten i våra skolor genom åtgärder motsvarande 1 000 tkr.
• Samtliga relevanta verksamheter ska arbeta efter de beslutade modeller och rutiner
som finns inom Barnens bästa gäller! i Kronoberg.
Företagandet
• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.
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Socialnämnden
Driftbudget (tkr)
Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
Plan 2024 Plan 2025
2023

214 528

188 356
3572
1465
8 062

187 856
4 703
1 465

187 856
4 703
1 465

187 856
4 703
1 465

- Justering interna poster

-41

-41

-41

- Inflationskompensation

262

262

262

3 563

3 563

3 563

-8 100

-8 100

-8 100

189 708

189 708

189 708

Socialförvaltningen
Verksamhetsanslag
- Löneökning 2022
- Omfördelning IT-kostnader
- Riktade statsbidrag

- Ökade PO-kostnader
Effektiviseringar
Summa

214 528

201 455

Uppdrag
Lessebolöftet
• Ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställda i verksamheten.
• Skapa Lessebolöftet med en början som projektorganisation mellan
arbetsmarknadsavdelningen, Vux och Lärcenter med ett gemensamt mål om att
öka sysselsättningsgraden i Lessebo kommun, vilken efter ett år blir en egen
organisation. Genom att arbetslösheten minskar och försörjningsstödet minskar så
sparar vi in 4 100 tkr till socialnämnden.
Tryggheten
• Organisera fältverksamhet.
Skolan
• Bidra till att barn- och ungas uppväxtmiljö är trygg.
• Samtliga relevanta verksamheter ska arbeta efter de beslutade modeller och rutiner
som finns inom Barnens bästa gäller! i Kronoberg.
Äldreomsorgen
• Organiserade aktiviteter för de äldre i gemensamma samlingslokaler.
• Aktivt arbeta för att ta fram trygga bostäder och s.k. seniorbostäder för de som
önskar det. Minskat behov av särskilt boende minskar budgeten med 4 000 tkr.
• Att starta projektering för renovering av Berghälla.
Företagandet
• Utveckla och förenkla de kontakter som sker med företag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-05-24
§ 116

Dnr 2021/416-1.4.1

Budget 2023 med verksamhetsplan 20242025
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Maria Trulsson redogör gör förutsättningar för
budgeten, bl.a. ökade pensionskostnader 2023.
Förslag till budget skickas ut i kallelsen till kommande
kommunstyrelse.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

158

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-07
§ 133

Dnr 2022/210-1.4.1

Fastställelse av skattesats år 2023
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
skattesatsen för 2023 ska vara 21,81 procent vilket innebär en
oförändrad skattesats för Lessebo kommun.
Ärendebeskrivning
Förslag till budget 2023 bygger bland annat på oförändrad skattesats
om 21,81 procent.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-16

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningsförvaltningen
2022-05-16

Fastställelse av skattesats år 2023
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
skattesatsen för 2023 ska vara 21,81 procent vilket innebär en
oförändrad skattesats för Lessebo kommun.

Ärendebeskrivning
Förslag till budget 2023 bygger bland annat på oförändrad
skattesats om 21,81 procent.

Maria Trulsson
Ekonomichef Kommunledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-05-24
§ 118

Dnr 2022/210-1.4.1

Fastställelse av skattesats år 2023
Beslut
Ärendet återkommer på kommunstyrelsens sammanträde.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-07
§ 132

Dnr 2022/211-1.4.1

Upplåning Lessebo kommun år 2023
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Uppta nya lån för 2023 med 55 mkr, varav omsättning uppgår till
10 mkr och nyupplåning till 45 mkr.
2. Inom ramen för respektive helägt bolags ramborgen uppta lån, för
vidareutlåning (såväl omsättning som nyupplåning), enligt
separat styrelsebeslut.
3. Uppdra till kommunledningskontoret att verkställa upplåningen,
som avser kommunen och dess helägda bolag för 2023.
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna och Centerpartiets förslag till resultat-, finansoch balansbudget för 2023 förutsätter nyupplåning med 45 mkr samt
omsättning av lån med 10 mkr, total upplåning för 2023 med 55 mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-24

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningsförvaltningen
2022-05-24

Upplåning Lessebo kommun för år 2023
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Uppta nya lån för 2023 med 55 mkr, varav omsättning uppgår
till
10 mkr och nyupplåning till 45 mkr.
2. Inom ramen för respektive helägt bolags ramborgen uppta lån,
för vidareutlåning (såväl omsättning som nyupplåning), enligt
separat styrelsebeslut.
3. Uppdra till kommunledningskontoret att verkställa
upplåningen, som avser kommunen och dess helägda bolag för
2023.
Ärendebeskrivning
S+C:s förslag till resultat-, finans- och balansbudget för 2023
förutsätter nyupplåning med 45 mkr samt omsättning av lån med
10 mkr, total upplåning för 2023 med 55 mkr.

Maria Trulsson
Ekonomichef Kommunledningsförvaltningen

163

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-05-24
§ 117

Dnr 2022/211-1.4.1

Upplåning Lessebo kommun år 2023
Beslut
Ärendet återkommer på kommunstyrelsens sammanträde.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-05-10
§ 121

Dnr 2022/141-1.6.3

Renhållningstaxa 2023 för Tingsryd,
Markaryd, Lessebo, Växjö och Älmhults
kommuner
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
anta förslag till renhållningstaxor 2023 enligt bilagda förslag till
renhållningstaxor.
Ärendebeskrivning
Renhållningstaxan antas av respektive kommuns
kommunfullmäktige, och består av två separata avgiftsdelar som
finansierar olika kostnader avseende hanteringen av hushållsavfall:
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser
hämtningstjänster, främst kostnader för drift av återvinningscentraler
samt för behandling av avfallet från dessa. Grundavgifterna
finansierar även behandling av farligt avfall samt kostnader för
administration, fakturering, information mm. Avgiften tas ut per
hushåll och varierar i nivå beroende på abonnentkategori.
Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I
renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bla för sophämtning,
tömning av trekammarbrunnar/täta tankar och latrinkärl.
Hämtningsavgifterna finansierar insamlingskostnad inkl ev kostnader
för behållare samt behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall.
Hämtningsavgiftens storlek beror på antal hämtade behållare, storlek
på behållare, hämtningsintervall och ev dragavstånd.
SSAM:s styrelse beslutade 2022-04-08 att godkänna förslag till taxa
och skicka den vidare till respektive kommuns fullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-26 § 102
Protokoll SSAM 2022-04-08 § 22
Prisändringsmodell renhållningstjänster 2023-2025
Förslag till renhållningstaxa år 2023 för Lessebo kommun
Hämtningsavgifter för Lessebo kommun 2023 Bilaga A-D

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-04-26
§ 102

Dnr 2022/141-1.6.3

Renhållningstaxa 2023 för Tingsryd,
Markaryd, Lessebo, Växjö och Älmhults
kommuner
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
anta förslag till renhållningstaxor 2023 enligt bilagda förslag till
renhållningstaxor.
Ärendebeskrivning
Renhållningstaxan antas av respektive kommuns
kommunfullmäktige, och består av två separata avgiftsdelar som
finansierar olika kostnader avseende hanteringen av hushållsavfall:
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser
hämtningstjänster, främst kostnader för drift av återvinningscentraler
samt för behandling av avfallet från dessa. Grundavgifterna
finansierar även behandling av farligt avfall samt kostnader för
administration, fakturering, information mm. Avgiften tas ut per
hushåll och varierar i nivå beroende på abonnentkategori.
Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I
renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bla för sophämtning,
tömning av trekammarbrunnar/täta tankar och latrinkärl.
Hämtningsavgifterna finansierar insamlingskostnad inkl ev kostnader
för behållare samt behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall.
Hämtningsavgiftens storlek beror på antal hämtade behållare, storlek
på behållare, hämtningsintervall och ev dragavstånd.
SSAM:s styrelse beslutade 2022-04-08 att godkänna förslag till taxa
och skicka den vidare till respektive kommuns fullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag
Protokoll SSAM 2022-04-08 § 22
Prisändringsmodell renhållningstjänster 2023-2025
Förslag till renhållningstaxa år 2023 för Lessebo kommun
Hämtningsavgifter för Lessebo kommun 2023 Bilaga A-D

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Styrelsen för Södra
Smålands Avfall & Miljö AB
2022-04-08

§ 22

Dnr 2022-00003

Beslut av renhållningstaxa 2023
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna
bilagda förslag till renhållningstaxa 2023 för Tingsryd, Markaryd,
Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner.
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå
kommunfullmäktige i respektive kommun att anta förslag till
renhållningstaxor 2023 enligt bilagda förslag till renhållningstaxor.
Bakgrund
Renhållningstaxan antas av respektive kommuns kommunfullmäktige,
och består av två separata avgiftsdelar som finansierar olika kostnader
avseende hanteringen av hushållsavfall:
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster,
främst kostnader för drift av återvinningscentraler samt för behandling
av avfallet från dessa. Grundavgifterna finansierar även behandling av
farligt avfall samt kostnader för administration, fakturering, information
mm. Avgiften tas ut per hushåll och varierar i nivå beroende på
abonnentkategori.
Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I
renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bla för sophämtning,
tömning av trekammarbrunnar/täta tankar och latrinkärl.
Hämtningsavgifterna finansierar insamlingskostnad inkl ev kostnader
för behållare samt behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall.
Hämtningsavgiftens storlek beror på antal hämtade behållare, storlek på
behållare, hämtningsintervall och ev dragavstånd.
Taxeförslag 2023
Höjda grund- och hämtningsavgifter
För beskrivning av bakgrund till föreslagen taxeförändring hänvisas till
bilaga ”Prisändringsmodell renhållningstjänster 2023-2025”.
För vanligaste villataxan föreslås avgifterna förändras totalt sett enligt
nedan:

Kommun FNI-taxa 2022 (2 st 370 l
kärl 26 + 13 tömningar per
år)

Ordförandes signatur Justerares signatur

FNI-taxa 2023 (2 st 370 l
kärl 26 + 13 tömningar per
år)

Utdragsbestyrkande
1 (3)
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Sammanträdesprotokoll
Styrelsen för Södra
Smålands Avfall & Miljö AB
2022-04-08

Älmhult
Markaryd
Lessebo
Växjö
Tingsryd

2874
2873
2862
2700
2804

2969
2944
3010
2836
2906

Slamavskiljare
För den vanligaste slamavskiljaren om 3 kubikmeter förändras avgifterna
enligt följande:

Taxa obligatorisk tömning 2022
Taxa obligatorisk tömning 2023

Älmhult Markaryd Tingsryd Lessebo
1 100
1 100
1 100
1 100
1 145
1 145
1 145
1 145

Taxa budad tömning 2022
Taxa budad tömning 2023

2 170
2 270

2 170
2 270

2 170
2 270

2 170
2 270

Växjö
740
750
1 240
1 250

Samtliga priser anges inklusive moms.
Övriga förändringar i taxeförslaget:
* Avgift för leverans och montage av lock-i-lock på fyrfackskärl.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Tingsryds kommun
Markaryds kommun
Lessebo kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun
För kännedom
Jessica Cedervall, VD
My Olsenius, Redovisningscontroller
Louise Stamblock, Chef för insamling och transport
Beslutsunderlag
- Prisändringsmodell renhållningstjänster 2023-2025
- Förslag till renhållningstaxa år 2023 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo,
Växjö och Älmhults kommuner
- Hämtningsavgifter för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och
Älmhults kommuner
2023 Bilaga A-D

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
2 (3)
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Sammanträdesprotokoll
Styrelsen för Södra
Smålands Avfall & Miljö AB
2022-04-08

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
3 (3)
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Ärende
Dnr SSAM 2022-00003
2022-04-01

Södra Smålands Avfall & Miljö AB

Jessica Cedervall
VD SSAM
Tel: 0470-41296

Renhållningstaxa 2023 för Tingsryd, Markaryd,
Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner
Förslag till beslut
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna bilagda
förslag till renhållningstaxa 2023 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö
och Älmhults kommuner.
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå
kommunfullmäktige i respektive kommun att anta förslag till
renhållningstaxor 2023 enligt bilagda förslag till renhållningstaxor.
Bakgrund
Renhållningstaxan antas av respektive kommuns kommunfullmäktige, och
består av två separata avgiftsdelar som finansierar olika kostnader avseende
hanteringen av hushållsavfall:
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster,
främst kostnader för drift av återvinningscentraler samt för behandling av
avfallet från dessa. Grundavgifterna finansierar även behandling av
farligt avfall samt kostnader för administration, fakturering, information
mm. Avgiften tas ut per hushåll och varierar i nivå beroende på
abonnentkategori.
Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I
renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bla för sophämtning, tömning
av trekammarbrunnar/täta tankar och latrinkärl. Hämtningsavgifterna
finansierar insamlingskostnad inkl ev kostnader för behållare samt
behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall. Hämtningsavgiftens
storlek beror på antal hämtade behållare, storlek på behållare,
hämtningsintervall och ev dragavstånd.

Taxeförslag 2023
Höjda grund- och hämtningsavgifter
Södra Småland Avfall & Miljö AB

1 (3)

Postadress Box 3060, 352 33 Växjö Besöksadress
Tel. 0470- 59 95 00 Fax Org.nr 559077-5853
E-post adam.andersson2@ssam.se Webb
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Ärende
Dnr SSAM 2022-00003
2022-04-01

För beskrivning av bakgrund till föreslagen taxeförändring hänvisas till
bilaga ”Prisändringsmodell renhållningstjänster 2023-2025”.
För vanligaste villataxan föreslås avgifterna förändras totalt sett enligt
nedan:
Kommun

FNI-taxa 2022 (2 st 370 l kärl 26 +
13 tömningar per år)

FNI-taxa 2023 (2 st 370 l kärl 26
+ 13 tömningar per år)

Älmhult

2874

2969

Markaryd

2873

2944

Lessebo

2862

3010

Växjö

2700

2836

Tingsryd

2804

2906

Slamavskiljare
För den vanligaste slamavskiljaren om 3 kubikmeter förändras avgifterna
enligt följande:
Taxa obligatorisk tömning 2022
Taxa obligatorisk tömning 2023

Älmhult Markaryd Tingsryd Lessebo
1 100
1 100
1 100
1 100
1 145
1 145
1 145
1 145

Taxa budad tömning 2022
Taxa budad tömning 2023

2 170
2 270

2 170
2 270

2 170
2 270

2 170
2 270

Växjö
740
750
1 240
1 250

Samtliga priser anges inklusive moms.
Övriga förändringar i taxeförslaget:


Avgift för leverans och montage av lock-i-lock på fyrfackskärl.

Beslutsunderlag
-

Prisändringsmodell renhållningstjänster 2023-2025

Förslag till renhållningstaxa år 2023 för Tingsryd, Markaryd,
Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner
Hämtningsavgifter för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och
Älmhults kommuner
2023 Bilaga A-D

Beslutet skickas till
För åtgärd
Tingsryds kommun
Markaryds kommun

2 (3)
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Ärende
Dnr SSAM 2022-00003
2022-04-01

Lessebo kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun
För kännedom
Jessica Cedervall, VD
My Olsenius, Redovisningscontroller
Louise Stamblock, Chef för insamling och transport

Jessica Cedervall
VD

My Olsenius
Redovisningscontroller

3 (3)
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Lessebo Bilaga A: Hämtningsavgifter avseende kunder som ej erbjudits matavfallsinsamling (övergångstaxa), samt säckar, latrin och bud from 2023-01-01

Behållarvolym (l) Variant
Latrin, vid sopkärl
37
Latrin, vid sopkärl
37
Latrin, vid sopkärl
37
Latrin, vid sopkärl
37
Latrin, i samband med ordinarie hämtning
37
Latrin, id annat tillfälle
37
Extra säck 160 l
160
I samband med ordinarie hämtning
80-190
240-400 I samband med ordinarie hämtning
240-400 Vid annat tillfälle
600-660 I samband med ordinarie hämtning
600-660 Vid annat tillfälle
Container vid annat tillfälle
3000
Container vid annat tillfälle
6000
Container vid annat tillfälle
8000
Container vid annat tillfälle
10000

Hämtningar
per år

Avgift uttas per

BKByggelsetyp

26
13
10
5
Bud
Bud
Bud
Bud
Bud
Bud
Bud
Bud
Bud
Bud
Bud
Bud

år
år
år
år
Behållare och gång
Behållare och gång
Behållare och gång
Behållare och gång
Behållare och gång
Behållare och gång
Behållare och gång
Behållare och gång
Behållare och gång
Behållare och gång
Behållare och gång
Behållare och gång

Permanent boende
Permanent boende
Fritidshus
Fritidshus
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Samtliga priser inkl. moms
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Drag-avstånd
m
Taxekod
LEHLAT26A
LEHLAT13A
LEFLAT10A
LEFLAT5A
LELATEXTRA
LELATBUD
LE160bud
enl abb
LE190bud
enl abb
LE400EXTRA
enl abb
LE400BUD
enl abb
LE600EXTRA
enl abb
LE600BUD
enl abb
LEC03BUD
enl abb
LEC06BUD
enl abb
LEC08BUD
enl abb
LEC10BUD
enl abb

Anmärkning

1(1)

Hämtningsavgift (kr) inkl
moms
5 668 kr
2 900 kr
2 008 kr
1 116 kr
220 kr
280 kr
115 kr
115 kr
155 kr
170 kr
190 kr
215 kr
1 155 kr
1 560 kr
1 830 kr
2 135 kr

Lessebo Bilaga B: Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2023-01-01

Behållarvolym (l) Variant
180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kommunägd container Osorterat
3000
Kommunägd container Osorterat
3000
Kommunägd container Osorterat
3000
Kommunägd container Osorterat
3000

Hämtningar
per år Avgift uttas per
52
52
26
26
260
260
208
208
156
156
104
104
52
52
26
26
260
260
208
208
156
156
104
104
52
52
26
26
156
104
52
26

Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år

Bebyggelsetyp
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende

Samtliga priser inkl. moms
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Dragavstånd
m
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0
0
0
0

Taxekod
LEHNO190K52KA
LEHNO190K52KB
LEHNO190K26KA
LEHNO190K26KB
LEHNO370K260KA
LEHNO370K260KB
LEHNO370K208KA
LEHNO370K208KB
LEHNO370K156KA
LEHNO370K156KB
LEHNO370K104KA
LEHNO370K104KB
LEHNO370K52KA
LEHNO370K52KB
LEHNO370K26KA
LEHNO370K26KB
LEHNO600K260KA
LEHNO600K260KB
LEHNO600K208KA
LEHNO600K208KB
LEHNO600K156KA
LEHNO600K156KB
LEHNO600K104KA
LEHNO600K104KB
LEHNO600K52KA
LEHNO600K52KB
LEHNO600K26KA
LEHNO600K26KB
LEHNO03C156K
LEHNO03C104K
LEHNO03C52K
LEHNO03C26K

1(2)

Anmärkning

Hämtningsavgift (kr)
inkl moms
5 445 kr
7 170 kr
3 415 kr
3 830 kr
39 505 kr
47 365 kr
31 670 kr
37 965 kr
23 840 kr
28 560 kr
16 010 kr
19 155 kr
8 065 kr
10 420 kr
4 615 kr
5 465 kr
55 720 kr
65 780 kr
44 685 kr
52 735 kr
33 650 kr
39 685 kr
22 615 kr
26 640 kr
11 420 kr
13 430 kr
5 900 kr
6 910 kr
183 350 kr
123 180 kr
63 015 kr
32 930 kr

Lessebo Bilaga B: Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2023-01-01

Behållarvolym (l) Variant
Kommunägd container Osorterat
6000
Kommunägd container Osorterat
6000
Kommunägd container Osorterat
6000
Kommunägd container Osorterat
6000
Kommunägd container Osorterat
8000
Kommunägd container Osorterat
8000
Kommunägd container Osorterat
8000
Kommunägd container Osorterat
8000
Kommunägd container Osorterat
10000
Kommunägd container Osorterat
10000
Kommunägd container Osorterat
10000
Kommunägd container Osorterat
10000

Hämtningar
per år Avgift uttas per
156
104
52
26
156
104
52
26
156
104
52
26

Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år

Bebyggelsetyp
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende

Samtliga priser inkl. moms
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Dragavstånd
m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Taxekod
LEHNO06C156K
LEHNO06C104K
LEHNO06C52K
LEHNO06C26K
LEHNO08C156K
LEHNO08C104K
LEHNO08C52K
LEHNO08C26K
LEHNO10C156K
LEHNO10C104K
LEHNO10C52K
LEHNO10C26K

2(2)

Anmärkning

Hämtningsavgift (kr)
inkl moms
305 010 kr
204 580 kr
104 150 kr
53 935 kr
389 255 kr
261 035 kr
132 815 kr
68 705 kr
473 060 kr
317 050 kr
161 040 kr
83 040 kr

Lessebo Bilaga C: Hämtningsavgifter restavfall from 2023-01-01

Behållarvolym (l) Variant
180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kommunägd container restavfall
3000
Kommunägd container restavfall
3000
Kommunägd container restavfall
3000
Kommunägd container restavfall
3000

Hämtningar
per år Avgift uttas per
52
52
26
26
260
260
208
208
156
156
104
104
52
52
26
26
260
260
208
208
156
156
104
104
52
52
26
26
156
104
52
26

Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år

Bebyggelsetyp
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende

Samtliga priser inkl. moms

176

Dragavstånd
m
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0
0
0
0

1(2)

Taxekod
LEHNS190K52KA
LEHNS190K52KB
LEHNS190K26KA
LEHNS190K26KB
LEHNS370K260KA
LEHNS370K260KB
LEHNS370K208KA
LEHNS370K208KB
LEHNS370K156KA
LEHNS370K156KB
LEHNS370K104KA
LEHNS370K104KB
LEHNS370K52KA
LEHNS370K52KB
LEHNS370K26KA
LEHNS370K26KB
LEHNS600K260KA
LEHNS600K260KB
LEHNS600K208KA
LEHNS600K208KB
LEHNS600K156KA
LEHNS600K156KB
LEHNS600K104KA
LEHNS600K104KB
LEHNS600K52KA
LEHNS600K52KB
LEHNS600K26KA
LEHNS600K26KB
LEHNS03C156K
LEHNS03C104K
LEHNS03C52K
LEHNS03C26K

Anmärkning

Hämtningsavgift (kr)
inkl moms
2 725 kr
3 585 kr
1 395 kr
1 825 kr
21 355 kr
25 605 kr
17 120 kr
20 520 kr
12 890 kr
15 440 kr
8 655 kr
10 355 kr
4 360 kr
5 210 kr
2 310 kr
2 735 kr
31 840 kr
37 590 kr
25 535 kr
30 135 kr
19 230 kr
22 680 kr
12 925 kr
15 225 kr
6 525 kr
7 675 kr
3 375 kr
3 950 kr
88 365 kr
59 450 kr
30 540 kr
16 085 kr

Lessebo Bilaga C: Hämtningsavgifter restavfall from 2023-01-01

Behållarvolym (l) Variant
Kommunägd container restavfall
6000
Kommunägd container restavfall
6000
Kommunägd container restavfall
6000
Kommunägd container restavfall
6000
Kommunägd container restavfall
8000
Kommunägd container restavfall
8000
Kommunägd container restavfall
8000
Kommunägd container restavfall
8000
Kommunägd container restavfall
10000
Kommunägd container restavfall
10000
Kommunägd container restavfall
10000
Kommunägd container restavfall
10000

Hämtningar
per år Avgift uttas per
156
104
52
26
156
104
52
26
156
104
52
26

Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år

Bebyggelsetyp
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende

Samtliga priser inkl. moms
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Dragavstånd
m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2(2)

Taxekod
LEHNS06C156K
LEHNS06C104K
LEHNS06C52K
LEHNS06C26K
LEHNS08C156K
LEHNS08C104K
LEHNS08C52K
LEHNS08C26K
LEHNS10C156K
LEHNS10C104K
LEHNS10C52K
LEHNS10C26K

Anmärkning

Hämtningsavgift (kr)
inkl moms
141 475 kr
95 025 kr
48 575 kr
25 350 kr
178 675 kr
119 990 kr
61 310 kr
31 970 kr
215 620 kr
144 705 kr
73 790 kr
38 335 kr

Lessebo Bilaga D: Hämtningsavgifter matavfall Verksamhet from 2023-01-01

Behållarvolym (l)

Variant

140
140
190
190
140
140
190
190
190
190
140
140
140
140
190
190
190
190
190
190

Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt

Hämtningar
per år Avgift uttas per
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl

26
26
26
26
52
52
52
52
104
104
104
104
104
104
156
156
208
208
260
260

Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år

Bebyggelsetyp
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende

Samtliga priser inkl. moms
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Dragavst
ånd m
0-5
5-15
0-5
5-15
0-5
5-15
0-5
5-15
0-5
5-15
0-5
5-15
0-5
5-15
0-5
5-15
0-5
5-15
0-5
5-15

Taxekod
LEHNM140K26KA
LEHNM140K26KB
LEHNM190K26KA
LEHNM190K26KB
LEHNM140K52KA
LEHNM140K52KB
LEHNM190K52KA
LEHNM190K52KB
LEHNM190K104KA
LEHNM190K104KB
LEHNM140K104KA
LEHNM140K104KB
LEHNM140K208KA
LEHNM140K208KB
LEHNM190K156KA
LEHNM190K156KB
LEHNM190K208KA
LEHNM190K208KB
LEHNM190K260KA
LEHNM190K260KB

1(1)

Anmärkning

Hämtningsavgift (kr)
inkl moms
1 045 kr
1 240 kr
1 300 kr
1 495 kr
1 785 kr
2 175 kr
2 170 kr
2 560 kr
3 970 kr
4 750 kr
3 210 kr
3 990 kr
5 440 kr
7 000 kr
5 770 kr
6 940 kr
7 570 kr
9 130 kr
9 370 kr
11 320 kr

1(11)

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR LESSEBO KOMMUN 2023
Gäller from 2023-01-01

Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras
justeras avgiften i motsvarande grad. I taxan ingår även i tillämpliga fall
förbränningsskatt om 130 kr per ton.
1.

HUSHÅLLSSOPOR

A

Grundavgift / kr
Byggnad med tre eller fler lägenheter

870 per lägenhet

Byggnad med upp till två lägenheter

1115 per byggnad

Byggnad med verksamhet/industri

1110 per byggnad

Fritidshus

725 per byggnad

Uttag av grundavgift utgår i de fall fastighet enligt lantmäteriets
fastighetstaxering är bebodd eller nyttjad för verksamhet, dvs har typkod för
fastighetstyp 2-5. För byggnad som innehåller både verksamhet/industri samt
tre eller fler lägenheter uttages grundavgift för verksamhet/industri och därtill
grundavgift för antal lägenheter i byggnaden. För villa som även innehåller
mindre verksamhet, tex frisersalong, uttages enbart grundavgift för byggnad
med upp till två lägenheter. För radhus/kedjehus erläggs grundavgift för
byggnad med upp till två lägenheter för resp hushåll. För bostadsrätter
uttages grundavgift för byggnad med upp till två lägenheter i de fall där
bostadsrätten utgörs av friliggande hus eller radhus/kedjehus, motsvarande
gäller även för fastigheter i samfällighetsförening.
Grundavgift uttages även för outhyrda lägenheter. Grundavgift debiteras även
vid befrielse i sophämtningen samt vid uppehåll i sophämtningen.
B

Hämtningsavgift kärlinsamling från en- och tvåfamiljshus
Generella regler för hämtning av kärl från en- och tvåfamiljshus:
-Dragväg för kärl skall utgöras av hårdgjord yta och i övrigt uppfylla
skriften Råd och rekommendationer för utrymmen och transportvägar.
-Kärlet skall placeras med handtaget mot sophämtaren.
-Dragväg mäts för kärl som enkel gångväg från sopbehållarens placering
till närmaste godkända uppställningsplats för sophämtningsfordon.
Bortersta kärlet får placeras maximalt det antal meter innanför
tomtgränsen som ingår i abonnemanget (se exempelbild nedan).
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-Bestämd uppställningsplats skall finnas för kärl. Kärlet återplaceras till
uppställningsplatsen efter tömning. Kärlet skall vara placerat vid
uppställningsplatsen senast hämtdagen kl 06.00. Vid inkörning samband
med tex helgdag skall kärlet vara placerat uppställningsplatsen på dag
som meddelas av Södra Smålands avfall och miljö AB.
-Från fritidshus sker hämtning under perioden maj-september.
-För vissa hämtningsintervall krävs anmälan till miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen i enlighet med avfallsföreskrift.
-Kostnad för kärl ingår i abonnemang under denna punkt. Rengöring av
kärl ansvarar abonnenten för.
Taxa för fastighetsnära insamling (FNI) från byggnader med en eller två
lägenheter (avgift för fritidshus gäller även verksamheter med tömning
under fritidssäsongen)
Abonnemang
Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 26 + 26
tömningar per år
Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 26+ 13 tömningar
per år
Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 13 + 13
tömningar per år *
Året runt - Extra 190 liters kärl 26 tömningar per år
(kräver fyrfacksabonnemang)
Året runt - 190 liters kärl 26 tömningar per år
osorterat avfall
Året runt - 370 liters kärl 26 tömningar per år
osorterat avfall
Fritidshus - Fyrfack 370 liters kärl 5 + 5 tömningar*
Fritidshus - Fyrfack 370 liters kärl 10 + 5 tömningar
Fritidshus - Extra 190 l kärl 10 tömningar (kräver
fyrfacksabonnemang)
Fritidshus - 190 liters kärl 10 tömningar osorterat
avfall
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Total taxa kr per
år inkl moms
3750
3010
2752
1304
4232
5703
1521
1620
677
1969
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Fritidshus - 370 liters kärl 10 tömningar osorterat
avfall
I total taxa ovan ingår grundavgift

2456

* Kräver skriftlig anmälan avseende hemkompost till miljö och
hälsoskyddskontoret i Lessebo kommun.
Möjlighet finns att välja 240 liters kärl för fyrfack i de fall där 370 liters kärl
ej får plats. Avgift är densamma som för 370 liters kärl.
Ovanstående taxor inkluderar dragavstånd 0-5 m. För utökat dragavstånd 515 m utgår ett tillägg om 8 kr inkl moms per hämtningstillfälle och kärl. Vid
särskilda byggnadstekniska förutsättningar som ej medger hämtning inom 15
m, kan efter beslut av VD för Södra Smålands avfall och miljö AB, längre
dragavstånd medges. För dessa dragavstånd uttages tillägg utöver avgift för
dragavstång på 5-15 m om 0,25 kr per meter multiplicerat med antal
årshämtningar.
Under perioden maj-september kan hämtning hos villafastigheter inom
detaljplanebelagt område ske varje vecka av fyrfack kärl 1, mot en avgift om
490 kr per säsong. Hämtningen omfattar 10 gånger och debiteras i förskott.
För fritidsabonnemang kan hämtning ske även övriga året med halverad
frekvens mot fritidsabonnemanget. Avgift utgår enligt följande:
Fritidshus - Fyrfack 370 liters kärl 1 var fjärde
vecka och kärl 2 var åttonde vecka under perioden
januari-april samt oktober till december, totalt 10
tömningar

581

Ytterligare dragväg kan medges av medicinska skäl. Beslut om detta
undantag fattas av VD för Södra Smålands avfall och miljö AB
I abonnemang för fastighetsnära insamling ingår papperspåsar för hantering
av matavfallet i köket.
I de fall flera renhållningsabonnenter använder samma avfallsbehållare utgår
grundavgift för respektive abonnent. Hämtningsavgift delas lika mellan
abonnenterna. För handläggning av delning utgår avgift om 100 kr per
abonnent.
Abonnemang för osorterat avfall kan ej delas med annan abonnent.
I de fall det utsorterade avfallet är av dålig kvalitet har avfallsansvarig nämnd
i enlighet med gällande avfallsföreskrift rätt att överföra kunden till
abonnemang för osorterat avfall, efter att kvalitetsproblemen påtalats
skriftligt och ingen förbättring skett. Vid hemtagning av matavfallskärl pga
dålig kvalitet utgår hemtagningsavgift om 300 kr per tillfälle.
Generella avgifter för kärl på en- och tvåfamiljshus
Vid byte av kärlstorlek/abonnemang utgår kärlbytesavgift om 300 kr per
tillfälle. Avgift uttages ej vid byte från osorterat- till fyrfacksabonnemang
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samt ej för utsättning resp hemtagning vid nytt abonnemang, uppehåll eller
vid avslut av abonnemang.
För separat utkörning av matavfallspåsar till en- och tvåfamiljshus uttages
avgift om 100 kr per tillfälle.
Uthyrning av ”lock-i-lock” till sopkärl hos en- och tvåfamiljshus
Fyrfackskärl
100 kr per kärl och år
För leverans och montering av ”lock-i-lock” utgår engångsavgift om 50 kr
per tillfälle.
För handläggning av ärende om uppehåll i sophämtningen utgår avgift om
300 kr per ärende. Då uppehåll upphör, och om kunden inte har meddelat
annat, så fastställer Södra Smålands avfall och miljö AB typ av abonnemang
för fastigheten/bostaden samt öppnar upp abonnemanget.
C

Hämtningsavgift för samtliga abonnentkategorier för övrig insamling av
hushållsavfall i säck, kärl och containers
Generella regler avseende hämtning från samtliga abonnentkategorier
för övrig insamling av hushållsavfall i säck, kärl och containers:
-Dragväg för kärl skall utgöras av hårdgjord yta och i övrigt uppfylla
skriften Råd och rekommendationer för utrymmen och transportvägar.
-Dragväg mäts för kärl som enkel gångväg från sopbehållarens placering till
närmaste uppställningsplats för sophämtningsfordon.
-Bestämd uppställningsplats skall finnas för kärl. Kärlet återplaceras till
uppställningsplatsen efter tömning.
-För vissa hämtningsintervall krävs tillstånd från miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen i enlighet med avfallsföreskrift.
-Från fritidshus sker hämtning under perioden maj-september.
Hämtningsavgifter för olika behållare, hämtningsintervall och
dragavstånd framgår av bilaga A-D hämtningsavgifter
Pris enligt bilaga A gäller för kunder i områden där kunderna ej erbjudits
matavfallsinsamling. Pris enligt bilaga B-D gäller för kunder som erbjudits
matavfallsinsamling.
För verksamheter som erbjudits abonnemang för matavfall kan dispens från
avgift för osorterat avfall enligt bilaga B medges i maximalt 12 månader efter
erbjudande om matavfallsinsamling, i de fall ombyggnation krävs för att
klara matavfallsinsamlingen. Efter dispenstiden överförs fastigheten
automatiskt till abonnemang med osorterat avfall.
I de fall de utsorterade matavfallet är av dålig kvalitet har avfallsansvarig
nämnd i enlighet med gällande avfallsföreskrift rätt att överföra kunden till
abonnemang för osorterat avfall enligt bilaga B, efter att kvalitetsproblemen
kommunicerats skriftligen med kunden och ingen förbättring skett. Vid
hemtagning av matavfallskärl pga dålig sortering uttages avgift om 300 kr
per tillfälle.
I abonnemang för matavfall ingår papperspåsar för hantering av matavfallet i
köket.
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För insamling av matavfall från verksamheter med behov av tömning flera
gånger i veckan utgår avgift motsvarande antal gånger per vecka gånger
kostnaden för tömning en gång per vecka.
Längsta dragavstånd för kärl är 15 m och för säck 20 m. Vid nybyggnation av
avfallsutrymmen är längsta dragavstånd 10m. Längre dragavstånd medges för
befintliga bygglovsprövade avfallsutrymmen samt om det av
byggnadstekniska skäl inte går att placera avfallsbehållare på max 15 m för
kärl alternativt 20 m för säck.
För dragavstånd utöver i bilagor A-D angivna avstånd uttages tillägg om 0,25
kr per meter multiplicerat med antal årshämtningar.
Vid upprepade fall av överfyllda kärl, där problemen påtalats skriftligen och
ingen åtgärd vidtagits (tex utökning av antal kärl) utgår överfyllnadsavgift
om 300 kr per tillfälle med överfyllda kärl tills att åtgärd vidtagits.
Kommunägda kärl skall vara hela och funktionella. Reparation eller utbyte av
icke funktionellt kommunägt kärl sker inom tre dagar från anmälan utan
kostnad för kunden. Om kunden förorsakat skada på kärlet skall kunden
ersätta kärlet mot självkostnadspris för kärlet samt kärlutsättningsavgift.
-För utkörning resp hemtagning av kärl utgår avgift om 300 kr
-Vid byte av kärlstorlek utgår kärlbytesavgift om 300 kr per tillfälle
Avgift för utsättning resp hemtagning uttages inte vid nytt abonnemang,
uppehåll eller vid avslut av abonnemang
Taxa för fastighetsnära insamling (FNI) från mindre flerfamiljshus och
verksamheter
Abonnemang
Året runt - Fyrfack 600 liters kärl 26+ 13 tömningar
per år
Grundavgifter tillkommer.

Total taxa kr per
år inkl moms
3077

Bottentömmande behållare
För bottentömmande behållare utgår avgift om 450 kr/tömning med tillägg av
vägd mängd multiplicerat med gällande tonpris enligt behandlingsavgift för
Häringetorps avfallsanläggning. Tömning sker på fastställda dagar 26 eller 52
gånger per år. Vid extra tömning utanför fastställda dagar utgår gällande
timpris.
Abonnenten bekostar, äger och underhåller de bottentömmande behållarna.
Rengöring av bottentömmande behållare kan ske mot gällande timpris för
slamsugningsfordon med spolmöjlighet.
2.

LATRIN
Taxor se bilaga A
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Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten.
Längsta dragavstånd är 15 m och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort
och medge hantering med hjulförsedd kärra.
För samtliga latrinabonnemang gäller att max två kärl hämtas per
hämtningstillfälle. Totalt sett får antalet hämtade kärl per säsong inte
överstiga antalet hämtningstillfällen enligt beställt abonnemang. Avgift för
budning utgår för de kärl som överstiger antal hämtningar enligt
abonnemang.
3.

BUDNINGSTAXA
Budad tömning utförs inom tre dagar från beställning eller i samband med
ordinarie hämtning. Avgifter för olika former av budning finns i bilaga A.
För budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om 150 kr per
tömningstillfälle. Tömning samma arbetsdag beställes innan kl 12.00
hämtningsdagen.
Avgift för hämtning av grovavfall
Mot avgift om 275 kr hämtas efter budning max 3 enheter grovavfall. För
ytterligare enhet tillkommer 45 kr per enhet. Hämtningen utförs en gång per
måna på fastställda datum. Hämtning anmäles senast kl 12.00 dagen
innan annonserad hämtdag. För flerfamiljshus finns även möjlighet att
förbeställa tömning de fastställda datumen.
Grovavfallet skall kunna hämtas av en person med lyfthjälpmedel. Som
grovavfall räknas inte bland annat trädgårdsavfall, bildelar,
byggnadsmaterial, värmepannor eller stängsel.
Insamlat grovavfall kan komma att lämnas för återbruk.
Placering av avfall vid Hämtning av grovavfall från villahushåll
Grovavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras vid tomtgräns så nära
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt.
Placering av avfall vid Hämtning av grovavfall från flerfamiljshus
Grovavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras på låsbar uppställningsplats eller
container enligt överenskommelse med Södra Smålands avfall och miljö AB.
Avgift för hämtning av elavfall
Mot avgift om 250 kr hämtas efter budning max 3 enheter elavfall. För
ytterligare enhet tillkommer 45 kr per enhet. Hämtningen utförs en gång per
månad på fastställda datum. Hämtning anmäles senast kl 12.00 dagen
innan annonserad hämtdag. För flerfamiljshus finns även möjlighet att
förbeställa tömning på de fastställda datumen.
Elavfallet skall kunna hämtas av en person med lyfthjälpmedel. Tömning av
elavfall kommer att samordnas med tömning av grovavfall. Hämtning sker
således på samma datum som hämtning av grovavfall. Denna tjänst avser
enbart elavfall härrörande från hushåll.
Placering av avfall vid Hämtning av elavfall från villahushåll
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Elavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras vid tomtgräns så nära
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt
Placering av avfall vid Hämtning av elavfall från flerfamiljshus
Elavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras på låsbar uppställningsplats eller
container enligt överenskommelse med Södra Smålands avfall och miljö AB.
Avgift för hämtning av farligt avfall
Mot avgift om 200 kr per tillfälle hämtas efter budning farligt avfall från
hushåll. Hämtningen omfattar farligt avfall från hushåll inkl småbatterier,
lysrör och kvicksilverhaltiga ljuskällor. Bil- och båtbatterier hämtas ej.
Hämtningen samordnas med hämtning av grovavfall. Hämtning sker således
på samma datum som hämtning av grovavfall. Hämtning anmäles senast kl
12.00 dagen innan annonserad hämtdag. För flerfamiljshus finns även
möjlighet att förbeställa tömning på de fastställda datumen.
Avfallet skall vara förpackat i originalförpackning eller på annat lämpligt sätt
märkt med upplysning om innehållet.
Placering mm av avfall vid Hämtning av farligt avfall från villahushåll
Förpackningar med farligt avfall skall vara emballerat i öppningsbar
behållare avpassad efter de väderförhållanden som råder vid
hämtningstillfället. Avfallslämnare i villafastighet håller själv med lämplig
behållare. Behållare med farligt avfall skall inför hämtning vara placerad på
överenskommet ställe på villafastighetens tomt.
Per tillfälle hämtas från villa max 10 kilo farligt avfall som ryms i två påsar
(upp till en papperskasses storlek) och/eller max 10 kilo elavfall med
måttbegränsningen cirka mikrovågsugns storlek. Förpackningar, utan
läckage, ska vara uppmärkta med vad de innehåller, på ett tydligt läsbart sätt.
Placering mm av avfall vid Hämtning av farligt avfall från flerfamiljshus
Farligt avfall ska vara tydligt märkt och placerat i godkänt och låsbart skåp
eller motsvarande enligt överenskommelse med Södra Smålands avfall och
miljö AB.
4.

EVENEMANGSTAXA
För evenemang uttages följande avgifter:
Container
Storlek Avgift
3 m3
6 m3
8 m3
10 m3

1255
1510
1680
1850

Extra tömning
enligt gällande taxa
enligt gällande taxa
enligt gällande taxa
enligt gällande taxa

I avgiften ingår utsättning och hemtagning, hyra i 5 dagar samt en tömning
inkl behandlingskostnad.
Kärl
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Moment

Taxa

enhet

Utsättning +
hemtagning*
Sluttömning
Hyra av behållare
Extra tömning
förbeställd**
Extra tömning akut
Helgtillägg

300

kr/kärl

25
10
25

kr/kärl
kr/kärl/dygn
kr/kärl

125
25

kr/kärl
kr/kärl

*Gäller alla storlekar och då utsättning och hemtagning sker
vardagar
** Beställning ska ske senast 1 vecka innan
5.

SLAMAVSKILJARE
För obligatorisk körtursplanerad tömning (1 gång/år) av slamavskiljare utgår
en avgift per brunn enligt följande:
Volym upp till 3 m3
Volym 3-4 m3
Volym 4-6 m3
Volym upp till 12 m3

1145 kr
1880 kr
2310 kr
3460 kr

Att tömningen är körtursplanerad innebär att SSAM planerar vilken månad
den obligatoriska tömningen sker. Avgifterna ovan avser även när kunden har
behov av ytterligare körtursplanerade tömningar (gäller upp till maximalt 12
st per år). Kunden ska förboka vilken/vilka månader som ytterligare tömning
löpande ska utföras.
För bottentömning av slamavskiljare utgår en avgift motsvarande budad
tömning.
För tömning av BDT-brunn i samband med ordinarie tömning av
slamavskiljare utgår en avgift om 400 kr/styck. Vid tömning av enbart BDTbrunn uttages avgift motsvarande budning.
För tömning av minireningsverk utgår avgift om 400 kr om tömningen sker i
samband med ordinarie tömning av slambrunn på fastigheten. Vid tömning
av enbart minireningsverk uttages avgift motsvarande obligatorisk tömning
om tömning sker i samband med ordinarie körtursplanerad tömning. Om
tömning inte sker i samband med ordinarie körtursplanerad tömning utgår
avgift för budning enligt denna taxa.
För tömning som måste ske med mindre fordon tillkommer tillägg om 800 kr
per tömning.
Vid budningstömning av slambrunnar eller motsvarande debiteras beroende
på brunnens volym, avgift per brunn enligt följande:
Volym upp till 3 m3
Volym 3-4 m3

2270 kr
2830 kr
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Volym 4-6 m3
Volym upp till 12 m3

3260 kr
4400 kr

Avgiften för budad tömning av slambrunn/tät tank avser tömning som utförs
inom 5 arbetsdagar efter beställning. För budningstömning som utförs inom 3
arbetsdagar tillkommer tillägg om 300 kr per tömning. För budningstömning
samma arbetsdag tillkommer tillägg om 1350 kr per tömning. Tömning
samma arbetsdag beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. För tidsbokad
budningstömning utgår tillägg om 600 kr per tömning. Tidsbestämd tömning
bokas 3 arbetsdagar före utförandet. Jourtömning utförs alla dagar inom 6
timmar från beställning mot ett tillägg på 2000 kr per tillfälle.
Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m
enligt följande:
Över 30 m slang
100 kr
Över 40 m slang
200 kr
Om slambrunn vid hämtningstillfället är tom eller ej åtkomlig utgår avgift om
575 kr per brunn
För hämtning med slamsugningsfordon där volym och/eller tidsåtgång ej kan
anses rymmas inom ovanstående fasta taxor, samt vid evenemang och
liknande utgår timpris 1000 kr per timme med tillägg om 230 kr/m3 per tömd
volym.
Fosforfiltermaterial
För tömning av filtermaterial från fosforfällor utgår avgift per tillfälle enligt
följande:
Hämtning och behandling av filtermassa max 500 kg
Hämtning och behandling av filtermassa över 500 kg

1650 kr
2350 kr

Avgiften avser tömning som utförs inom 5 arbetsdagar efter beställning.
Tömning av fettavskiljare
Vid tömning av fettavskiljare debiteras beroende på tankens volym, avgift
per avskiljare enligt följande:
Volym upp till 1 m3
Volym upp till 2 m3
Volym upp till 3 m3
Volym upp till 4 m3

1540 kr
2240 kr
2940 kr
3640 kr

Avgifterna ovan avser tömning som förbokats för samkörd tömning en gång
per månad, där kunden förbokat vilken/vilka månader tömning skall utföras.
För budningstömning utöver förbokad tömning utgår tillägg om 800 kr. För
budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om 1200 kr per
tömning. Hämtning beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen.
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För tömning av fettavskiljare större än 4 m utgår timpris enligt av Södra
Smålands avfall och miljö AB fastställd prislista med tillägg om 875 kr/ton
tömd volym.
3

6.

Trädgårdsavfall i kärl
För abonnemang med 370 liters kärl och tömning 17 gånger (tömning
varannan vecka) under perioden april-november uttages avgift om 600 kr.
För bostadsrättsföreningar och samfälligheter finns möjlighet till tömning 34
gånger (tömning varje vecka) under perioden april-november mot en avgift
om 1300 kr per kärl. I avgifterna ingår kärlhyra. Kärl skall på tömningsdagen
placeras med dragavstånd 0-5 m eller så nära närmaste uppställningsplats för
hämtningsfordon som möjligt. Vid budning uttages avgift enligt bilaga A.
Budning utföres endast de dagar då trädgårdsavfall hämtas på tur. Vid
hemtagning av trädgårdsavfallskärl uttages avgift om 100 kr per tillfälle.

7.

Returpapper
Kostnad per tömning av returpapper får uppgå till maximalt 110 kr per kärl
och tömningstillfälle inkl behållarhyra, behandling/materialintäkt och moms,
och oavsett behållares geografiska placering inom kommunen. För 52
tömningar per år innebär detta en maximal årlig avgift om 5720 kr inkl
moms. Avgift för returpapper fastställer vad entreprenören maximalt får ta ut
för själva hämtningen.
Tömning av returpapper får endast utföras av utförare som godkänts inom
Södra smålands avfall och miljö AB:s auktorisationssystem för returpapper.
Tömningen ska ske i enlighet med de regler som gäller i detta
auktorisationssystem.
Den entreprenör som hämtar returpapper fakturerar fastighetsägaren enligt
pris som utförare och fastighetsägaren avtalat.

8.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

8.1

Avbrott och ändringar
Avbrott eller ändringar i hämtningsförhållandena för kortare tid än 6 månader
medför inte avdrag i den ersättning som skall utgå enligt denna taxa.
Vid ny- och avbeställning räknas påbörjad kalendermånad som hel
debiteringsmånad.

8.2

Ersättning
Ersättning enligt denna taxa erläggs i enlighet med av Södra Smålands avfall
och miljö AB utfärdade föreskrifter. Ingår i belopp som ska betalas öretal ska
detta avrundas till närmaste hundratal. Därvid ska slutsifforna ett till och med
fyrtionio avrundas nedåt samt femtio till och med nittionio uppåt. Betalas
inte debiterat belopp inom tid som anges i räkningen, utgår dröjsmålsränta
enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle skett. Betalas inte
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11(11)
debiterat belopp inom tid som anges i räkningen utgår även påminnelse- och
inkassoavgift i enlighet med Södra Smålands avfall och miljö AB riktlinjer
för fakturering och kravverksamhet.
8.3

Ändring av abonnemang
Det åligger fastighetsägare att till Södra Småland avfall och miljö AB anmäla
när abonnemang skall upphöra samt adressändring o dyl.

8.4

Ändringsavgift
Vid ändring av abonnemang utgår avgift med 60 kr per tillfälle. Avgiften
debiteras i samband med nästkommande ordinarie debiteringstillfälle.
Ändringsavgift uttages ej vid flyttning.

8.5

Avgiftsskyldighet
I denna taxa under punkter 1-4 angivna avgifter skall betalas av fastighetens
ägare, eller den som enligt 1 kapitel 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
skall anses som ägare.
Faktura kan dock efter godkännande av Södra Smålands avfall och miljö AB
skickas till nyttjanderättshavaren om fakturamottagaren inte har skulder
avseende avfallstjänster. Om fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom
föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsägaren som är
betalningsansvarig. Avgifter under övriga punkter skall betalas av respektive
beställare.
Vid överlåtelse av fastighet erlägger den, till vilken fastigheten har överlåtits,
avgiften som belöper sig på tiden efter tillträdesdagen.
Inbetalning av avgifter skall ske till Södra Smålands avfall och miljö AB.
Om behållare inte har använts eller inte är tillgänglig vid hämtningstillfället,
uttages likväl avgift som om hämtning skett.

8.6

Avvikande hämtningsförhållanden och oförutsedd tjänst
Utöver de fall som upptagits i denna taxa äger styrelsen för Södra Smålands
avfall och miljö AB rätt att fastställa avgifter, dels för nya behållare och
tjänster som inte förekommer i taxan, dels i fall då hämtningsförhållandena
väsentligt avviker från de förutsättningar som taxan grundats på.

8.7

Abonnentens åliggande
Abonnentens åliggande i övrigt regleras av avfallsföreskrift.

8.8

Bemyndigande angående vissa taxebeslut
Om staten beslutar att justera nivån för förbränningsskatt eller annan skatt, så
ges Södra Smålands avfall och miljö AB:s styrelse bemyndigande att fatta
beslut om justering av renhållningstaxan motsvarande kostnad för beslutad
skatt.
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Renhållningstaxa

Prisändringsmodell renhållningstjänster 20232025
Inledning
Södra Smålands avfall och miljö vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder.
Kostnaden för sophämtning ska vara konkurrenskraftigt jämfört med andra jämförbara kommuner
med jämförbart insamlingssystem, och ska sättas i dialog med kunderna. I detta dokument redovisar
vi hur priset på sophämtning sätts samt prisåtagandet för perioden 2023 – 2025. Ekonomi,
leveranssäkerhet och miljö är tre viktiga aspekter som vi beaktar i vårt erbjudande till våra kunder. Vi
tillhandahålla prisvärda tjänster med hög leveranssäkerhet och som är miljömässigt hållbara.
1. Förutsättning för prissättning för sophämtningen m fl tjänster i renhållningstaxan
 Vi använder oss av självkostnadsprincipen vid beräkning av priset för sophämtning, vilket
innebär att vi enbart tar ut av kunden vad tjänsten kostar att producera (nödvändiga
kostnader). För att kunna leverera en säker och miljövänlig sophämtning ska vi alltid ha
kunden i fokus och erbjuda ett konkurrenskraftigt pris på sophämtningen. Det vi gör ska vara
till nytta för kunden.
 Vår taxestruktur innehåller incitament för att välja det mest miljöriktiga alternativet.
 Verksamheten ska vara så effektiv att våra priser för sophämtning är konkurrenskraftiga
jämfört med andra jämförbara kommuner med jämförbart insamlingssystem.
 Vi ska ha långsiktighet och förutsägbarhet för kostnaden för sophämtning.
 Likabehandlingsprincipen skall vara styrande för renhållningstaxan
2. SSAMs prisändring och prisprognos
Eftersom vi har en prissättning som styrs av självkostnadsprincipen så är det index-utveckling för
tömningskostnad och behandlingskostnad förbränning och matavfall samt skatter som styr
prisutvecklingen. I prissättningen tar vi hänsyn till bolagets övergripande mål om en taxa som ska
ligga på eller strax under medel för kommuner med jämförbart insamlingssystem. Inför 2023 ser
vi ett behov för höjning av renhållningstaxan med enligt tabell 1 nedan. Vi föreslår därmed att
justera taxan för 2023 och indikerar enligt nedan för 2024 och 2025. Priset för 2024 fastställs
under 2023. Prisindikation för år 2024 och 2025 ligger med höjning inom intervallet 2-3 procent.
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Tabell 1. Höjning av villataxan för fyrfack 2023

Villataxa 2022
Växjö
Älmhult
Tingsryd
Markaryd
Lessebo

Villataxa 2023
2 700
2 874
2 804
2 873
2 862

Höjning kr/år
2 836
2 969
2 906
2 944
3 010

Höjning kr/månad
136
95
102
71
148

3. Prisstruktur
Renhållningstaxan består av två delar, grundavgift och hämtningsavgift.

Grundavgift –
fast avgift

+

Hämtningsavgift –
påverkbar avgift

Grundavgift:
Grundavgiften är en fast årsavgift som täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av
återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling.
Hämtningsavgift:
Hämtningsavgiften är påverkningsbar och ger incitament för att sortera ut mer för återvinning
och återbruk. Hämtningsavgift påverkas av abonnemangsval, behållarens storlek och placering
och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av
hushållsavfallet.
4. Beskrivning av prisändring
Renhållningstaxan baseras på självkostnadsprincipen, vilket innebär att vi enbart tar ut av
kunden vad tjänsten kostar att producera.
Priset till kund påverkas av indexregleringen av priset för avtalade tjänster såsom
tömningskostnad, behandlingskostnader för matavfall och förbränning, köp av matavfallspåsar
samt skatter.
I prissättningen tar vi hänsyn till bolagets övergripande mål om en taxa som ska ligga på eller
strax under medel för kommuner med jämförbart insamlingssystem. Nedan visas jämförelse med
andra kommuner för småhus med fyrfackssystem och lägenhet med matavfallsinsamling.
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11
8
8
6
12

2 700

2 969

JÄMFÖRELSE VILLATAXA STÖRRE
FYRFACKSKOMMUNER 2022

MEDEL JÄMFÖRBARA KOMMUNER

VÄXJÖ

FIG 1. Jämförelse av kostnaden för fyrfack (kr/år) i Växjö och i andra jämförbara kommuner.

MARKARYD

TINGSRYD

2 874

LESSEBO

2 804

2 873

MEDEL MINDRE
KOMMUNER

2 862

3 078

JÄMFÖRELSE VILLATAXA MINDRE FYRFACKSKOMMUNER
2022

ÄLMHULT

FIG 2. Jämförelse av kostnaden för fyrfack (kr/år) i Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryd och i andra jämförbara
kommuner.
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MEDEL LANDET

VÄXJÖ

LESSEBO

TINGSRYD

ÄLMHULT

1276

1218

1234

1274

1379

1612

JÄMFÖRELSE TAXA KOSTNAD PER LÄGENHET 2022

MARKARYD

FIG 3. Jämförelse av kostnad per lägenhet 2021 i SSAMs kommuner och medel för landet.

För samtliga kundgrupper ovan ligger renhållningstaxan för sophämtning i SSAMs ägarkommuner
på en konkurrenskraftig nivå jämfört med jämförbara kommuner med jämförbart
insamlingssystem.

Faktorer som påverkar kostnaden för renhållningstjänster:
4.1 Transportkostnader


Årligen regleras ersättningen för transporter av brännbart grov-, rest- och matavfall till
behandlingsanläggning via SCB:s index för lastbilstransporter T08SÅ14. Inför 2023
beräknas index stiga med 9,2%.
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4.2 Tömningskostnad
Årligen regleras ersättningen till insamlingsentreprenör via SCB:s Avfallsindex A12:1MD vars
huvudsakliga komponenter är bränsle- och personalkostnader. Inför 2023 beräknas index stiga
med ca 4%.
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4.3 Kostnad förbränning
Årligen regleras ersättningen till förbränningsanläggningarna via SCB:s Avfallsindex A11:F vars
huvudsakliga komponenter är personal, energi, reparation och underhåll. Inför 2023 beräknas index
stiga med 7,2%.
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4.4 Kostnad utsläppsrätter
Ytterligare en faktor som påverkar kostnaden för förbränning är kostnaden för utsläppsrätter.
Kostnaden har sedan inledningen av 2021 stigit från 30 Euro/ton CO2e till uppåt 100 Euro/ton CO2e i
slutet av 2021. Nivån har därefter sjunkit något, men är fortsatt hög. Detta påverkar priset
påförbränning i samband med nya upphandlingar av förbränningskapacitet.
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6. Kunddialog
Under 2022 har vi hittills genomfört dialogmöte med Villaägarnas förbund samt Fastighetsägarna.
Under 2023 planerar vi möten enligt nedan:
1. samrådsmöte med kundorganisationer Villaägarnas riksförbund, Fastighetsägarna (mars). Under
detta möte behandlar vi följande områden:
• Statusrapport per renhållningskollektiv
• Feedback från kunder på verksamhet, service, behov etc
• Förändringar skatter, lagstiftning etc
• Framtidsplaner samt nya tjänster
• Status kostnadsutveckling, kundutveckling
• Status investeringsprojekt
• Diskussion miljö kontra pris
• Förslag prisförändring 2022
• Förslag målsättning år 2023-2024
• Synpunkter kundorganisation
• Kommunikationsplan till kunder i regionen
Vi kommer även att genomföra följande:
• Underlag för beslut lämnas till Tekniska nämnden eller motsvarande (april) för beslut i
respektive Kommunfullmäktige (juni)
• Publicering av ny renhållningstaxa på hemsidan och utskick till kunder (september)
• Kundmöte med kundkategori verksamheter (september)
• Nytt pris gäller (1 januari)
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Sida 1 av 4
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-06-07

Lokala ordningsföreskrifter för Lessebo
kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta nya lokala
ordningsföreskrifter för Lessebo kommun enligt förslag daterat
2022-06-07. Dokumentet ersätter lokala ordningsföreskrifter
antagna 2016-09-26 § 71.
Ärendebeskrivning
Enligt riktlinje för styrande dokument antagen av
kommunstyrelsen 2018-09-11 § 158 ska lokala föreskrifter
uppdateras en gång i mandatperioden. De senaste lokala
ordningsföreskrifterna antogs 2016-09-26 § 71.
Det är kommunfullmäktige som ska besluta om att anta, ändra
eller upphäva lokala ordningsföreskrifter. Kommunfullmäktiges
antagna ordningsföreskrifter ska sedan anmälas till Länsstyrelsen
för godkännande. Länsstyrelsen har möjligheten att upphäva delar
av ordningsföreskriften.
Lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen.
De ska hjälpa till att skapa ordning på offentliga platser och se till
att människors hälsa eller egendom inte kommer till skada. Det är
polisen som övervakar att föreskrifterna följs. Den som bryter mot
föreskrifterna kan dömas till böter.
Förslag på nya lokala ordningsföreskrifter för Lessebo kommun
Paragraferna nedan avser de som anges i förslaget till nya lokala
ordningsföreskrifter, de tidigare paragraferna om ändrade anges i
parentes.
En kommun kan i de lokala ordningsföreskrifterna vid behov
föreskriva att vissa områden som är tillgängliga för allmänheten
skall jämställas med offentlig plats. 3 § i förslaget till nya lokala
ordningsföreskrifter har reviderats utifrån kommunens behov.
Eftersom det är många platser som ska jämställas med offentlig
plats har de angetts i en bilaga till föreskrifterna.
I §§ 5–7 har endast redaktionella ändringar gjorts.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-06-07
Ett förbud mot camping på vissa offentlig eller därmed jämställda
platser kan vara motiverat utifrån ordningssynpunkt. 8 § har lagts
till för att förbjuda camping eller annan övernattning på stranden
eller ytor som gränsar till stranden och som är avsedda för solning,
lek eller annan vistelse på de badplatser som anges i bilaga 1.
9 § (tidigare 8 §) har reviderats för att, utöver containrar,
inkludera byggsäckar och andra skrymmande anordningar med
liknande funktion. Även andra och tredje stycket har lagts till.
I 10 § (tidigare 9 §) har en ändring gjorts i höjd på markiser,
flaggor och skyltar som skjuter ut över en körbana. Andra stycket
är tillagt.
I §§ 11–12 (tidigare §§ 10–11) har inga ändringar gjorts.
I 13 § (tidigare 12 §) har andra stycket lagts till.
14 § har lagts till i förslaget till nya lokala ordningsföreskrifter och
har inte funnits i de tidigare föreskrifterna. I 3 kap. 6 §
ordningslagen finns grundläggande bestämmelser om bland annat
när polisens tillstånd behövs för språngning och skjutning med
eldvapen och för användning av luft- eller fjädervapen.
Paragraferna gäller dock bara inom detaljplanelagda områden.
Genom de lokala föreskrifterna kan tillståndskravet utökas till
områden som inte omfattas av detaljplan men där människor rör
sig och där det finns näraliggande tät bebyggelse.
I 15 § (tidigare 13 §) har inga ändringar gjorts.
I 16 § (tidigare 14 §) har, efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden,
den sista meningen i stycket ändrats för att inkludera jakthundar
som används i löshundsjakt. 17 § har lagts till och reviderats efter
samhällsbyggnadsnämndens beslut och 18 § har gjorts om
(tidigare 15 §) i förslaget till nya lokala ordningsföreskrifter och
reviderats efter kommunstyrelsens beslut.
Enligt lag om tillsyn över hundar och katter ska de hållas under
sådan tillsyn att de inte orsakar skador eller avsevärda
olägenheter. För att förhindra ordningsstörningar kan man
därutöver införa lokala föreskrifter om kopplingstvång,
upplockningstvång och förbud mot att låta hundar vistas på vissa
platser. I 17 § föreslås ett förbud mot att låta hundar vistas på
badplatser mellan 1 maj och 15 september enligt bilaga 1,
kommunens inhängande områden för bassängbad enligt bilaga 2 S
samt i preparerade skidspår. I 18 § föreslås koppeltvång. I 19 §
(tidigare 16 §) är innebörden densamma som i tidigare förskrift
även om ändringar skett i text.
20 § har lagts till för att få bukt med den systematiska matning
utav änder och andra vilda djur som sker i tätorterna, särskilt i
park- och strandområden. Enligt HFD 2018:75 kan kommuner
meddela lokala ordningsföreskrifter som utformas utifrån den
enskilda kommunens särskilda behov i ordningshänseende. Detta
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ger kommuner en nödvändig flexibilitet avseende såväl hänsyn till
lokala förhållanden som möjligt att anpassa reglerna utifrån
samhällsutvecklingen. Kommunerna känner bäst till de lokala
förhållandena och kan göra bedömningar av vad som är visade
störningar och därmed behöver regleras samt vad som behövs
införas i de lokala föreskrifterna i förebyggande syfte.
21 § har lagts till i förslaget på nya lokala ordningsföreskrifter.
Varje kommun bestämmer själv i vilka område, och eventuellt
under vilka tider, det är förbud mot alkoholförtäring på offentlig
plats. Lokala föreskrifter om förbud mot alkoholförtäring bör inte
meddelas annat än för sådana särskilt angivna platser där det finns
starka skäl för det. Dessa platser anges i förslaget på nya lokala
ordningsföreskrifter och bilaga 2 L. Efter beslut i
kommunstyrelsen har ett förtydligande gjorts om att innergården
på den privatägda fastigheten Bergsrådet 15 inte är inkluderat i
alkoholförbudet då allmänheten inte har tillträde dit.
Det finns inte något hinder mot att vid behov förbjuda ridning i
motions- eller skidspår. 22 § har därför, efter visade störningar
samt i förebyggande syfte, lagts till i förslaget.
§§ 23–24 (tidigare §§ 17–18) har enbart ändrats redaktionellt.
Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog 2022-04-19
samhällsbyggnadsförvaltningen att arbeta fram ett förslag på nya
lokala ordningsföreskrifter där ett förbud om matning av fåglar
inkluderas. Eftersom de tidigare föreskrifter enligt riktlinje bör ses
över en gång per mandatperiod, har förvaltningen i samband med
uppdraget ifrån nämnden tagit fram ett förslag på hur övriga delar
av ordningsföreskrifterna skulle kunna uppdateras.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-05-16 att
rekommendera kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att anta nya lokala ordningsföreskrifter för Lessebo kommun.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-07 att föreslå
kommunfullmäktige att anta nya lokala ordningsföreskrifter för
Lessebo kommun med följande förändringar:
1. 3 st 18 § och hela § 20 tas bort.
2. Förtydligande gällande Bergsrådet 15.
3. Dokumentet gås igenom för redaktionella ändringar.
Beslutsunderlag
Förslag på lokala ordningsföreskrifter för Lessebo kommun:
revidering efter kommunstyrelsen 2022-06-07
Beslut KS 2022-06-07 § 138
Beslut SBN 2022-05-16 § 48
Förslag på lokala ordningsföreskrifter reviderad efter SBN 202205-10
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2022-06-07
Lokala ordningsföreskrifter för Lessebo kommun antagna 201609-26 § 71

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Samhällsbyggnadsnämnden

Neira Dedic
Nämndsekreterare/utredare
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Lokala
ordningsföreskrifter
Lessebo kommun

Dokumentets typ: Lokala föreskrifter
Datum för antagande: 2022-xx-xx § xx
Ersätter: 2016-09-26 § 71
Beslut av: Kommunfullmäktige
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Lokala ordningsföreskrifter för
Lessebo kommun
Lessebo kommun förskriver följande med stöd av 1 § förordningen
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)

Föreskrifternas innehåll och
tillämpningsområde
1 §
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på
offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser
om hur den allmänna ordningen i Lessebo kommun skall
upprätthållas. Bestämmelserna i 15 § har till syfte att hindra att
människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av
pyrotekniska varor.
2 §
Föreskriften är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är
offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1–4 ordningslagen om
inte annat anges.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också
kommunens föreskrifter om torghandel.
3 §
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall,
med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden
jämställas med offentlig plats:
a) Anläggningar för lek, idrott och camping,
b) Järnvägsområde, inklusive perronger och väntsalar
c) Motionsspår och elljusspår i Lessebo, Hovmantorp, Kosta,
Skruv och Strömbergshyttan
d) Skolgårdar
e) Kyrkogårdar och begravningsplatser
f) Badplatser enligt bilaga 1
g) Övrig plats enligt bilaga 2
4 §
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 11 §
första stycket, §§ 12–15, bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

3
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Lastning av varor med mera
5§
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är
ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att
allmänheten utsättes för tillfälliga olägenheter genom damm, spill,
dålig lukt eller buller.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att
räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning med mera
6§
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning
av fyllnadsmassor, schaktning, grävning, eller annat liknande arbete
skall se till det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för
minsta möjliga olägenhet.

Störande buller
7§
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser,
till exempel stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan
polismyndighetens tillstånd.

Camping
8§
Camping eller annan övernattning, får inte ske på stranden eller på
ytor som gränsar till stranden och som är avsedda för solning, lek
eller annan vistelse på de badplatser som anges i bilaga 1. Med
camping avses övernattning i tält, husvagn, husbil, bil eller liknande.

Containrar, byggsäckar och andra
skrymmande anordningar med liknande
funktion
9§
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, byggsäck eller
annan skrymmande anordning med liknande funktion, som skall
ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka
anordningen med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress
och telefonnummer.
Container, byggsäck eller annan skrymmande anordning som
placeras på gata, väg eller annan plats där trafik förekommer ska
placeras på sådant sätt att problem inte uppkommer för trafik samt
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vara försedda med reflexer. Container ska vara täckta och/eller vara
placerade på sådant avstånd från intilliggande byggnader att en i
containern uppkommen brand, inte hotar sprida sig till någon
byggnad.
Skrymmande anordningar får inte placeras så att räddningsvägar,
uppställningsplatser, brandposter, brandsläckningsutrustningar,
rökluckor och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens
arbete hindras.

Markiser, flaggor och skyltar
10 §
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut
över en gångbana på lägre höjd än 2,50 meter eller över en körbana
på en lägre höjd än 4,50 meter.
Markiser, flaggor och skyltar får inte placeras så att räddningsvägar,
uppställningsplatser, brandposter, brandsläckningsutrustningar,
rökluckor och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens
arbete hindras.

Affischering, annonser och liknande
anslag
11 §
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av
polismyndigheten sättas upp på yta som vetter mot offentlig plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller
andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte
heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och
andra tillkännagivande som avser näringsidkarens rörelse på byggnad
där rörelsen finns.

Högtalarutsändning
12 §
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig
till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller
liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Insamling av pengar
13 §
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor
eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig
allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
Polismyndighetens tillstånd krävs ej när skolklasser samlar in pengar
till hjälporganisationer med mera.
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När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik
krävs inte tillstånd.

Sprängning och skjutning med eldvapen
med mera
14 §
Tillstånd av polismyndigheten krävs inom offentlig plats eller
områden som jämställts med offentlig plats för sprängning och
skjutning med eldvapen samt kolsyre-, luft-, fjädervapen eller
motsvarande som avses i 2 kap 1 § 2 stycket vapenlagen.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
15 §
Användning av pyrotekniska varor tillåts bara från kl. 12.00
påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande
dag till kl. 03.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd av
polismyndigheten.

Hundar
16 §
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller
nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att
följa bestämmelserna i 17 och 18 §§. Det som sägs i dess paragrafer
gäller inte för ledhund för synskadad person, service- och signalhund
för funktionshindrad person, för polishund i tjänst eller jakthundar
som används i löshundsjakt.
17 § Hundar får inte vistas
a) på kommunens inhägnade områden för bassängbad enligt
bilaga 2 S.
b) I preparerade skidspår.
Hundar får passera i koppel men inte uppehålla sig vid de badplatser
som anges i bilaga 1 under tiden från och med den 1 maj till och med
den 15 september.
18 § Hundar ska alltid hållas kopplade
a) på gång- och cykelbanor, vägar, gator och torg inom
områden som omfattas av detaljplan
b) på allmänna lekplatser,
c) på idrottsplatser, motionsspår eller i elljusspår
d) på kyrkogårdar och begravningsplatser
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Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock
inte inom inhägnade områden.
19 §
Hundens ägare eller vårdare ska plocka upp avföring som hunden
lämnar efter sig. Avföringen ska förslutas och placeras i därför avsedd
behållare.

Matningsförbud
20 §
Systematisk matning av fåglar och andra vilda djur är inte tillåten
inom frekventerade park- och strandområden enligt bilaga 1 och
bilaga 2 C-H.

Förtäring av alkohol
21 §
Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får inte,
annat än i samband med tillåten servering av sådana drycker enligt
alkohollagen, förtäras inom följande områden i Lessebo,
Hovmantorp, Kosta och Skruvs tätort samt Strömbergshyttan:
a) anläggningar för lek eller idrott,
b) järnvägsområde, inklusive perronger och väntsalar,
c) skolgårdar och skolfastigheter
d) kyrkogårdar och begravningsplatser
e) övrig plats enligt bilaga 2 L.

Motions- och skidspår
22 §
Ridning eller ledande av häst och framförande av motorfordon, till
exempel motorcykel eller moped, är inte tillåtet inom markerade
elljus- och motionsspår eller preparerade skidspår (gäller även i
avvaktan på preparering). Det är inte heller tillåtet att använda det
preparerade skidspåret till annat än skidåkning.

Avgift för att använda offentlig plats
23 §
För användning av offentlig plats och område som kommunen
jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt
de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.
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Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
24 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–9 §§,
10 § första stycket, 11 § första stycket, 12 §, 13 § första stycket, 14 §
första stycket, 14 och 15 §§, 17–22 §§ kan dömas till penningböter
enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och
förverkande.
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Bilaga 1
Badplats

Fastighetsbeteckning

A) Gökaskratts badplats

LESSEBO HOVMANTORP 7:1

B) Skruvs badplats

LESSEBO SKRUV 15:13

C) Djurhult

LESSEBO DJURHULT 1:31

D) Tanden och tungan badplats

LESSEBO HOVMANTORP 5:1
LESSEBO HOVMANTORP 3:1

E) Hyllsjöns badplats

LESSEBO LINNESKRUV 1:56

209

o

A) Gökaskratts badplats

50

0

1:1 428,94

210

50 [m]

o

B) Skruvs badplats

50

0

1:1 091,25

211

50 [m]

o

C) Djurhult

50

0

50

100

1:2 613,85

212

150

200 [m]

o

D) Tanden och tungan badplats

50

0

1:1 107,35

213

50 [m]

o

E) Hyllsjöns badplats

50

0

1:1 150,8

214

50 [m]

Bilaga 2 Övrig plats
Plats

Fastighetsbeteckning

A) Hovmantorp folkets hus med
parkeringsplatser

LESSEBO HOVMANTORP 8:1
LESSEBO HOVMANTORP 10:1

B) Allhallen i Hovmantorp

LESSEBO HOVMANTORP 10:2

C) Strandpromenaden i Hovmantorp
D) Hembygdsparken i Hovmantorp

LESSEBO HOVMANTORP 7:1
LESSEBO HOVMANTORP 5:1
LESSEBO TIMRET 1
LESSEBO HOVMANTORP 6:1

E) Del av Udden i Hovmantorp

LESSEBO HOVMANTORP 5:1

F) Centrala Hovmantorp

LESSEBO HOVMANTORP 8:1

G) Oxnabbens båtplats

LESSEBO HOVMANTORP 3:1
LESSEBO HOVMANTORP 5:1
LESSEBO HOVMANTORP 6:1
LESSEBO HOVMANTORP 10:1
LESSEBO HOVMANTORP 5:1
LESSEBO HOVMANTORP 13:1
LESSEBO LINNESKRUV 1:56

H) Kvarndammen i Hovmantorp
I)

Parkeringsplatser Hovmantorps IP

J)

Parkeringsplatser Högehall
Strömbergshyttan
K) Lessebo kulturhus
L) Lessebo centrum (kommunhus,
parkeringsplatser, torg, och grönytor)
Innergården på den privatägda
fastigheten Bergsrådet 15 är inte
tillgänglig för allmänhet och undantas.
M) Intaget (parkområde med scen)
N) Bergdala glasbruk

LESSEBO LESSEBO 9:1
LESSEBO LESSEBO 9:1
LESSEBO BERGSRÅDET 14
Delar av LESSEBO BERGSRÅDET 15
LESSEBO HÄRDEN 4
LESSEBO HÄRDEN 8
LESSEBO SMEDJAN 12
LESSEBO SALEM 18
LESSEBO 9:1

P) Skruvs idrottsplats (parkeringsplatser)

LESSEBO HOVMANTORPS-HÄSTEBÄCK 1:41
LESSEBO HOVMANTORPS-HÄSTEBÄCK 1:21
LESSEBO SKRUV 13:11
LESSEBO SKRUV 39:2
LESSEBO SKRUV 39:1
LESSEBO SKRUV 15:13

Q) Skruvs marknadsplats

LESSEBO SKRUV 1:137

R) Skruvs glasbruksparkering

LESSEBO SKRUV 1:137

S) Kosta bassängbad

LESSEBO KOSTA 36:102

T) Kosta folkets hus med
parkeringsplatser

LESSEBO KOSTA 21:1

O) Skruv folkets hus med
parkeringsplatser

215

A) Hovmantorp folkets hus med parkering

o

50

0

1:1 094,47

216

50 [m]

o

B) Allhallen i Hovmantorp

50

0

1:1 168,51

217

50 [m]

C) Strandpromenaden i Hovmantorp

o

50

0

50

100

150

200

1:4 376,33

218

250

300

350

400 [m]

o

D) Hembygdsparken i Hovmantorp

50

0

50

1:1 879,91

219

100 [m]

o

e) Udden i Hovmantorp

50

0

50

1:1 541,91

220

100 [m]

o

F) Centrala Hovmantorp

50

0

1:1 097,18

221

50 [m]

o

G) Oxnabbens båtplats

50

0

1:1 232,89

222

50 [m]

o

H) Kvarndammen i Hovmantorp

50

0

1:1 036,53

223

50 [m]

I) Parkeringsplatser Hovmantorps IP

o

50

0

1:1 173,34

224

50 [m]

o

J) Parkeringsplatser Högehall

50

0

50

1:1 530,51

225

100 [m]

o

K) Lessebo kulturhus

50

0

1:1 263,47

226

50 [m]

o

L) Lessebo centrum

50

0

50

1:1 525,82

227

100 [m]

o

M) Intaget (parkområde med scen)

50

0

50

1:1 636,87

228

100 [m]

o

N) Bergdala Glasbruk

50

0

1:1 155,63

229

50 [m]

O) Skruv folkets hus med parkeringsplatser

o

50

0

1:1 242,54

230

50 [m]

P) Skruvs idrottsplats (parkeringsplatser)

o

50

0

1:1 128,27

231

50 [m]

o

Q) Skruvs marknadsplats

50

0

1:1 333,39

232

50 [m]

o

R) Skruvs glasbruksparkering

50

0

1:1 323,92

233

50 [m]

o

S) Kosta bassängbad

50

0

1:1 447,87

234

50 [m]

T) Kosta folkets hus med parkering

o

50

0

1:1 334,25

235

50 [m]

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-07
§ 138

Dnr 2022/216-1.3.1

Lokala ordningsföreskrifter för Lessebo
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta nya
lokala ordningsföreskrifter för Lessebo kommun, med följande
förändringar:
1) 3 st 18 § och hela § 20 tas bort.
2) Förtydligande gällande Bergsrådet 15.
3) Dokumentet gås igenom för redaktionella ändringar.
Dokumentet ersätter lokala ordningsföreskrifter antagna 2016-09-26.
Ärendebeskrivning
Enligt riktlinje för styrande dokument antagen av kommunstyrelsen
2018-09-11 § 158 ska lokala föreskrifter uppdateras en gång i
mandatperioden. De senaste lokala ordningsföreskrifterna antogs
2016-09-26 § 71.
Det är kommunfullmäktige som ska besluta om att anta, ändra eller
upphäva lokala ordningsföreskrifter. Kommunfullmäktiges antagna
ordningsföreskrifter ska sedan anmälas till Länsstyrelsen för
godkännande. Länsstyrelsen har möjligheten att upphäva delar av
ordningsföreskriften.
Lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen. De
ska hjälpa till att skapa ordning på offentliga platser och se till att
människors hälsa eller egendom inte kommer till skada. Det är
polisen som övervakar att föreskrifterna följs. Den som bryter mot
föreskrifterna kan dömas till böter.
Förslag på nya lokala ordningsföreskrifter för Lessebo kommun
Paragraferna nedan avser de som anges i förslaget till nya lokala
ordningsföreskrifter, de tidigare paragraferna om ändrade anges i
parentes.
En kommun kan i de lokala ordningsföreskrifterna vid behov
föreskriva att vissa områden som är tillgängliga för allmänheten skall
jämställas med offentlig plats. 3 § i förslaget till nya lokala
ordningsföreskrifter har reviderats utifrån kommunens behov.
Eftersom det är många platser som ska jämställas med offentlig plats
har de angetts i en bilaga till föreskrifterna.
I §§ 5–7 har endast redaktionella ändringar gjorts.
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Ett förbud mot camping på vissa offentlig eller därmed jämställda
platser kan vara motiverat utifrån ordningssynpunkt. 8 § har lagts till
för att förbjuda camping eller annan övernattning på stranden eller
ytor som gränsar till stranden och som är avsedda för solning, lek
eller annan vistelse på de badplatser som anges i bilaga 1.
9 § (tidigare 8 §) har reviderats för att, utöver containrar, inkludera
byggsäckar och andra skrymmande anordningar med liknande
funktion. Även andra och tredje stycket har lagts till.
I 10 § (tidigare 9 §) har en ändring gjorts i höjd på markiser, flaggor
och skyltar som skjuter ut över en körbana. Andra stycket är tillagt.
I §§ 11–12 (tidigare §§ 10–11) har inga ändringar gjorts.
I 13 § (tidigare 12 §) har andra stycket lagts till.
14 § har lagts till i förslaget till nya lokala ordningsföreskrifter och har
inte funnits i de tidigare föreskrifterna. I 3 kap. 6 § ordningslagen
finns grundläggande bestämmelser om bland annat när polisens
tillstånd behövs för språngning och skjutning med eldvapen och för
användning av luft- eller fjädervapen. Paragraferna gäller dock bara
inom detaljplanelagda områden. Genom de lokala föreskrifterna kan
tillståndskravet utökas till områden som inte omfattas av detaljplan
men där människor rör sig och där det finns näraliggande tät
bebyggelse.
I 15 § (tidigare 13 §) har inga ändringar gjorts.
I 16 § (tidigare 14 §) har inga ändringar gjorts. 17 § har lagts till och 18
§ har gjorts om (tidigare 15 §) i förslaget till nya lokala
ordningsföreskrifter. Enligt lag om tillsyn över hundar och katter ska
de hållas under sådan tillsyn att de inte orsakar skador eller avsevärda
olägenheter. För att förhindra ordningsstörningar kan man därutöver
införa lokala föreskrifter om kopplingstvång, upplockningstvång och
förbud mot att låta hundar vistas på vissa platser. I 17 § föreslås ett
förbud mot att låta hundar vistas på badplatser mellan 1 maj och 15
september enligt bilaga 1, kommunens inhängande områden för
bassängbad enligt bilaga 2 S samt i preparerade skidspår. I 18 §
föreslås koppeltvång. I 19 § (tidigare 16 §) är innebörden densamma
som i tidigare förskrift även om ändringar skett i text.
20 § har lagts till för att inkludera katter och kattägare i de lokala
ordningsföreskrifterna.
21 § har lagts till för att få bukt med den systematiska matning utav
änder och andra vilda djur som sker i tätorterna, särskilt i park- och
strandområden. Enligt HFD 2018:75 kan kommuner meddela lokala
ordningsföreskrifter som utformas utifrån den enskilda kommunens
särskilda behov i ordningshänseende. Detta ger kommuner en
nödvändig flexibilitet avseende såväl hänsyn till lokala förhållanden
som möjligt att anpassa reglerna utifrån samhällsutvecklingen.
Kommunerna känner bäst till de lokala förhållandena och kan göra
bedömningar av vad som är visade störningar och därmed behöver
Justerande sign
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regleras samt vad som behövs införas i de lokala föreskrifterna i
förebyggande syfte.
22 § har lagts till i förslaget på nya lokala ordningsföreskrifter. Varje
kommun bestämmer själv i vilka område, och eventuellt under vilka
tider, det är förbud mot alkoholförtäring på offentlig plats. Lokala
föreskrifter om förbud mot alkoholförtäring bör inte meddelas annat
än för sådana särskilt angivna platser där det finns starka skäl för det.
Dessa platser anges i förslaget på nya lokala ordningsföreskrifter och
bilaga 2 L.
Det finns inte något hinder mot att vid behov förbjuda ridning i
motions- eller skidspår. 23 § har därför, efter visade störningar samt i
förebyggande syfte, lagts till i förslaget.
§§ 24–25 (tidigare §§ 17–18) har enbart ändrats redaktionellt.
Förslaget föredras av nämndsekreterare Neira Dedic.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 § 125
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-05-16 § 48
Förslag på lokala ordningsföreskrifter för Lessebo kommun 2022-0510
Lokala ordningsföreskrifter för Lessebo kommun antagna 2016-0926 § 71
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2022-05-24
§ 125

Dnr 2022/216-1.3.1

Lokala ordningsföreskrifter för Lessebo
kommun
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta nya
lokala ordningsföreskrifter för Lessebo kommun. Dokumentet
ersätter lokala ordningsföreskrifter antagna 2016-09-26.
Ärendebeskrivning
Enligt riktlinje för styrande dokument antagen av kommunstyrelsen
2018-09-11 § 158 ska lokala föreskrifter uppdateras en gång i
mandatperioden. De senaste lokala ordningsföreskrifterna antogs
2016-09-26 § 71.
Det är kommunfullmäktige som ska besluta om att anta, ändra eller
upphäva lokala ordningsföreskrifter. Kommunfullmäktiges antagna
ordningsföreskrifter ska sedan anmälas till Länsstyrelsen för
godkännande. Länsstyrelsen har möjligheten att upphäva delar av
ordningsföreskriften.
Lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen. De
ska hjälpa till att skapa ordning på offentliga platser och se till att
människors hälsa eller egendom inte kommer till skada. Det är
polisen som övervakar att föreskrifterna följs. Den som bryter mot
föreskrifterna kan dömas till böter.
Förslag på nya lokala ordningsföreskrifter för Lessebo kommun
Paragraferna nedan avser de som anges i förslaget till nya lokala
ordningsföreskrifter, de tidigare paragraferna om ändrade anges i
parentes.
En kommun kan i de lokala ordningsföreskrifterna vid behov
föreskriva att vissa områden som är tillgängliga för allmänheten skall
jämställas med offentlig plats. 3 § i förslaget till nya lokala
ordningsföreskrifter har reviderats utifrån kommunens behov.
Eftersom det är många platser som ska jämställas med offentlig plats
har de angetts i en bilaga till föreskrifterna.
I §§ 5–7 har endast redaktionella ändringar gjorts.
Ett förbud mot camping på vissa offentlig eller därmed jämställda
platser kan vara motiverat utifrån ordningssynpunkt. 8 § har lagts till
för att förbjuda camping eller annan övernattning på stranden eller
ytor som gränsar till stranden och som är avsedda för solning, lek
eller annan vistelse på de badplatser som anges i bilaga 1.
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9 § (tidigare 8 §) har reviderats för att, utöver containrar, inkludera
byggsäckar och andra skrymmande anordningar med liknande
funktion. Även andra och tredje stycket har lagts till.
I 10 § (tidigare 9 §) har en ändring gjorts i höjd på markiser, flaggor
och skyltar som skjuter ut över en körbana. Andra stycket är tillagt.
I §§ 11–12 (tidigare §§ 10–11) har inga ändringar gjorts.
I 13 § (tidigare 12 §) har andra stycket lagts till.
14 § har lagts till i förslaget till nya lokala ordningsföreskrifter och har
inte funnits i de tidigare föreskrifterna. I 3 kap. 6 § ordningslagen
finns grundläggande bestämmelser om bland annat när polisens
tillstånd behövs för språngning och skjutning med eldvapen och för
användning av luft- eller fjädervapen. Paragraferna gäller dock bara
inom detaljplanelagda områden. Genom de lokala föreskrifterna kan
tillståndskravet utökas till områden som inte omfattas av detaljplan
men där människor rör sig och där det finns näraliggande tät
bebyggelse.
I 15 § (tidigare 13 §) har inga ändringar gjorts.
I 16 § (tidigare 14 §) har inga ändringar gjorts. 17 § har lagts till och 18
§ har gjorts om (tidigare 15 §) i förslaget till nya lokala
ordningsföreskrifter. Enligt lag om tillsyn över hundar och katter ska
de hållas under sådan tillsyn att de inte orsakar skador eller avsevärda
olägenheter. För att förhindra ordningsstörningar kan man därutöver
införa lokala föreskrifter om kopplingstvång, upplockningstvång och
förbud mot att låta hundar vistas på vissa platser. I 17 § föreslås ett
förbud mot att låta hundar vistas på badplatser mellan 1 maj och 15
september enligt bilaga 1, kommunens inhängande områden för
bassängbad enligt bilaga 2 S samt i preparerade skidspår. I 18 §
föreslås koppeltvång. I 19 § (tidigare 16 §) är innebörden densamma
som i tidigare förskrift även om ändringar skett i text.
20 § har lagts till för att inkludera katter och kattägare i de lokala
ordningsföreskrifterna.
21 § har lagts till för att få bukt med den systematiska matning utav
änder och andra vilda djur som sker i tätorterna, särskilt i park- och
strandområden. Enligt HFD 2018:75 kan kommuner meddela lokala
ordningsföreskrifter som utformas utifrån den enskilda kommunens
särskilda behov i ordningshänseende. Detta ger kommuner en
nödvändig flexibilitet avseende såväl hänsyn till lokala förhållanden
som möjligt att anpassa reglerna utifrån samhällsutvecklingen.
Kommunerna känner bäst till de lokala förhållandena och kan göra
bedömningar av vad som är visade störningar och därmed behöver
regleras samt vad som behövs införas i de lokala föreskrifterna i
förebyggande syfte.
22 § har lagts till i förslaget på nya lokala ordningsföreskrifter. Varje
kommun bestämmer själv i vilka område, och eventuellt under vilka
tider, det är förbud mot alkoholförtäring på offentlig plats. Lokala
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föreskrifter om förbud mot alkoholförtäring bör inte meddelas annat
än för sådana särskilt angivna platser där det finns starka skäl för det.
Dessa platser anges i förslaget på nya lokala ordningsföreskrifter och
bilaga 2 L.
Det finns inte något hinder mot att vid behov förbjuda ridning i
motions- eller skidspår. 23 § har därför, efter visade störningar samt i
förebyggande syfte, lagts till i förslaget.
§§ 24–25 (tidigare §§ 17–18) har enbart ändrats redaktionellt.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-05-16 § 48
Förslag på lokala ordningsföreskrifter för Lessebo kommun 2022-0510
Lokala ordningsföreskrifter för Lessebo kommun antagna 2016-0926 § 71
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§ 48

Dnr 2022/72-6.8.2

Lokala ordningsföreskrifter för Lessebo
kommun
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:
1. Att rekommendera kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta nya lokala ordningsföreskrifter för
Lessebo kommun.
2. Att det i 16 § läggs till ett undantag för jakthundar som används i
löshundsjakt.
3. Att det i 17 § förtydligas att hundar får passera i koppel men inte
uppehålla sig vid badplatser enligt bilaga 1.
Ärendebeskrivning
Enligt riktlinje för styrande dokument antagen av kommunstyrelsen
2018-09-11 § 158 ska lokala föreskrifter uppdateras en gång i
mandatperioden. De senaste lokala ordningsföreskrifterna antogs
2016-09-26 § 71.
Det är kommunfullmäktige som ska besluta om att anta, ändra eller
upphäva lokala ordningsföreskrifter. Kommunfullmäktiges antagna
ordningsföreskrifter ska sedan anmälas till Länsstyrelsen för
godkännande. Länsstyrelsen har möjligheten att upphäva delar av
ordningsföreskriften.
Lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen. De
ska hjälpa till att skapa ordning på offentliga platser och se till att
människors hälsa eller egendom inte kommer till skada. Det är
polisen som övervakar att föreskrifterna följs. Den som bryter mot
föreskrifterna kan dömas till böter.
Förslag på nya lokala ordningsföreskrifter för Lessebo kommun
Paragraferna nedan avser de som anges i förslaget till nya lokala
ordningsföreskrifter, de tidigare paragraferna om ändrade anges i
parentes.
En kommun kan i de lokala ordningsföreskrifterna vid behov
föreskriva att vissa områden som är tillgängliga för allmänheten skall
jämställas med offentlig plats. 3 § i förslaget till nya lokala
ordningsföreskrifter har reviderats utifrån kommunens behov.
Eftersom det är många platser som ska jämställas med offentlig plats
har de angetts i en bilaga till föreskrifterna.
I §§ 5–7 har endast redaktionella ändringar gjorts.
Ett förbud mot camping på vissa offentlig eller därmed jämställda
platser kan vara motiverat utifrån ordningssynpunkt. 8 § har lagts till
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för att förbjuda camping eller annan övernattning på stranden eller
ytor som gränsar till stranden och som är avsedda för solning, lek
eller annan vistelse på de badplatser som anges i bilaga 1.
9 § (tidigare 8 §) har reviderats för att, utöver containrar, inkludera
byggsäckar och andra skrymmande anordningar med liknande
funktion. Även andra och tredje stycket har lagts till.
I 10 § (tidigare 9 §) har en ändring gjorts i höjd på markiser, flaggor
och skyltar som skjuter ut över en körbana. Andra stycket är tillagt.
I §§ 11–12 (tidigare §§ 10–11) har inga ändringar gjorts.
I 13 § (tidigare 12 §) har andra stycket lagts till.
14 § har lagts till i förslaget till nya lokala ordningsföreskrifter och har
inte funnits i de tidigare föreskrifterna. I 3 kap. 6 § ordningslagen
finns grundläggande bestämmelser om bland annat när polisens
tillstånd behövs för språngning och skjutning med eldvapen och för
användning av luft- eller fjädervapen. Paragraferna gäller dock bara
inom detaljplanelagda områden. Genom de lokala föreskrifterna kan
tillståndskravet utökas till områden som inte omfattas av detaljplan
men där människor rör sig och där det finns näraliggande tät
bebyggelse.
I 15 § (tidigare 13 §) har inga ändringar gjorts.
I 16 § (tidigare 14 §) har inga ändringar gjorts. 17 § har lagts till och 18
§ har gjorts om (tidigare 15 §) i förslaget till nya lokala
ordningsföreskrifter. Enligt lag om tillsyn över hundar och katter ska
de hållas under sådan tillsyn att de inte orsakar skador eller avsevärda
olägenheter. För att förhindra ordningsstörningar kan man därutöver
införa lokala föreskrifter om kopplingstvång, upplockningstvång och
förbud mot att låta hundar vistas på vissa platser. I 17 § föreslås ett
förbud mot att låta hundar vistas på badplatser mellan 1 maj och 15
september enligt bilaga 1, kommunens inhängande områden för
bassängbad enligt bilaga 2 S samt i preparerade skidspår. I 18 §
föreslås koppeltvång. I 19 § (tidigare 16 §) är innebörden densamma
som i tidigare förskrift även om ändringar skett i text.
20 § har lagts till för att inkludera katter och kattägare i de lokala
ordningsföreskrifterna.
21 § har lagts till för att få bukt med den systematiska matning utav
änder och andra vilda djur som sker i tätorterna, särskilt i park- och
strandområden. Enligt HFD 2018:75 kan kommuner meddela lokala
ordningsföreskrifter som utformas utifrån den enskilda kommunens
särskilda behov i ordningshänseende. Detta ger kommuner en
nödvändig flexibilitet avseende såväl hänsyn till lokala förhållanden
som möjligt att anpassa reglerna utifrån samhällsutvecklingen.
Kommunerna känner bäst till de lokala förhållandena och kan göra
bedömningar av vad som är visade störningar och därmed behöver
regleras samt vad som behövs införas i de lokala föreskrifterna i
förebyggande syfte.
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22 § har lagts till i förslaget på nya lokala ordningsföreskrifter. Varje
kommun bestämmer själv i vilka område, och eventuellt under vilka
tider, det är förbud mot alkoholförtäring på offentlig plats. Lokala
föreskrifter om förbud mot alkoholförtäring bör inte meddelas annat
än för sådana särskilt angivna platser där det finns starka skäl för det.
Dessa platser anges i förslaget på nya lokala ordningsföreskrifter och
bilaga 2 L.
Det finns inte något hinder mot att vid behov förbjuda ridning i
motions- eller skidspår. 23 § har därför, efter visade störningar samt i
förebyggande syfte, lagts till i förslaget.
§§ 24–25 (tidigare §§ 17–18) har enbart ändrats redaktionellt.
Beslutsunderlag
Förslag på lokala ordningsföreskrifter för Lessebo kommun 2022-0510
Beslut SBNAU 2022-05-09
Lokala ordningsföreskrifter för Lessebo kommun antagna 2016-0926 § 71
Tjänsteskrivelse 2022-05-10
Yrkanden
Frederik Kjellson (m) yrkar på att det i 16 § läggs till ett undantag för
jakthundar som används i löshundsjakt. Ingegärd Widerström (m)
och Lars-Erik Winroth (sd) instämmer i yrkandet.
Frederik Kjellson (m) yrkar på att det i 17 § förtydligas att hundar får
passera i koppel men inte uppehålla sig vid badplatser enligt bilaga 1.
Ingegärd Widerström (m) och Lars-Erik Winroth (sd) instämmer i
yrkandet.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
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Lokala ordningsföreskrifter för
Lessebo kommun
Lessebo kommun förskriver följande med stöd av 1 § förordningen
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)

Föreskrifternas innehåll och
tillämpningsområde
1 §
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på
offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser
om hur den allmänna ordningen i Lessebo kommun skall
upprätthållas. Bestämmelserna i 16 § har till syfte att hindra att
människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av
pyrotekniska varor.
2 §
Föreskriften är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är
offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1–4 ordningslagen om
inte annat anges.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också
kommunens föreskrifter om torghandel.
3 §
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall,
med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden
jämställas med offentlig plats:
a) Anläggningar för lek, idrott och camping,
b) Järnvägsområde, inklusive perronger och väntsalar
c) Motionsspår och elljusspår i Lessebo, Hovmantorp, Kosta,
Skruv och Strömbergshyttan
d) Skolgårdar
e) Kyrkogårdar och begravningsplatser
f) Badplatser enligt bilaga 1
g) Övrig plats enligt bilaga 2
4 §
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 11 §
första stycket, §§ 12–15, bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.
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Lastning av varor med mera
5§
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är
ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att
allmänheten utsättes för tillfälliga olägenheter genom damm, spill,
dålig lukt eller buller.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att
räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning med mera
6§
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning
av fyllnadsmassor, schaktning, grävning, eller annat liknande arbete
skall se till det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för
minsta möjliga olägenhet.

Störande buller
7§
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser,
till exempel stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan
polismyndighetens tillstånd.

Camping
8§
Camping eller annan övernattning, får inte ske på stranden eller på
ytor som gränsar till stranden och som är avsedda för solning, lek
eller annan vistelse på de badplatser som anges i bilaga 1. Med
camping avses övernattning i tält, husvagn, husbil, bil eller liknande.

Containrar, byggsäckar och andra
skrymmande anordningar med liknande
funktion
9§
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, byggsäck eller
annan skrymmande anordning med liknande funktion, som skall
ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka
anordningen med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress
och telefonnummer.
Container, byggsäck eller annan skrymmande anordning som
placeras på gata, väg eller annan plats där trafik förekommer ska
placeras på sådant sätt att problem inte uppkommer för trafik samt
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vara försedda med reflexer. Container ska vara täckta och/eller vara
placerade på sådant avstånd från intilliggande byggnader att en i
containern uppkommen brand, inte hotar sprida sig till någon
byggnad.
Skrymmande anordningar får inte placeras så att räddningsvägar,
uppställningsplatser, brandposter, brandsläckningsutrustningar,
rökluckor och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens
arbete hindras.

Markiser, flaggor och skyltar
10 §
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut
över en gångbana på lägre höjd än 2,50 meter eller över en körbana
på en lägre höjd än 4,50 meter.
Markiser, flaggor och skyltar får inte placeras så att räddningsvägar,
uppställningsplatser, brandposter, brandsläckningsutrustningar,
rökluckor och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens
arbete hindras.

Affischering, annonser och liknande
anslag
11 §
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av
polismyndigheten sättas upp på yta som vetter mot offentlig plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller
andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte
heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och
andra tillkännagivande som avser näringsidkarens rörelse på byggnad
där rörelsen finns.

Högtalarutsändning
12 §
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig
till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller
liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Insamling av pengar
13 §
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor
eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig
allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
Polismyndighetens tillstånd krävs ej när skolklasser samlar in pengar
till hjälporganisationer med mera.
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När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik
krävs inte tillstånd.

Sprängning och skjutning med eldvapen
med mera
14 §
Tillstånd av polismyndigheten krävs inom offentlig plats eller
områden som jämställts med offentlig plats för sprängning och
skjutning med eldvapen samt kolsyre-, luft-, fjädervapen eller
motsvarande som avses i 2 kap 1 § 2 stycket vapenlagen.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
15 §
Användning av pyrotekniska varor tillåts bara från kl. 12.00
påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande
dag till kl. 03.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd av
polismyndigheten.

Hundar
16 §
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller
nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att
följa bestämmelserna i 17 och 18 §§. Det som sägs i dess paragrafer
gäller inte för ledhund för synskadad person, service- och signalhund
för funktionshindrad person, för polishund i tjänst eller jakthundar
som används i löshundsjakt.
17 § Hundar får inte vistas
a) på kommunens inhägnade områden för bassängbad enligt
bilaga 2 S.
b) I preparerade skidspår.
Hundar får passera i koppel men inte uppehålla sig vid de badplatser
som anges i bilaga 1 under tiden från och med den 1 maj till och med
den 15 september.
18 § Hundar ska alltid hållas kopplade
a) på gång- och cykelbanor, vägar, gator och torg inom
områden som omfattas av detaljplan
b) på allmänna lekplatser,
c) på idrottsplatser, motionsspår eller i elljusspår
d) på kyrkogårdar och begravningsplatser
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Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock
inte inom inhägnade områden.
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med
ägarens namn, adress och telefonnummer. Detta gäller inte om
hunden är ID-märkt.
19 §
Hundens ägare eller vårdare ska plocka upp avföring som hunden
lämnar efter sig. Avföringen ska förslutas och placeras i därför avsedd
behållare.

Katter
20 §
Ägare till katt eller den som tagit hand om en katt ska se till att katt
som vistas inom detaljplanelagda områden är märkt med halsband
eller genom öronmärkning eller på annat sätt så att ägaren kan
identifieras.

Matningsförbud
21 §
Systematisk matning av fåglar och andra vilda djur är inte tillåten
inom frekventerade park- och strandområden enligt bilaga 1 och
bilaga 2 C-H.

Förtäring av alkohol
22 §
Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får inte,
annat än i samband med tillåten servering av sådana drycker enligt
alkohollagen, förtäras inom följande områden i Lessebo,
Hovmantorp, Kosta och Skruvs tätort samt Strömbergshyttan:
a) anläggningar för lek eller idrott,
b) järnvägsområde, inklusive perronger och väntsalar,
c) skolgårdar och skolfastigheter
d) kyrkogårdar och begravningsplatser
e) övrig plats enligt bilaga 2 L.

Motions- och skidspår
23 §
Ridning eller ledande av häst och framförande av motorfordon, till
exempel motorcykel eller moped, är inte tillåtet inom markerade
elljus- och motionsspår eller preparerade skidspår (gäller även i
avvaktan på preparering). Det är inte heller tillåtet att använda det
preparerade skidspåret till annat än skidåkning.
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Avgift för att använda offentlig plats
24 §
För användning av offentlig plats och område som kommunen
jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt
de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
25 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–9 §§,
10 § första stycket, 11 § första stycket, 12 §, 13 § första stycket, 14 §
första stycket, 14 och 15 §§, 17–23 §§ kan dömas till penningböter
enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och
förverkande.
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Bilaga 1
Badplats

Fastighetsbeteckning

A) Gökaskratts badplats

LESSEBO HOVMANTORP 7:1

B) Skruvs badplats

LESSEBO SKRUV 15:13

C) Djurhult

LESSEBO DJURHULT 1:31

D) Tanden och tungan badplats

LESSEBO HOVMANTORP 5:1
LESSEBO HOVMANTORP 3:1

E) Hyllsjöns badplats

LESSEBO LINNESKRUV 1:56

253

o

A) Gökaskratts badplats

50

0

1:1 428,94

254

50 [m]

o

B) Skruvs badplats

50

0

1:1 091,25

255

50 [m]

o

C) Djurhult

50

0

50

100

1:2 613,85

256

150

200 [m]

o

D) Tanden och tungan badplats

50

0

1:1 107,35
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50 [m]

o

E) Hyllsjöns badplats

50

0

1:1 150,8

258

50 [m]

Bilaga 2 Övrig plats
Plats

Fastighetsbeteckning

A) Hovmantorp folkets hus med
parkeringsplatser

LESSEBO HOVMANTORP 8:1
LESSEBO HOVMANTORP 10:1

B) Allhallen i Hovmantorp

LESSEBO HOVMANTORP 10:2

C) Strandpromenaden i Hovmantorp
D) Hembygdsparken i Hovmantorp

LESSEBO HOVMANTORP 7:1
LESSEBO HOVMANTORP 5:1
LESSEBO TIMRET 1
LESSEBO HOVMANTORP 6:1

E) Del av Udden i Hovmantorp

LESSEBO HOVMANTORP 5:1

F) Centrala Hovmantorp

LESSEBO HOVMANTORP 8:1

G) Oxnabbens båtplats

LESSEBO HOVMANTORP 3:1
LESSEBO HOVMANTORP 5:1
LESSEBO HOVMANTORP 6:1
LESSEBO HOVMANTORP 10:1
LESSEBO HOVMANTORP 5:1
LESSEBO HOVMANTORP 13:1
LESSEBO LINNESKRUV 1:56

H) Kvarndammen i Hovmantorp
I)

Parkeringsplatser Hovmantorps IP

J)

Parkeringsplatser Högehall
Strömbergshyttan
K) Lessebo kulturhus
L) Lessebo centrum (kommunhus,
parkeringsplatser, torg, och grönytor)

M) Intaget (parkområde med scen)
N) Bergdala glasbruk

LESSEBO LESSEBO 9:1
LESSEBO LESSEBO 9:1
LESSEBO BERGSRÅDET 14
LESSEBO BERGSRÅDET 15
LESSEBO HÄRDEN 4
LESSEBO HÄRDEN 8
LESSEBO SMEDJAN 12
LESSEBO SALEM 18
LESSEBO 9:1

P) Skruvs idrottsplats (parkeringsplatser)

LESSEBO HOVMANTORPS-HÄSTEBÄCK 1:41
LESSEBO HOVMANTORPS-HÄSTEBÄCK 1:21
LESSEBO SKRUV 13:11
LESSEBO SKRUV 39:2
LESSEBO SKRUV 39:1
LESSEBO SKRUV 15:13

Q) Skruvs marknadsplats

LESSEBO SKRUV 1:137

R) Skruvs glasbruksparkering

LESSEBO SKRUV 1:137

S) Kosta bassängbad

LESSEBO KOSTA 36:102

T) Kosta folkets hus med
parkeringsplatser

LESSEBO KOSTA 21:1

O) Skruv folkets hus med
parkeringsplatser
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A) Hovmantorp folkets hus med parkering

o

50

0

1:1 094,47

260

50 [m]

o

B) Allhallen i Hovmantorp

50

0

1:1 168,51

261

50 [m]

C) Strandpromenaden i Hovmantorp

o

50

0

50

100

150

200

1:4 376,33

262

250

300

350

400 [m]

o

D) Hembygdsparken i Hovmantorp

50

0

50

1:1 879,91

263

100 [m]

o

E) Udden i Hovmantorp

50

0

50

1:1 541,91

264

100 [m]

o

F) Centrala Hovmantorp

50

0

1:1 097,18

265

50 [m]

o

G) Oxnabbens båtplats

50

0

1:1 232,89

266

50 [m]

o

H) Kvarndammen i Hovmantorp

50

0

1:1 036,53

267

50 [m]

I) Parkeringsplatser Hovmantorps IP

o

50

0

1:1 173,34

268

50 [m]

o

J) Parkeringsplatser Högehall

50

0

50

1:1 530,51

269

100 [m]

o

K) Lessebo kulturhus

50

0

1:1 263,47

270

50 [m]

o

L) Lessebo centrum

50

0

50

1:1 525,82

271

100 [m]

o

M) Intaget (parkområde med scen)

50

0

50

1:1 636,87

272

100 [m]

o

N) Bergdala Glasbruk

50

0

1:1 155,63

273

50 [m]

O) Skruv folkets hus med parkering

o

50

0

1:1 242,54

274

50 [m]

P) Skruvs idrottsplats (parkeringsplatser)

o

50

0

1:1 128,27

275

50 [m]

o

Q) Skruvs marknadsplats

50

0

1:1 333,39

276

50 [m]

o

R) Skruvs glasbruksparkering

50

0

1:1 323,92

277

50 [m]

o

S) Kosta bassängbad

50

0

1:1 447,87

278

50 [m]

T) Kosta folkets hus med parkering

o

50

0

1:1 334,25

279

50 [m]
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Lessebo kommun förskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617)

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
§ 1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3
kap. ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna
ordningen i Lessebo kommun skall upprätthållas.
§ 2 Föreskriften är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1
kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens
föreskrifter om torghandel.
§ 3 Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1
kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:
Lessebo 9:1 (Intaget)
Sofielund 6 (Lessebo Folkets hus)
Hovmantorp 10:1 och 10:2 (Hovmantorps Folkets hus och Allhall)
Kosta 21:1 (Kosta Folkets hus)
Kosta 36:7 (Kosta Idrottsplats)
Skruv 39:2 (Skruvs Folkets hus)
Skruv 15:6 (Skruvs Idrottsplats)
Linneskruv 1:56 (Parkeringsplatserna. Högehall mm Strömbergshyttan)
Kosta 13:16 (Kosta Köpmanshus med tillhörande Parkeringsplats )
Skolan 1 (Grusplan Bikupan)
Hovmantorp 5:1 (Parkeringsplats Hovmantorps IP)
Sandvik 8, Hovmantorp (Parkeringsplats fd. Sandviks Glasbruk)
Skruv 1:137 (Grusplan marknadsplats Skruv)
Bergsrådet 14, Lessebo (Parkeringsplats Centrumhuset)
§ 4 Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 6 §, 11 §, 12 §, och 16 §bör
kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lokala Ordningsföreskrifter 3
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Lastning av varor mm
§ 5 Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsättes för tillfälliga
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens
arbete hindras.

Schaktning, grävning mm
6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor,
schaktning, grävning, eller annat liknande arbete skall se till det sker på ett sådant sätt att
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller
7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex.
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd

Containrar
8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig
plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn,
adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar
9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på
lägre höjd än 2,50 meter eller över en körbana på en lägre höjd än 4,60 meter.

Affischering
10 § Affischering, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten
sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare
att sätta upp annonser och andra tillkännagivande som avser näringsidkarens rörelse på
byggnad där rörelsen finns.

4 Lokala ordningsföreskrifter
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Högtalarutsändning
11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av
polismyndigheten.

Insamling av pengar
12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig
tillställning,
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Fyrverkeri
13 § Användning av pyrotekniska varor tillåts bara från kl. 12.00 påskafton,
valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl. 03.00. Under övriga tider
på året krävs tillstånd av polismyndigheten.

Hundar
14 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 15 och 16 §§. Det som
sägs i dess paragrafer gäller inte för ledhund för synskadad person, service- och signalhund
för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.
15 § Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom
inhägnade områden.
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och
telefonnummer.
16 § På offentlig plats skall föroreningar efter hundar plockas upp.

Avgift för att använda offentlig plats
17 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan
plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av
kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
18 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första
stycket, 11 §, 12 § första och andra styckena, 15 och 16 §§, kan dömas till penningböter enligt 3
kap. 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.

Lokala Ordningsföreskrifter 5
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-07
§ 137

Dnr 2022/234-1.3.1

Antagande av OPF-KL 18
Omställningsstöd och pension för
förtroendevalda
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda, OPF-KL 18.
2. Att utse kommunstyrelsen till pensionsmyndighet.
3. Beslutet ska gälla retroaktivt från 2019-04-03 då ärendet
beslutades i personalutskottet.
Ärendebeskrivning
OPF-KL 18 är ett pensionsavtal för förtroendevalda. OPF-KL18 är
utformat för tillämpning hos respektive kommun och
landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av
bestämmelserna. Personalutskottet beslutade 2019-04-03 att föreslå
kommunfullmäktige att anta bestämmelserna, men av någon
anledning skickades ärendet aldrig vidare för fullmäktigebeslut,
varför ärendet nu återkommer. Beslutet föreslås tas med
retroaktivitet, vilket stämts av med SKR:s jurist.
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPFKL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av
PBF eller PRF-KL i kommunen eller kommunalförbund. OPF-KL18
gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 201412-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension,
annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För
dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda
gällande omställning, pension och familjeskydd. I OPF-KL18 har
delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva
omställningsinsatser tillförts.
I anslutning till att OPF-KL antas föreslås att Kommunstyrelsen utses
till pensionsmyndighet. Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka
och tillämpa bestämmelserna i OPF-KL 18.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-31
Personalutskottets protokoll 2019-04-03 § 16
Bestämmelser OPF-KL 18 i sin helhet
Kommentar till bestämmelserna från SKL 2018-09-14

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-05-31

Antagande av OPF-KL 18
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda, OPF-KL 18.
2. Att utse kommunstyrelsen till pensionsmyndighet.
3. Beslutet ska gälla retroaktivt från 2019-04-03 då ärendet
beslutades i personalutskottet.
Ärendebeskrivning
OPF-KL 18 är ett pensionsavtal för förtroendevalda. OPF-KL18 är
utformat för tillämpning hos respektive kommun och
landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av
bestämmelserna. Personalutskottet beslutade 2019-04-03 att
föreslå kommunfullmäktige att anta bestämmelserna, men av
någon anledning skickades ärendet aldrig vidare för
fullmäktigebeslut, varför ärendet nu återkommer. Beslutet
föreslås tas med retroaktivitet, vilket stämts av med SKR:s jurist.
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av
OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare
omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen eller
kommunalförbund. OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för
förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller tidigare
avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån,
avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda
fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda
gällande omställning, pension och familjeskydd. I OPF-KL18 har
delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva
omställningsinsatser tillförts.
I anslutning till att OPF-KL antas föreslås att Kommunstyrelsen
utses till pensionsmyndighet. Pensionsmyndigheten har i uppgift
att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-KL 18.
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-05-31
Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll 2019-04-03 § 16
Bestämmelser OPF-KL 18 i sin helhet
Kommentar till bestämmelserna från SKL 2018-09-14

Beslutet skickas till
Lönenämnden HUL

Annika Roos Jansson
HR-chef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Personalutskottet
Sammanträdesdatum
2019-04-03
§ 16

Dnr 2019/140-02

OPF Omställningsstöd och pension för
förtroendevalda
Beslut
I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut
föreslår personalutskottet att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige att anta bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda, OPF-KL 18, att gälla för förtroendevalda
att Kommunstyrelsen utses till pensionsmyndighet.
Pensionsmyndigheten har till uppgift att tolka och tillämpa
bestämmelserna i OPF-KL 18.

Ärendebeskrivning
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPFKL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av
PBF eller PRF-KL i kommunen eller kommunalförbund. OPF-KL18
gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 201412-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension,
annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För
dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. OPFKL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och
landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av
bestämmelserna. OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för
förtroendevalda gällande omställning, pension och familjeskydd. I
OPF-KL18 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till
aktiva omställningsinsatser tillförts. I anslutning till att OPF-KL antas
föreslås att Kommunstyrelsen utses till pensionsmyndighet.
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa
bestämmelserna i OPF-KL 18.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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2018-09-14

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
Allmänt om bestämmelserna
OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt
familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPFKL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller
kommunalförbund.
OPF-KL18 indelas i fyra kapitel:
1. Inledande bestämmelser
 Pensionsmyndighet
 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
2. Omställningsstöd
 Aktiva omställningsinsatser
 Ekonomiskt omställningsstöd
 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
3. Pensionsbestämmelser
 Avgiftsbestämd pensionsbehållning
 Sjukpension
 Efterlevandeskydd
4. Familjeskydd
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Kapitel 1
Inledande bestämmelser
§ 1 Pensionsmyndighet
I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses.
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPFKL18.
§ 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa
bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet
från tid till annan beslutar.
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Kapitel 2
Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap.
1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen,
landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av
heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
§ 2 Omställningsstöd
Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd
kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och
förlängt ekonomiskt omställningsstöd.
Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få
ett nytt arbete.
§ 3 Aktiva omställningsinsatser
Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett
eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års
sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS
angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.
Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som
erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av
rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.
§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina)
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.
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För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader.
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet
beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv
under det senaste året.
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den
förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid
hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag
i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.
§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat
sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den
tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till
att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt
omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS
angiven ålder.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den
förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.
Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40
procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.
§ 6 Samordning
Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra
förvärvsinkomster om inte annat anges.
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Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från
samordning.
§ 7 Uppgiftsskyldighet
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd,
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.
Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.
Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller
delvis avstå från efterkrav.
§ 8 Ansökan om omställningsstöd
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den
förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.
§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger
bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader
efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
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Kapitel 3
Pensionsbestämmelser
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet.
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets
omfattning, om inte annat anges.
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt
(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
§ 2 Pensionsförmånernas omfattning
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:
a.

avgiftsbestämd ålderspension

b.

sjukpension

c.

efterlevandeskydd

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.
§ 4 Pensionsgrundande inkomst
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.
Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode,
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget
(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller
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föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska
den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits.
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst,
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör
traktamente eller kostnadsersättning.
§ 5 Pensionsavgifter
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande
inkomst enligt § 4.
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till
och med 7,5 inkomstbasbelopp.
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5
procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med
sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav
med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före
mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den
förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken (SFB).
Anmärkning
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före
den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till
den förtroendevaldes pensionsbehållning.

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen,
landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är
högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte
tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i
form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr
avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån
200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.
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§ 6 Pensionsbehållning
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller
kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med
pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats
hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.
Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11.
Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i
anslutning till ansökan om uttag.
§ 7 Information
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans
eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av
pensionsavgift.
§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt §
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den
förtroendevalde och pensionsmyndigheten.
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.
§ 9 Uppgiftsskyldighet
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till
pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten
besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts,
kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av
pensionsavgift.
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.
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§ 10 Sjukpension
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande
del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till
sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd
härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före
mandatperiodens utgång.
Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som
den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv.
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat
beräkningsunderlag.
Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till
anställda enligt AGS-KL.
Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning
upphör också rätten till sjukpension.
Anmärkningar
1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen).
2. Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som
gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjukeller aktivitetsersättning.
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde
tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid.
§ 11 Efterlevandeskydd
Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes
pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner,
sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen
delas lika mellan dessa barn.
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Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till
förmånsberättigad efterlevande under fem år.
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före
utbetalning av förmånen börjar.
§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i
18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.
§ 13 Finansiering
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och
kommunalförbund.
§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd
Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.
Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar
som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller
förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
§ 15 Uppgiftsskyldighet m.m.
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till
sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte
fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till
förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock
medge undantag.
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Kapitel 4
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med
sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18
antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar.
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
§ 2 Rätt till familjeskydd
En förtroendevalds efterlevande har rätt till
–

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen
och

–

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn.

§ 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den
förtroendevalde avlider:
a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1,
b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10
Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den
förtroendevalde avlider:
c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt
uppdrag.
En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna
b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning
eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande.
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§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen
Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make,
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för
dödsfallet.
§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen
En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt
ovan, har rätt till förmån i fem års tid.
Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och
med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde
1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp
med förändringen av prisbasbeloppet.
Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora
delar.
§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn
Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år.
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet
har rätt till barnpension enligt SFB.
Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård
och fostran i adoptionssyfte.
§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn
Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av
samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat
med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av
prisbasbeloppet.
Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år
dödsfallet inträffade, delat med tolv.
Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5
inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter
årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.
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Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat
betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen.
Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska
utbetalas månadsvis och i lika stora delar.
§ 8 Utbetalning av förmåner
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis,
senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.
Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån,
anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten.
När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller
kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet.
För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån
lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från
nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket,
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.
Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt
familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från
kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under
förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter
var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge
beloppet.
Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8
§ första stycket FAL.
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Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett
(eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna
gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats
av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd,
pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl. a.
information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med
förvärvsinkomst. Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPFKL18.
För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPFKL18 innan valet 2018 kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att nu framtagna
införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL14
har antagits.

Allmänt om bestämmelserna
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller
kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande
av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige,
regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige.
OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen.
Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv
och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de
pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting,
regioner och kommunalförbund.
Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av
bestämmelserna i OPF-KL18. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18liknande förmåner/nivåer för kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska
beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regelverk.
Konsekvenser utifrån aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF-KL18.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte
att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer
arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner,
landsting, regioner och kommunalförbund.
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Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAPKL. ”Ålderspensionsintjänandet” bygger på livsinkomstprincipen. Strukturen i
regelverket följer av AKAP-KL.
Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. Vad gäller
ålderspension finns inte heller någon övre åldersgräns, men något intjänande av
ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett
uppdrag efter motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar
till att de förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som
anställda.

Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde
PBF respektive OPF-KL14/18 är två i grunden olika system, förmånsbestämt
respektive avgiftsbestämt. Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system
har få gemensamma beröringspunkter och beräknar pensionen på olika sätt. Det
medför bland annat att det är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta
tidigare intjänande i PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till
OPF-KL. Att avbryta ett intjänande i enlighet med PBF och påbörja ett intjänande i
OPF-KL medför en risk att den redan intjänade förmånens värde urholkas.
Rekommendationen är således att inte införa en tillämpning som innebär en retroaktiv
förändring av de förtroendevaldas intjänande pension. Följaktligen bör den som har
påbörjat ett intjänande i PBF inte omfattas av OPF-KL.
Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella
beräkningar är inte möjliga att göra och en lokal avvikelse i denna del innebär att den
enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna
bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet till att jämföra
tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers.
OPF-KL utgår från den enskilda kommunen eller landstinget. Med ”tidigare uppdrag”
menas tidigare uppdrag hos uppdragsgivaren. Varje rätt till ersättning bedöms normalt
utan hänsyn till uppdrag hos annan kommun eller landsting. OPF-KL samordnar inte
med PBF, men däremot kan PBF samordna med OPF-KL (PBF § 2 mom. 3).
Den förtroendevaldes intjänande i PRF-KL, PBF samt OPF-KL är kopplat till den
organisation där uppdraget utförs. Det innebär att om man tidigare exempelvis intjänat
PBF/PRF-KL i en annan kommun så finns det inget som hindrar att man hos ny
uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL.
PBF upphör att gälla för förtroendevald då denna frånträder sitt uppdrag, utan att bli
berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån
fortsätter dock PBF att gälla (PBF § 1 mom. 3).
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Bestämmelserna bör inte ge effekten att det är mer förmånligt att helt avstå från
fortsatta politiska uppdrag än att fortsätta som förtroendevald i mindre omfattning. Av
den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den
förtroendevalde omfattas av OPF-KL och tjänar in förmåner parallellt.
En förtroendevald som före införandet av OPF-KL omfattades av PBF, och om
uppdraget omfattade minst 40 % av en heltid, kommer således alltid att fortsätta att
omfattas av PBF så länge som han eller hon fortfarande innehar ett uppdrag som
omfattar minst 40 % av en heltid. Om uppdraget efter införandet av OPF-KL minskar
till mindre än 40 % av en heltid och den förtroendevalde saknar rätt till
visstidspension, sjukpension eller ålderspension i enlighet med PBF, så kan han eller
hon omfattas av OPF-KL.
Om rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat regelverk finns på grund av
uppdrag hos annan kommun, landsting eller region, så bör frågan om denna rätt ska
anses förhindra ett intjänande av förmån enligt OPF-KL eller inte regleras i
tillämpningsanvisningar.

Kapitel 1 Inledande bestämmelser
Det förutsätts att fullmäktige, enligt inledande bestämmelser § 1, utser en särskild
”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa
pensions- och omställningsbestämmelserna.
Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna så är den förtroendevald som
tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPFKL18 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar.

Kapitel 2 Omställningsstöd
Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en
förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att
samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd.
Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes
omställning.
Varje kommun och landsting/region och kommunalförbund svarar för sin del av
kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från
uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det
överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.
Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4
kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region,
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på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika
kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på
storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med
fastställandet av det lokala regelverket.
Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om
inte annat anges. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs
skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit
fram.
Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett
nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde anstränger sig för att han eller hon så
snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. Pensionsmyndigheten
kan fatta beslut om att dra in eller sänka omställningsstödet om myndigheten anser att
den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet.

Aktiva omställningsinsatser (§ 3)
Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt
uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller
landsting/region om som inte uppnått motsvarande 32 a § LAS angiven ålder. I
händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller
vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.
Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet,
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden.
Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket
en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige att fastställa eventuell
kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar.
Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på
arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram.

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4)
Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft
ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt (sina)
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller
landsting/region eller kommunalförbund. I händelse av att förtroendevald går från
uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det
överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.
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Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet,
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden.
Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas
med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett
prisbasbelopp.
Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är
pensionsgrundande till allmän pension.
Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga
månadsarvode gånger tolv under det senaste året. Om det inte finns månadsarvode för
12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på
det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som
den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller
föräldraledighet.
Syftet med Omställningsstöd enligt OPF-KL 18 är att under en begränsad tid
underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt/sina uppdrag.
Viktigt är därför att det ekonomiska omställningsstödet tillämpas så att det inte
motverkar detta syfte.
Om förtroendevald med ekonomiskt omställningsstöd under år ett med ekonomiskt
omställningsstöd på nytt blir innehavare av uppdrag (eller fortsätter uppdrag som
påbörjats år ett) med sammanlagt minst 40% av heltid hos kommunen,
landstinget/regionen eller kommunalförbundet, får uppdrag i riksdagen eller för
regeringen eller får ett förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning så ska
omställningsstödet inte samordnas under detta år.
Förtydligande: Kommunalråd A hade uppdrag med omfattning om 100%, får därefter
ekonomiskt omställningsstöd i motsvarande omfattning. Efter ett drygt år får personen
nytt uppdrag men med en omfattning av 100% men med väsentligt lägre ersättning i
jämförelse med det ursprungliga uppdraget. Det ekonomiska omställningsstödet bör
då samordnas enligt samordningsreglerna i § 6 men fortsatt kunna utbetalas.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5)
Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som
lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos
(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt
omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald:
a. som fyllt motsvarande lägsta ålder för uttag av allmän pension,
b. lämnat sitt (sina) uppdrag och
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c. i direkt anslutning fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från
avgångstidpunkten.
I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller
vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.
Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet,
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden.
För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde
årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta
annan försörjning.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension.

Samordning (§ 6)
Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om
inte annat anges.
Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap.
socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012)
All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste
förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en
inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna
inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och
dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde av
leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst.
Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även
t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen
också en garantiprovision (HFD 1994/2895).
Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara
förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten
beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en
sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat,
indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel.
Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och
aktivitetsersättning.
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Uppgiftsskyldighet (§ 7)
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär
för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och
förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt §§ 4 och 5.

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser
Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer:
Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga
”pensionsavgifter” och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den
förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och
sammanträdesersättning mm.
Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis
beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett
uppdragets/uppdragens omfattning.
Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension.
Avgiftsbestämd ålderspension intjänas utan krav på minsta tid i uppdraget eller krav
på minsta omfattning av uppdraget.
Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt
efterlevandeskydd (§ 2).
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina)
uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 4)
Pensionsgrundande inkomst (§ 4) begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet
AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar.
Det finns inget hinder för att förtroendevald kan avstå en del av arvodet och i stället få
motsvarande belopp tillgodoräknat i sin pensionsbehållning (s.k. arvodesväxling).
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om minst 40
%, som fått avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den
pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits.
Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst.
Det är dock inte ovanligt att denna ersättning schablonmässigt räknas upp för att
kompensera den enskildes pensionsförlust i hans eller hennes ordinarie anställning (se
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arbetsgivarnytt nr 28/12). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en
pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL18.

Pensionsavgifter (§ 5)
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med
7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5
inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en
pensionsbehållning.
Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte.
Pensionsavgiften om 30 % på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som
överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts intill dess att den förtroendevalde uppnått
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 % på hela
den pensionsgrundande inkomsten.
Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en
pensionsbehållning (§ 6) som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen.
På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald
inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med
tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst
och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för.
Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka
sitt kapital.
Det är dock möjligt att göra bruttoavdrag på arvodet i syfte att göra en större
avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning
kostnadsförs den särskilda löneskatten, men betalas först när pensionen betalas ut.
En förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska
tillgodoräknas pensionsavgift om han eller hon får rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till
graden av arbetsoförmåga. Formuleringen ”nedsatt arbetsförmåga i uppdraget” ska
inte anses vara en begränsning av denna princip.
För förtroendevald som får rätt till partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, och på grund
av detta måste lämna ett uppdrag vars omfattning överstiger den grad av sjuk- eller
aktivitetsersättning som beviljats, är det möjligt att genom lokalt beslut avsätta
pensionsavgift i förhållande till det inkomstbortfall som frånträdandet orsakar. Det bör
beaktas att en avsättning som inte grundar sig på graden till arbetsoförmåga kan, om
den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får
pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats
vid heltidsarbete. Av den anledningen rekommenderas att beslut om avsättning i
förhållande till inkomstbortfallet tidsbegränsas till att omfatta enbart mandatperioden.
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Pensionsbehållningen räknas upp årligen (indexeras) med förändringen av
inkomstbasbeloppet. Regleringen utgör en värdesäkring och är inte avsedd att ge en
relativ utveckling. Således ska beloppet endast räknas upp, inte ned om förändringen
är negativ. Detsamma gäller i de fall då den pensionsgrundande inkomsten ska
indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk-eller aktivitetsersättningstidpunkten.
Även här avses även endast en uppräkning.
För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 börjar
betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att
multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1)
dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången
av kalenderåret (t+1).
Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av
inkomstbasbeloppet varefter 1,6 % ska avräknas. Denna avräkning beror på att det i
delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6 %.

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8)
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då
allmän pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension,
pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar
som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd
ålderspension utbetalas livsvarigt.
Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala
pensionsmyndigheten tagit fram.
Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska
pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av
det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under
kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker
vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen
börjar betalas ut.
Pensionsbehållning enligt OPF-KL18 ska därefter räknas om i samma grad som
gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började
betalas ut.

Sjukpension (§ 10)
För rätt till sjukpension gäller att avgången ska vara en följd av beviljad sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %. För att ha rätt till
sjukpension krävs att den förtroendevalde befrias från uppdraget.
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Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den
förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv.
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Om
det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta
beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under
uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne
inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet.
Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt
AGS-KL.
Sjukpension bör utges i proportion till den tidigare uppdragsgraden med hänsyn till
sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning. Vid beslut om sjuk- eller
aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kvarvarande
omfattning på uppdraget fastställas.
Om en förtroendevald har ett uppdrag på 100 % och sedan avgår p.g.a. att sjuk- eller
aktivitetsersättning beviljats med 50 % så ska sjukpensionen baseras på halva
årsarvodet.
Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning
så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning
dividerat med uppdragets omfattning.
Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är högre än uppdragets omfattning så
kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning.

Efterlevandeskydd (§ 11)
Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas
bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Med ”efterlevandeskydd” avses att vid
dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad
pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som
anställda kan välja för det kapital som är inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring. På
grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock
efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring.
Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensionsbehållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra
hand till barn. Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen.
Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och
om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller
inte.
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Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma
skydd som de anställda inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund
vid dennes dödsfall. Med ”familjeskydd” avses en fastställd förmån som vid dödsfall
utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande.
Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av
heltid om 40 %.
Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den
senare tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från
samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF,
PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels
familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn
som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte.
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande
konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet.
Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande
skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-07
§ 134

Dnr 2021/362-1.2.6

Svar på motion gällande Gökaskratt som
integrationsprojekt
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen med hänvisning till ärendebeskrivning.
Ärendebeskrivning
Björn Zethraeus (V) har inkommit med en motion där han föreslår att
kommunen övertar drift och skötsel av Gökaskratts camping och
badplats för att skapa en stor variation av arbetsuppgifter, arbetstider
etc som innebär en ökad möjlighet att hjälpa fler ut på den ordinarie
arbetsmarknaden, få språkträning och att skapa värdefulla kontakter.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning, och kommunchef har tagit fram
följande svar:
Gökaskratts camping har sedan årsskiftet varit ute på upphandling
under två tillfällen. Vi har även genomfört en direktupphandling där
det fanns flera intressenter. Vi har i dagsläget skrivit en
avsiktsförklaring med en privat aktör som kommer att driva
campingen.
Kommunen bör inte bedriva konkurrerande verksamhet inom
restaurang eller camping. Att bedriva en camping innebär att det ska
finnas anställda som är anträffbara dygnet runt vid eventuella
händelse inom campingen. När vi har gjort tidigare upphandlingar
har vi krävt att företagaren ska vara medlem i SCR. Att vara medlem i
SCR Svensk Camping är en styrka och en kvalitetsstämpel gentemot
både gäster, personal, leverantörer och myndigheter.
Det är en god tanke att ta fram fler verksamhetsområden inom
kommunen för att öka sysselsättningen och integrationen. Idag är
miljöverkstan, byggåterbruk, tygåterbruk och konsolfabriken igång på
arbetsmarknadsavdelningen. Det är verksamheter som tillsammans
med övrig kommunal verksamhet fick igenom 60 extratjänster under
2021. I många fall krävs ganska stor handledning av de som har
extratjänster och att driva en camping skulle medföra betydligt fler
handledartjänster än vad motionen föreslår.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 § 122
Tjänsteskrivelse 2022-05-16
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25 § 85
Motion 2021-10-12

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-05-24
§ 122

Dnr 2021/362-1.2.6

Svar på motion gällande Gökaskratt som
integrationsprojekt
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen med hänvisning till ärendebeskrivning.
Ärendebeskrivning
Björn Zethraeus (V) har inkommit med en motion där han föreslår att
kommunen övertar drift och skötsel av Gökaskratts camping och
badplats för att skapa en stor variation av arbetsuppgifter, arbetstider
etc som innebär en ökad möjlighet att hjälpa fler ut på den ordinarie
arbetsmarknaden, få språkträning och att skapa värdefulla kontakter.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning, och kommunchef har tagit fram
följande svar:
Gökaskratts camping har sedan årsskiftet varit ute på upphandling
under två tillfällen. Vi har även genomfört en direktupphandling där
det fanns flera intressenter. Vi har i dagsläget skrivit en
avsiktsförklaring med en privat aktör som kommer att driva
campingen.
Kommunen bör inte bedriva konkurrerande verksamhet inom
restaurang eller camping. Att bedriva en camping innebär att det ska
finnas anställda som är anträffbara dygnet runt vid eventuella
händelse inom campingen. När vi har gjort tidigare upphandlingar
har vi krävt att företagaren ska vara medlem i SCR. Att vara medlem i
SCR Svensk Camping är en styrka och en kvalitetsstämpel gentemot
både gäster, personal, leverantörer och myndigheter.
Det är en god tanke att ta fram fler verksamhetsområden inom
kommunen för att öka sysselsättningen och integrationen. Idag är
miljöverkstan, byggåterbruk, tygåterbruk och konsolfabriken igång på
arbetsmarknadsavdelningen. Det är verksamheter som tillsammans
med övrig kommunal verksamhet fick igenom 60 extratjänster under
2021. I många fall krävs ganska stor handledning av de som har
extratjänster och att driva en camping skulle medföra betydligt fler
handledartjänster än vad motionen föreslår.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-16
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25 § 85
Motion 2021-10-12

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-02-20

Svar på motion om Gökaskratt som
integrationsprojekt
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Ärendebeskrivning
Gökaskratts camping har sedan årsskiftet varit ute på upphandling
under två tillfällen. Vi har även genomfört en direktupphandling
där det fanns flera intressenter. Vi har i dagsläget skrivit en
avsiktsförklaring med en privat aktör som kommer att driva
campingen.
Kommunen bör inte bedriva konkurrerande verksamhet inom
restaurang eller camping. Att bedriva en camping innebär att det
ska finnas anställda som är anträffbara dygnet runt vid eventuella
händelse inom campingen. När vi har gjort tidigare upphandlingar
har vi krävt att företagaren ska vara medlem i SCR. Att vara
medlem i SCR Svensk Camping är en styrka och en
kvalitetsstämpel gentemot både gäster, personal, leverantörer och
myndigheter.
Det är en god tanke att ta fram fler verksamhetsområden inom
kommunen för att öka sysselsättningen och integrationen. Idag är
miljöverkstan, byggåterbruk, tygåterbruk och konsolfabriken igång
på arbetsmarknadsavdelningen. Det är verksamheter som
tillsammans med övrig kommunal verksamhet fick igenom 60
extratjänster under 2021. I många fall krävs ganska stor
handledning av de som har extratjänster och att driva en camping
skulle medföra betydligt fler handledartjänster än vad motionen
föreslår.
Bakgrund
Vänsterpartiet har inkommit med en motion gällande att
kommunen ska ta över verksamheten på Gökaskratt, camping, bad
och restaurang. Det skulle innebära att 1-2 verksamhetsledare och
minst 2 handledare ska anställas. Finansiering ska ske via
lönebidragsanställningar och söka medel från ESF.

Christina Nyquist
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-02-20
Kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-10-25
§ 85

Dnr 2021/362-1.5.4

Motion: Gökaskratt som
integrationsprojekt
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Björn Zethraeus (V) har inkommit med en motion där han föreslår att
kommunen övertar drift och skötsel av Gökaskratts camping och
badplats för att skapa en stor variation av arbetsuppgifter, arbetstider
etc som innebär en ökad möjlighet att hjälpa fler ut på den ordinarie
arbetsmarknaden, få språkträning och att skapa värdefulla kontakter.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2021-10-12

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Motionären

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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2021-10-12

1

Vänsterpartiet Lessebo Kommun
Motion till kommunfullmäktige om Gökaskratt som integrationsprojekt
Bakgrund
I Lessebo kommun finns ett stort antal personer som av olika anledningar står utanför
arbetsmarknaden. Orsakerna till att personerna har svårt att komma in på arbetsmarknaden
kan handla om att man saknar arbetslivserfarenhet, behöver träna svenska eller har en
funktionsnedsättning. Det kan också handla om att det finns personer som behöver komma ut
i praktik eller arbetsträning för att känna efter i vilken omfattning man kan arbeta. Oavsett
orsaker som finns behov av att dessa personer ska ha möjlighet att arbetsträna, ha praktik osv i
hemkommunen och då inom flera olika arbetsområden.
I kommunen drivs redan Miljöverkstan, Tygåterbruket och Byggåterbruket i kommunal regi.
Detta är bra och viktiga verksamheter, men det behövs flera olika arbetsområden och
arbetsuppgifter för att fler ska ha möjlighet att komma ut i arbetslivet. Behovet av att ha en
annan typ av arbeten, praktik eller arbetsträningsplatser ser vi i Vänsterpartiet därför som
stort. Projektet "Vårt dagliga bröd" (ett projekt via Svenska kyrkan) visade även att det finns
många kvinnor med både kunskap och intresse av matlagning och bakning, vilket även det
skulle passa bra att få en fortsättning i restaurangen på Gökaskratt.
Gökaskratts camping har sedan 1990-talet drivits av arrendatorer. I vissa fall har detta fallit
väl ut – andra gånger mindre väl. Sedan 1990-talet har det funnits åtta arrendatorer av vilka
fem stycken under de senaste tio åren varav fyra olika arrendatorer sedan december 2015.
Detta har lett till en bristande kontinuitet och bristande utveckling på grund av kortsiktighet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi följande:
Att kommunen övertar drift och skötsel av Gökaskratts camping och badplats.
Det skulle innebära möjlighet att skapa en stor variation av arbetsuppgifter, arbetstider etc
som innebär en ökad möjlighet att hjälpa fler ut på den ordinarie arbetsmarknaden, få
språkträning och att skapa värdefulla kontakter. Att erbjuda personer med funktionsnedsättning eller funktionsvariation, nyanlända eller andra som länge varit utanför arbetsmarknaden
att få ingå i en arbetsgemenskap efter sin förmåga skapar en förbättrad livskvalitet och
möjlighet att allas förmågor och idéer tas till vara. Tillsammans kan dessa därför bidra till en
ökad integration och en ökad inkludering i samhället. Kommunen skulle få en välskött och
fungerande campingplats som lockar campare året runt. Behovet av återkommande nya
arrendatorer försvinner därmed också.
De arbetsuppgifter/yrkesroller som finns att erbjuda i dagsläget till de personer som är
aktuella är lokalvård, grönyteskötsel, service, restaurang, reklam, ekonomi. Det går att
vidareutveckla ännu mer och skapa specifika roller även inom de olika områdena t ex servitör,
kock och kallskänka i restaurangen, receptionsarbete eller arbete i butiken, arbetsledare
lokalvård, reklammakare och specialist sociala medier, renhållning och skötsel av grönytor,
strand och bryggor, budgetarbete, bokföring osv.
Under vintern skulle även sådant som att tillhandahålla möjlighet till kallbad och bastu kunna
vara en utveckling av verksamheten liksom att vid is på sjön se till att isbana skottas. Just
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Vänsterpartiet Lessebo Kommun

2021-10-12

2

bredden på de olika arbetsuppgifter som finns inom campingen gör att det ger fler möjlighet
att hitta sin plats i arbetslivet och även i samhället genom de kontakter som skapas.
Möjligheterna är många och kan utvecklas över tid tillsammans med dem som deltar/arbetar
på Gökaskratt. Det finnas därmed även ökade möjligheter att göra Gökaskratt till den fina och
attraktiva plats den förtjänar att vara för både kommuninvånare och turister.
För att skapa kontinuitet och driva verksamheten på bästa sätt anser vi i Vänsterpartiet att det
krävs att 1-2 verksamhetsledare och minst 2 handledare anställs. Alla tjänster på heltid, men
dessa kan självklart delas upp i deltidstjänster vid behov. Huruvida verksamheten skall drivas
som en förvaltning eller som ett bolag tar vi inte ställning till i denna motion.
Det finns olika lösningar på hur finansiering av dessa liksom övrig finansiering kan göras. Det
kan finnas olika typer av lönebidragsanställningar som kan vara aktuella. Det kan finnas allt
från pågående ESF-projekt (Nätverket SIP/Funkibator har bl a ett pågående ESF-projekt som
skulle kunna vara aktuellt) till nya ESF-pengar att söka. Det kan även finnas andra samarbetspartners och sociala företag, som exempelvis Macken i Växjö, som är intresserade och har
vana från att driva snarlika verksamheter och söka projektpengar osv.
Meningen är självklart också att camping- och restauranggäster ska generera intäkter som ska
bidra till verksamheten för det är förstås inte meningen att dumpa priser eller att konkurrera
med privata campingar i närområdet.

För partigruppen 2021-10-12

Björn Zethræus, gruppledare

319

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-07
§ 135

Dnr 2021/320-1.2.6

Svar på motion angående riktig demokrati
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad med hänvisning till ärendebeskrivning.
Ärendebeskrivning
Marcus Dackling (M) och Margareta Löfström (M) har inkommit med
en motion 2021-10-14 där de föreslår att varje styrelse och nämnd ska
ha en ordförande från de styrande partierna, en viceordförande från
oppositionen samt en 2:e viceordförande i större nämnder och
styrelser. De föreslår också att arvoderingen ska vara lika för vice
ordföranden.
Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Arbetsutskottet remitterade den till
kommunfullmäktiges presidium, men frågan hanterades i den
parlamentariska arbetsgrupp som fick i uppdrag att göra en översyn
av politisk organisation och arvoden. Gruppens förslag presenterades
på kommunfullmäktige 2022-04-25, och i samband med detta
avgjordes också frågan om politisk organisation och arvoden.
Motionen anses därmed besvarad genom den behandlingen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 § 123
Tjänsteskrivelse 2022-05-16
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-25 § 42
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16 § 199
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25 § 88
Motion 2021-10-14

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-05-24
§ 123

Dnr 2021/320-1.2.6

Svar på motion angående riktig demokrati
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad med hänvisning till ärendebeskrivning.
Ärendebeskrivning
Marcus Dackling (M) och Margareta Löfström (M) har inkommit med
en motion 2021-10-14 där de föreslår att varje styrelse och nämnd ska
ha en ordförande från de styrande partierna, en viceordförande från
oppositionen samt en 2:e viceordförande i större nämnder och
styrelser. De föreslår också att arvoderingen ska vara lika för vice
ordföranden.
Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Arbetsutskottet remitterade den till
kommunfullmäktiges presidium, men frågan hanterades i den
parlamentariska arbetsgrupp som fick i uppdrag att göra en översyn
av politisk organisation och arvoden. Gruppens förslag presenterades
på kommunfullmäktige 2022-04-25, och i samband med detta
avgjordes också frågan om politisk organisation och arvoden.
Motionen anses därmed besvarad genom den behandlingen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-16
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-25 § 42
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16 § 199
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25 § 88
Motion 2021-10-14

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-05-16

Svar på motion angående riktig demokrati
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Ärendebeskrivning
Marcus Dackling (M) och Margareta Löfström (M) har inkommit
med en motion 2021-10-14 där de föreslår att varje styrelse och
nämnd ska ha en ordförande från de styrande partierna, en
viceordförande från oppositionen samt en 2:e viceordförande i
större nämnder och styrelser. De föreslår också att arvoderingen
ska vara lika för vice ordföranden.
Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet remitterade den
till kommunfullmäktiges presidium, men frågan hanterades i den
parlamentariska arbetsgrupp som fick i uppdrag att göra en
översyn av politisk organisation och arvoden. Gruppens förslag
presenterades på kommunfullmäktige 2022-04-25, och i samband
med detta avgjordes också frågan om politisk organisation och
arvoden. Motionen anses därmed besvarad genom den
behandlingen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-25 § 42
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16 § 199
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25 § 88
Motion 2021-10-14
Beslutet skickas till
Motionärerna

Sara Nilsson
Kanslichef
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-05-16
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-11-16
§ 199

Dnr 2021/320-1.2.6

Beredning av motion angående riktig
demokrati
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna motionen för beredning till
kommunfullmäktiges presidium och önskar svar senast 2022-03-22.
Ärendebeskrivning
Marcus Dackling (M) och Margareta Löfström (M) har inkommit med
en motion där de föreslår att varje styrelse och nämnd ska ha en
ordförande från de styrande partierna, en viceordförande från
oppositionen samt en 2:e viceordförande i större nämnder och
styrelser. De föreslår också att arvoderingen ska vara lika för vice
ordföranden.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-10
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25 § 88
Motion 2021-10-14

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktiges presidium

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-10-25
§ 88

Dnr 2021/320-1.2.6

Motion: Dags för riktig demokrati i
Lessebo kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Marcus Dackling (M) och Margareta Löfström (M) har inkommit med
en motion där de föreslår att varje styrelse och nämnd ska ha en
ordförande från de styrande partierna, en viceordförande från
oppositionen samt en 2:e viceordförande i större nämnder och
styrelser. De föreslår också att arvoderingen ska vara lika för vice
ordföranden.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2021-10-14

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Motionärerna

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-05-10
§ 119

Dnr 2021/396-1.2.6

Svar på motion om samverkan kring
pollinatörer
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande.
Ärendebeskrivning
Motion har inkommit från Susanne Seluska (V) och Björn Zethraeus
(V). I motionen föreslås att Lessebo kommun upprättar en samverkan
kring miljön för pollinatörer. Kommunfullmäktige beslutade 202202-28 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Inom ramen för beredningen har motionen remitterats till
samhällsbyggnadsnämnden, som yttrar sig enligt följande:
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under de senaste åren arbetat
med en kartläggning av skötseln av den kommunala marken.
Samhällsbyggnadsnämnden har även beslutat om en grönstrukturplan som sätter nivån för den kommunala grönyteskötseln.
Kommunens innehav uppgår till ca 1100 ha produktiv skogsmark,
impediment 67 ha, jordbruksmark 48 ha samt övrig mark 237 ha
(inom tätorter m.m.). I vår kartläggning av skötseln inom våra
tätorter är det ca 2 ha som trimmas eller körs med slaghack 1-2
gånger per år. Vi har även åkermark inom tätorter som uppgår till 12
ha. Gräsmattor som klipps är ca 51 ha inkl. tomtmark till våra
fastigheter (skolor, äldreboenden m.m.).
I vår kommun har de fyra tätorterna nära kontakt med det öppna
landskapet och den ängsmark som finns på landsbygden. I vår
grönstrukturplan finns inga planer på att anlägga ängsmark i våra
tätorter för att det i framtagandet av planen varken fanns en aktuell
yta för detta eller resurser för att sköta ytan.
Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till om en organisation
kommer in med en förfrågan om att nyttja lämplig mark för
ängsmark. I det fallet skulle organisationen ansvara för skötseln.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-26 § 100
Tjänsteskrivelse 2022-04-19
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-19 § 38
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-29 § 85
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-02-28 § 19
Motion 2021-11-22

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-04-26
§ 100

Dnr 2021/396-1.2.6

Svar på motion om samverkan kring
pollinatörer
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande.
Ärendebeskrivning
Motion har inkommit från Susanne Seluska (V) och Björn Zethraeus
(V). I motionen föreslås att Lessebo kommun upprättar en samverkan
kring miljön för pollinatörer. Kommunfullmäktige beslutade 202202-28 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Inom ramen för beredningen har motionen remitterats till
samhällsbyggnadsnämnden, som yttrar sig enligt följande:
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under de senaste åren arbetat
med en kartläggning av skötseln av den kommunala marken.
Samhällsbyggnadsnämnden har även beslutat om en grönstrukturplan som sätter nivån för den kommunala grönyteskötseln.
Kommunens innehav uppgår till ca 1100 ha produktiv skogsmark,
impediment 67 ha, jordbruksmark 48 ha samt övrig mark 237 ha
(inom tätorter m.m.). I vår kartläggning av skötseln inom våra
tätorter är det ca 2 ha som trimmas eller körs med slaghack 1-2
gånger per år. Vi har även åkermark inom tätorter som uppgår till 12
ha. Gräsmattor som klipps är ca 51 ha inkl. tomtmark till våra
fastigheter (skolor, äldreboenden m.m.).
I vår kommun har de fyra tätorterna nära kontakt med det öppna
landskapet och den ängsmark som finns på landsbygden. I vår
grönstrukturplan finns inga planer på att anlägga ängsmark i våra
tätorter för att det i framtagandet av planen varken fanns en aktuell
yta för detta eller resurser för att sköta ytan.
Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till om en organisation
kommer in med en förfrågan om att nyttja lämplig mark för
ängsmark. I det fallet skulle organisationen ansvara för skötseln.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-19
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-19 § 38
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-29 § 85
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-02-28 § 19
Motion 2021-11-22

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-04-20

Svar på motion om samverkan kring
pollinatörer
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens
yttrande.
Ärendebeskrivning
Motion har inkommit från Susanne Seluska (V) och Björn
Zethraeus (V). I motionen föreslås att Lessebo kommun upprättar
en samverkan kring miljön för pollinatörer. Kommunfullmäktige
beslutade 2022-02-28 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Inom ramen för beredningen har
motionen remitterats till samhällsbyggnadsnämnden, som yttrar
sig enligt följande:
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under de senaste åren arbetat
med en kartläggning av skötseln av den kommunala marken.
Samhällsbyggnadsnämnden har även beslutat om en grönstrukturplan som sätter nivån för den kommunala grönyteskötseln.
Kommunens innehav uppgår till ca 1100 ha produktiv skogsmark,
impediment 67 ha, jordbruksmark 48 ha samt övrig mark 237 ha
(inom tätorter m.m.). I vår kartläggning av skötseln inom våra
tätorter är det ca 2 ha som trimmas eller körs med slaghack 1-2
gånger per år. Vi har även åkermark inom tätorter som uppgår till
12 ha. Gräsmattor som klipps är ca 51 ha inkl. tomtmark till våra
fastigheter (skolor, äldreboenden m.m.).
I vår kommun har de fyra tätorterna nära kontakt med det öppna
landskapet och den ängsmark som finns på landsbygden. I vår
grönstrukturplan finns inga planer på att anlägga ängsmark i våra
tätorter för att det i framtagandet av planen varken fanns en
aktuell yta för detta eller resurser för att sköta ytan.
Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till om en organisation
kommer in med en förfrågan om att nyttja lämplig mark för
ängsmark. I det fallet skulle organisationen ansvara för skötseln.
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Sida 2 av 2
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-04-20

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-19 § 38
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-29 § 85
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-02-28 § 19
Motion 2021-11-22
Beslutet skickas till
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden

Sara Nilsson
Kanslichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-04-19
§ 38

Dnr 2022/79-1.2.6

Beslut om yttrande i remiss angående
motion om samverkan kring pollinatörer
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge yttrande till
kommunstyrelsen enligt ärendebeskrivningen nedan.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under de senaste åren arbetat
med en kartläggning av skötseln av den kommunala marken.
Samhällsbyggnadsnämnden har även beslutat om en grönstrukturplan som sätter nivån för den kommunala grönyteskötseln.
Kommunens innehav uppgår till ca 1100 ha produktiv skogsmark,
impediment 67 ha, jordbruksmark 48 ha samt övrig mark 237 ha
(inom tätorter m.m.). I vår kartläggning av skötseln inom våra
tätorter är det ca 2 ha som trimmas eller körs med slaghack 1-2
gånger per år. Vi har även åkermark inom tätorter som uppgår till 12
ha. Gräsmattor som klipps är ca 51 ha inkl. tomtmark till våra
fastigheter (skolor, äldreboenden m.m.).
I vår kommun har de fyra tätorterna nära kontakt med det öppna
landskapet och den ängsmark som finns på landsbygden. I vår
grönstrukturplan finns inga planer på att anlägga ängsmark i våra
tätorter för att det i framtagandet av planen varken fanns en aktuell
yta för detta eller resurser för att sköta ytan.
Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till om en organisation
kommer in med en förfrågan om att nyttja lämplig mark för
ängsmark. I det fallet skulle organisationen ansvara för skötseln.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-29 att skicka ut
motionen på remiss till nämnden för yttrande.
Motionen inkom från Susanne Seluska (V) och Björn Zethraeus (V). I
motionen föreslås att Lessebo kommun upprättar en samverkan kring
miljön för pollinatörer. Kommunfullmäktige beslutade 2022- 02-28
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Inom
ramen för beredning önskas yttrande från
samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Beslut KSAU 2022-03-29 Beredning av motion om samverkan kring
pollinatörer (2022-04-01)
Motion om samverkan kring pollinatörer (2022-04-01)
Tjänsteskrivelse 2022-04-04
Beslut SBNAU 2022-04-11 § 32
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-04-19
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-03-29
§ 85

Dnr 2021/396-1.2.6

Beredning av motion om samverkan kring
pollinatörer
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att sända motionen på remiss till
Samhällsbyggnadsnämden. Remissyttrande önskas senast 2022-0630.
Ärendebeskrivning
Motion har inkommit från Susanne Seluska (V) och Björn Zethraeus
(V). I motionen föreslås att Lessebo kommun upprättar en samverkan
kring miljön för pollinatörer. Kommunfullmäktige beslutade 202202-28 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Inom ramen för beredning önskas yttrande från
samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-18
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-28 § 19
Motion inkommen 2021-11-25

Beslutsexpediering
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-02-28
§ 19

Dnr 2021/396-1.2.6

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

Beslutsexpediering
Motionärerna
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-07
§ 150

Dnr 2022/194-1.4.1

Årsredovisning 2021 samt
förbundsordning för
Samordningsförbundet Värend
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Godkänna årsredovisningen 2021.
2. Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Värend ansvarsfrihet
för 2021 års verksamhet.
3. Godkänna förslag till förbundsordning.
Jäv
Lars Altgård (S) anmäler jäv och deltar ej i beredning av ärendet. Med
anledning av detta är Marcus Dackling (M) ordförande för denna
paragraf.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning för 2021 föreligger avseende Samordningsförbundet
Värend.
Beslut om ansvarsfrihet ska fattas av varje medlemskommuns
fullmäktige. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning
godkänns.
Samordningsförbundet föreslår också en förändring i
förbundsordningen, där § 8 förändras. Tidigare stod det 7 ledamöter
och ersättare i styrelsen men parterna är åtta, därav ändringen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 § 136
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Värend
Förbundsordning
Brev till medlemmarna

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-05-24
§ 136

Dnr 2022/194-1.4.1

Årsredovisning 2021 samt
förbundsordning för
Samordningsförbundet Värend
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Godkänna årsredovisningen 2021.
2. Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Värend ansvarsfrihet
för 2021 års verksamhet.
3. Godkänna förslag till förbundsordning.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning för 2021 föreligger avseende Samordningsförbundet
Värend.
Beslut om ansvarsfrihet ska fattas av varje medlemskommuns
fullmäktige. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning
godkänns.
Samordningsförbundet föreslår också en förändring i
förbundsordningen, där § 8 förändras. Tidigare stod det 7 ledamöter
och ersättare i styrelsen men parterna är åtta, därav ändringen.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Värend
Förbundsordning
Brev till medlemmarna

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-05-16

Årsredovisning 2021 samt förbundsordning
för Samordningsförbundet Värend
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Godkänna årsredovisningen 2021.
2. Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Värend
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.
3. Godkänna förslag till förbundsordning.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning för 2021 föreligger avseende
Samordningsförbundet Värend.

Beslut om ansvarsfrihet ska fattas av varje medlemskommuns
fullmäktige. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna
tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet och att förbundets
årsredovisning godkänns.
Samordningsförbundet föreslår också en förändring i
förbundsordningen, där § 8 förändras. Tidigare stod det 7
ledamöter och ersättare i styrelsen men parterna är åtta, därav
ändringen.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Värend
Förbundsordning
Brev till medlemmarna

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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FÖRBUNDSORDNING

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

Upprättad 2022-04-22

1
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Förbundsordning för Samordningsförbund Värend
Samordningsförbundet Värend har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, kommun och region/landsting.

1 § Förbundets namn
Förbundets namn är Samordningsförbundet Värend.
Organisationsnummer är 222000-2634

2 § Förbundets säte
Förbundets säte är Växjö.

3 § Förbundets medlemmar
Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen samt
kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö.

4 § Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för Alvesta, Lessebo, Tingsryd,
Uppvidinge och Växjö kommuner, svara för en finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regionen och
kommunerna i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De gemensamma
resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den
enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

5 § Förbundsstyrelsen
Samordningsförbundet skall ledas av en styrelse. Förbundsstyrelsen skall bestå av åtta
ledamöter och åtta ersättare. Varje förbundsmedlem utser vardera en ledamot och en ersättare.
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då
val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.
Valbar till samordningsförbundets styrelse är:
• Ledamot eller ersättare i region- eller kommunfullmäktige
• Anställd vid Försäkringskassan
• Anställd vid Arbetsförmedlingen
Alla ledamöter och ersättare kallas till alla styrelsemöten.
Ersättare har närvaro- och yttranderätt.
Förbundsstyrelsen utser ordförande och vice ordförande samt firmatecknare, för den tid som
styrelsen bestämmer.
2
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6 § Uppgifter och beslutanderätt
Styrelsen är beslutför när en majoritet av parterna är representerade. Vid lika röstetal har
ordförande utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.
Förbundet har till uppgift att
1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning skall användas
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen
Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller
vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller tillhandahålla tjänster som är
avsedda för enskilda.
De insatser som finansieras ska registreras och följas upp bland annat via det för parterna
gemensamma uppföljningssystemet.
Styrelsesammanträdena får ske på distans. Ordförande avgör om mötet sker helt eller delvis
på distans eller fysiskt.

7 § Personal
Förbundsstyrelsen ska utse ansvarig tjänsteman/förbundschef som har att leda arbetet inom
förbundet enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen har rätt att anställa den personal som krävs
för att utföra administrativa arbetsuppgifter.

8 § Initiativrätt
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. Detta ska ske i enlighet
med respektive huvudmans beslutsordning.

9 § Samråd
Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av
förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse.
Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som
behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

10 § Kungörelser
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Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på den officiella
anslagstavlan hos kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö samt
Region Kronobergs anslagstavla. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen följer sina
rutiner vid hantering av förbundets dokument.

11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande
till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.
Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen,
regionen med en fjärdedel samt kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och
Växjö gemensamt med en fjärdedel. Kommunernas finansiering beräknas utifrån varje
kommuns antal invånare i yrkesverksam ålder (16 – 64 år) per den 1 november, året innan
aktuellt budgetår.

12 § Styrning och insyn
Förbundsstyrelsen skall upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten
och ekonomin, som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen skall också årligen i
samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna.
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver sedvanliga krediter för
verksamheten.

13 § Budget
Förbundsstyrelsen skall varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för
de kommande tre åren. För det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad
årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska
också åtföljas av mål för verksamheten. Förbundet ska verka för att ha en ekonomi som följer
rekommendationerna från Nationella Rådet.
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår.
Förbundsstyrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.

14 § Revisorer och revision
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av
revisorer för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd,
Uppvidinge och Växjö samt Region Kronoberg ska utse en gemensam revisor och en
ersättare. Revisorer utses i övrigt enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL.
4
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Revisorer väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av
fullmäktige i region och kommuner ägt rum. Mandattid för statens revisorer hanteras i
särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § FinsamL.

15 § Utträde
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är
två år från och med 1 januari nästkommande år, efter att uppsägning inkommit.
Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska
mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den
kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt
16 §.

16 § Likvidation och upplösning
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan
huvudmännen.
När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § denna förbundsordning.
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den lämna en slutredovisning för sin förvaltning.
Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet
som redovisar av betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av tillgångar
därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.
Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits
medlemmarna.

17 § Tvister
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras vid en allmän domstol i Sverige.

18 § Ersättning till ledamöter, revisorer och revisorsersättare
Ersättning för sammanträdesarvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande,
styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska följa Region Kronobergs arvodesreglemente.
Kostnaderna betalas av samordningsförbundet. För den revisor som Försäkringskassan utser
betalas ersättning i särskild ordning.
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Fast månadsarvode för ordförande utgår med 4 % och för vice ordförande 2 % av
grundarvodet i Region Kronobergs arvodesreglemente.
Arvoden till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelsen i 25 § FinsamL, betalas
av samordningsförbundet.

19 § Arkivtillsyn
Kommunstyrelsen i Växjö kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör
sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).

20 § Förbundets bildande
Förbundet anses bildat den 1 januari 2020 under förutsättning att samtliga medlemmar vid den
tidpunkten godkänt denna förbundsordning. (Förbundet har ombildats/utvidgats).
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Datum

1(1)

2022-05-06

Till Samordningsförbundets medlemmar

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2021 för Samordningsförbundet
Värend samt förbundsordning
I enlighet med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL)
översändes till förbundsmedlemmarna:
•
•
•
•

Årsredovisning för 2021
Granskning av årsredovisning 2021
Revisionsberättelsen för 2021
Förbundsordning

Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om årsredovisningen kan godkännas
och om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet. Förbundsmedlemmarna ska också godkänna
förbundsordningen.
När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna önskar samordningsförbundet få
besked om detta.
För Samordningsförbundet Värend

Emma Krantz
Förbundschef

_____________________________________________________________________________________________________
Postadress
Samordningsförbundet Värend
Storgatan 83, 352 36 Växjö
Organisations nr 222000–2634 Tel. 0733-288017
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-07
§ 151

Dnr 2022/213-1.4.1

Årsredovisning 2021 för VoB Kronoberg
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Godkänna årsredovisningen 2021.
2. Bevilja Kommunalförbundet VoB Kronoberg ansvarsfrihet för
2021 års verksamhet.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning för 2021 föreligger avseende Kommunalförbundet
VoB Kronoberg.
Beslut om ansvarsfrihet för direktionen ska fattas av varje
medlemskommuns fullmäktige. Av revisionsberättelsen framgår att
revisorerna tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet och att
förbundets årsredovisning godkänns.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 § 137
Årsredovisning 2021 för VoB Kronoberg
Revisionsberättelse

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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2022-05-24
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Dnr 2022/213-1.4.1

Årsredovisning 2021 för VoB Kronoberg
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Godkänna årsredovisningen 2021.
2. Bevilja Kommunalförbundet VoB Kronoberg ansvarsfrihet för
2021 års verksamhet.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning för 2021 föreligger avseende Kommunalförbundet
VoB Kronoberg.
Beslut om ansvarsfrihet för direktionen ska fattas av varje
medlemskommuns fullmäktige. Av revisionsberättelsen framgår att
revisorerna tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet och att
förbundets årsredovisning godkänns.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021 för VoB Kronoberg
Revisionsberättelse

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-05-16

Årsredovisning 2021 för VoB Kronoberg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Godkänna årsredovisningen 2021.
2. Bevilja Kommunalförbundet VoB Kronoberg ansvarsfrihet för
2021 års verksamhet.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning för 2021 föreligger avseende Kommunalförbundet
VoB Kronoberg.

Beslut om ansvarsfrihet för direktionen ska fattas av varje
medlemskommuns fullmäktige. Av revisionsberättelsen framgår att
revisorerna tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet och att
förbundets årsredovisning godkänns.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021 för VoB Kronoberg

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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VD OCH STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET
Verksamhetsåret 2021 präglades i VoB, precis som för samhället i övrigt, av den fortsatt pågående pandemin.
Efterfrågan har, liksom under det föregående verksamhetsåret, överlag varit låg. Förklaringen är främst att
aktiviteten i samhället på grund av pandemin varit lägre än normalt, även inom socialtjänstens område. En del av
VoB:s enheter har periodvis varit drabbade av hög sjukfrånvaro. Sammantaget har dock bolagets verksamheter
klarat sig förhållandevis bra genom pandemin. VoB har tack vare den internt relativt begränsade smittspridningen
kunnat tillhandahålla ordinarie utbud och tjänster till kommunerna. VoB har också kunnat fortsätta arbetet med att
utveckla verksamheten i enlighet med de behov som ägarnas medlemskommuner uttrycker. Bolaget har förhållit sig
till de aktuella förutsättningarna och arbetat vidare med att kontinuerligt anpassa och förändra verksamheten.
Under hösten 2021 avvecklades Spira - Skyddat HVB, efter att endast ha varit i drift under ett halvår. Bakgrunden till
avvecklingen var att enheten efter starten inte fick någon placering. Endast ett fåtal förfrågningar inkom. Sannolikt
bidrog pandemin, åtminstone delvis, till den låga efterfrågan.
Kommunerna är dock, oavsett pandemi, fortsatt restriktiva med HVB-placeringar av andra skäl, inte minst
ekonomiska avvägningar. Att etablera nya enheter under dessa förutsättningar är mycket svårt. Kommunerna
strävar dessutom efter att endast placera på enheter som har ramavtal, vilket nystartade enheter av naturliga skäl
inte har förrän kommunerna genomfört ny upphandling. Eftersom upphandling inom VoB:s geografiska område,
Skåne och Kronoberg, senast skedde för fem år sedan saknar flera av bolagets enheter ramavtal, vilket med stor
sannolikhet bidragit till den låga beläggningen. I skrivande stund har ett tilldelningsbeslut fattats av upphandlaren
inom Skånes kommuner, vilket förhoppningsvis innebär att ramavtal kan tecknas inom kort rörande VoB:s samtliga
HVB-enheter.
Bolaget har under året fortsatt att arbeta med utveckling av eftervård och olika former av öppenvårdsinsatser. I
arbetet ingår att utveckla delvis nya metoder och arbetsformer. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med olika
kommuner inom ägarkretsen. Bolagets utbildningscenter har fortsatt att planera för arrangemang av olika
utbildningar för socialtjänsten i medlemskommunerna. Ett stort antal utbildningar påbörjades under hösten 2021,
vilka kommer att fortsätta under det kommande året. Ägarnas medlemskommuner förmedlar att de utbildningar
och föreläsningar som VoB:s utbildningscenter erbjuder är ett mycket uppskattat inslag i VoB:s utbud. Detta är
således något som stärker bolagets profil och varumärke.
När det gäller beläggning, intäkter och ekonomiskt resultat har utfallet varit likartat, månad för månad, under hela
året. Beläggningsresultatet har legat konstant kring 50 %, vilket är cirka 20 % lägre än vad som budgeterats. Även
intäkterna har som en följd av den svaga beläggningen varit avsevärt lägre än budget under året. Tack vare
omfattande besparingar är det ekonomiska resultat som slutligen redovisas ett förhållandevis begränsat underskott.
VoB:s styrelse och VD riktar ett varmt tack till ägarna och deras medlemskommuner, bolagets medarbetare och till
samarbetspartners för det vi tillsammans har åstadkommit under de besvärliga omständigheter som gällde under
verksamhetsåret 2021.
Malmö/Växjö den 2022-03-31
Kristina Bendz
Ordförande

Niels Elvhammar
Verkställande direktör
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BOLAGETS VERKSAMHETER 2021 – SAMMANFATTNING PER ENHET
VoB Syd AB drev vid ingången av 2021 fem HVB, behandlings- och utredningsverksamheter för ungdomar, barn och
föräldrar: Familjehuset i Alvesta, Familjehuset i Hörby, Högelid, Vittskövlegården och Amra. Bolaget har under året
även drivit Familjehemsresursen, Myra - Skyddat boende samt Lägenhets- och stödboendet.
VoB drev under en del av året även Spira – Skyddat HVB. Verksamheten startade i mars och avvecklades i augusti
2021.
FAMILJEHUSET I ALVESTA
Familjehuset är ett akut-, utrednings - och behandlingshem för familjer med barn i åldern 0–18 år. Verksamheten
har totalt 27 platser.
Kvalitet
Genomförda kundenkäter visar att Familjehuset i Alvesta har fortsatt goda resultat. Målet nås på samtliga sex frågor
i kundenkäten med ett genomsnittligt utfall om cirka 5,5 (skala 1–6). Målet avseende svarsfrekvens uppnås
emellertid inte, då 67 % av handläggarna har svarat jämfört med målet om 85 %. En tydlig förbättring har dock skett
sedan föregående år. 33 klientnöjdhetsenkäter har genomförts. De tillfrågade ger ett genomsnittligt omdöme om
3,9 (skala 1–5). Målet om 4,5 uppnås därmed inte. Svarsfrekvensen blev 57 % att jämföra med målet, 70 %. När det
gäller arbetet med effektskattningar, där behandlingsresultat och förändring följs upp i respektive ärende, är
svarsfrekvensen 40 % för T1, dvs vid inskrivning och 41 % för T3 dvs. vid utskrivning. Utfallet avviker därmed i hög
grad mot målen om 95 % respektive 75 %. Glädjande är dock att skattningarna visar på en positiv utveckling för
klienterna under vistelsen, trots att merparten av uppdragen har varit utredning.
Verksamhetsutveckling
Verksamheten har under året bland annat fokuserat på att förtydliga och informera om verksamhetens kompetens
avseende ärenden där missbruk är ett inslag i problematiken. Bedömningen är att detta bidragit till ökad
efterfrågan. Enheten har vidare tillsammans med bolagets verksamhetsutvecklare och närliggande
medlemskommuner arbetat med att utveckla öppenvårdsinsatser gällande utredning, behandling samt stödinsatser.
I detta arbete har även ingått att planera för att implementera lämplig metodik, bl.a. Signs of Safety. Utbildning av
arbetsgruppen har genomförts och verksamheten har nu möjlighet att genomföra både behandlings och
utredningsinsatser i öppenvård.
Beläggning och ekonomi.
Efterfrågan och beläggning på enhetens tjänster har under året som helhet varit mycket god. Antalet inkomma
förfrågningar under året var totalt 59, vilket är betydligt högre än målet om 40. Sammantaget blev utfallet avseende
beläggning 70 % att jämföra med målet om 58 %. Intäkterna blev som en följd av den höga beläggningen betydligt
högre än budgeterat. Eftersom dessutom kostnaderna är något lägre än budget redovisar verksamheten ett mycket
positivt resultat för verksamhetsåret 2021.
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FAMILJEHUSET I HÖRBY
Familjehuset i Hörby är en akut- utrednings- och behandlingsenhet för familjer med barn. I verksamheten finns det
plats för 10 familjer. I budgeten för 2021 var utgångspunkten 24 individplatser. Verksamheten är uppdelad på två
familjeavdelningar, varav en avdelning är för familjer med barn 0–3 år och en för familjer med barn upp till 12 år.
Under del av 2021 har verksamheten, pga. hög frånvaro inom personalgruppen under pandemin, delvis varit
organiserad på annat sätt. Bemanningen för avdelningarna har då slagits samman till en arbetsgrupp.
Kvalitet
Resultatet i genomförda kundenkäter är fortsatt positivt med ett genomsnittligt utfall på ca 5,5 avseende samtliga
sex frågor i enkäten (skala 1–6). Det högt uppsatta målet om 5,7 uppnås dock inte. Svarsfrekvensen har en mycket
god måluppfyllelse med ett resultat om 96 % % (26 av 27) att jämföra med målet, 85 %. Klientenkäterna visar på en
hög grad av nöjdhet hos familjerna. Det genomsnittliga utfallet är 4,1 (skala 1-5) att jämföra med målet om 4,0.
Svarsfrekvensen är dock låg med ett utfall om 44 %. De flesta bortfall kan dock kategoriseras som giltiga pga. hastiga
avslut och situationer där föräldrar inte önskat eller inte haft möjlighet att besvara enkäten. Utfallet i genomförda
effektskattningar är en svarsfrekvens om 60 % avseende T1 och 31 % för T3, vilket innebär att målen om 95 %
respektive 75 % inte nås. Förklaringen till det svaga utfallet avseende T3 är att skattningarna inte regisretats på det
sätt som krävs för att de skall räknas in i statistiken. Detta är något som kommer att åtgärdas inför 2022.
Verksamhetsutveckling
Verksamheten har under året bland annat arbetat med att förbättra den fysiska miljön, material etc för att
tillgodose behovet av mångfald. Till exempel att Familjehuset kan erbjuda böcker på olika språk och med berättelser
som beskriver barn, vuxna och familjer på ett varierat sätt utifrån kön, ursprung och familjesammansättningar.
Enhetens utvecklingsarbete har även haft fokus på att bli bättre på att förstå och behandla föräldrar och barn med
kognitiva och intellektuella svårigheter. Detta arbete har delvis genomförts i dialog och gemensam planering med
Malmö stads motsvarande verksamhet, Enebacken. Inför 2022 kommer medarbetare att genomgå utbildning i PYC
(parenting young children) som är en metod som är särskilt anpassad för målgruppen. Vidare pågår en
utbildningssatsning avseende MarteMeo som syftar till att båda utbilda handledare och MarteMeo terapeuter inom
Familjehusets verksamhet. Examinering förväntas ske under 2022
Beläggning och ekonomi
Familjehuset i Hörby har efter omständigheterna haft god beläggning under året som helhet. Det sammantagna
beläggningsresultatet blev 71 % att jämföra med budgetmålet om 77 %. Utfallet påverkas något av ovan nämnda
sammanslagning av avdelningarna, vilket innebär att det totala antalet platser som var möjliga att belägga varit lägre
än normalt under en stor del av året. Efterfrågan var mycket god och antalet inkomna förfrågningar var totalt 152,
vilket innebär att målet om 115 uppnås med god marginal. Intäkterna är något lägre än vad som budgeterats
samtidigt som kostnaderna, framför allt avseende personal, är betydligt lägre än budget. Verksamheten redovisar
sammantaget ett positivt ekonomiskt resultat som är något bättre än vad som budgeterades för året.
HÖGELID
Högelid är ett akut-, utrednings- och behandlingshem för ungdomar 12–20 år. Verksamheten som ligger i Alvesta
har 10 HVB-platser samt en plats i stödboende i en extern lägenhet. Högelid arbetar med kartläggning och utredning
men tar även emot uppdrag om behandlings- och förändringsarbete samt skydd och stöd.
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Kvalitet
Resultatet av genomförda enkäter under 2021 är fortsatt mycket positivt. Det genomsnittliga omdömet från
handläggarna varierar mellan 5,6 och 5,8 på samtliga frågor. Målet om 5,6 överträffas därmed. Antalet inkomma
enkäter uppgår till 14 av 19 möjliga, vilket ger en svarsfrekvens om 74 %. Målet 85 % nås inte men utfallet är bättre
än föregående år och jämförelsevis positivt. I genomförda klientenkäter är det genomsnittliga utfallet också positivt,
3,9 att jämföra med målet om 3,7. Svarsfrekvensen är 52 %, vilket är förbättring jämfört med föregående år men
lägre än målet, 70 %. Skälen till bortfallen är delvis att Högelid ofta har korta och akuta placeringar som inte sällan
avslutas utan framförhållning. Avseende genomförda skattningar är svarsfrekvensen 100 %, både avseende T1 och
T3. Skattningarna ger möjligheter att mäta klientens utveckling under vistelsen och resultaten ger tydliga
indikationer på att klienterna mår bättre i slutet av placeringen jämfört med under inledningen av vistelsen.
Verksamhetsutveckling
Verksamheten har under året bl.a. arbetat strukturerat med frågor kring normmedvetenhet hos klienter och även
inom arbetsgruppen. Planering, utvärdering och avstämning har genomförts vid APT-möten. Vidare har temakvällar
hållits med exempelvis, värderingsövningar och olika diskussioner kring vad som är manligt/kvinnligt etc.
Temakvällarna har varit uppskattade av ungdomarna. Vidare har enheten haft fokus på att följa upp hur de ungas
skolgång fungerar och det stöd som ges till dem. Under detta arbete har det visat sig att de ungas skolgång i de
flesta fall fungerar mycket väl. Inför verksamhetsåret var det planerat att personalen skulle genomgå utbildning i
lösningsfokuserat förhållningssätt, vilken dock inte genomfördes på grund av den pågående pandemin.
Beläggning och ekonomi.
Högelid har under 2021 som helhet haft låg efterfrågan men en ökning noterades under årets sista månader. Totalt
har det inkommit 49 förfrågningar jämfört med målet som var 95. Den genomsnittliga beläggningen var 60 %, vilket
är bättre än under föregående år men fortfarande en större avvikelse mot målet, 80 %. Liksom för VoB som helhet
kan den låga efterfrågan delvis förklaras av den pågående pandemin, vilket ökningen under senare tid, då
pandemins omfattning minskat, tyder på. Intäkterna är som en följd av den svaga beläggningen också lägre än vad
som budgeterats. Det ekonomiska utfallet för Högelid under 2021 som helhet är ett större underskott.
VITTSKÖVLEGÅRDEN
Vittskövlegården tar emot ungdomar i åldern 14 - 17 år med psykosocial problematik. Enheten har 9 platser.
Verksamheten är belägen i Vittskövle inom Kristianstad kommun och är i första hand inriktad på
behandlingsuppdrag men kan även ta emot akuta placeringar.
Kvalitet
Vittskövlegården har under 2021 fått in 8 kundenkäter av 12 möjliga, vilket ger ett utfall om 67 % i svarsfrekvens att
jämföra med målet om 85 %. Målen uppnås avseende fem av sex enkätfrågor. Högst omdöme ger ansvariga
handläggare avseende inskrivningsprocessen (5,7) och sannolikheten att använde VoB igen (5,9). När det gäller
omdömet om den skriftliga dokumentationen uppnås inte målet (4,6 jmf målet 5,1). Förklaringen till det svaga
omdömet är dock främst att några placeringar var så kortvariga att det inte varit möjligt att presentera något
skriftligt utlåtande. Svarsfrekvensen avseende klientenkäter är god. 7 av 10 möjliga har besvarats och därmed nås
målet om 70 %. Det genomsnittliga omdömet från de unga är 3,9 att jämföra med målet om 4,7. Utfallet avseende
genomförda skattningar är 40 % för T1 och 57 % för T3. I syfta att höja svarsfrekvensen i skattningarna har under
året frågan varit en stående punkt på APT. Inför framtiden konstateras att det är viktigt att använda
skattningsresultaten mer aktivt i behandlingsarbetet, vilket kan höja motivationen att genomföra dem.
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Verksamhetsutveckling
Under 2021 har Vittskövlegården arbetat vidare med att förtydliga inriktningen och höja kvalitén i enhetens insatser.
Fokus har bland annat varit VoB:s kvalitetsledningssystem och inte minst då avvikelsehanteringen. Arbetet med
detta har till exempel skett genom att påminna om och följa den kärnprocess som finns upprättad för
genomförandet av insatserna. I likhet med övriga HVB-enheter för tonåringar har de ungas skolgång ägnats särskild
uppmärksamhet. Vad som framkommit är att det finns en god kontakt med den som är ansvarig för respektive
ungdom på respektive skola. Verksamheten konstaterar också att skolorna behöver få en förståelse för hur enheten
stöttar ungdomarna, vilket kan ligga till grund för en bättre samverkan. Ett konkret exempel på hur enhetens
skolstöd har förbättrats är att läxhjälp är en del i veckoplaneringen samt att ett rum i verksamheten gjorts om till
studierum.
Beläggning och ekonomi
Efterfrågan har under året som helhet varit låg. Totalt har 11 förfrågningar inkommit att jämföra med målet som var
15. Förutom pandemins negativa påverkan är bedömningen att avsaknad av ramavtal med ägarnas
medlemskommuner bidrar till den svaga efterfrågan. Förhoppningen är att ramavtal kan tecknas inom kort.
Beläggningsresultatet för 2021 uppgår till 53 % att jämföra med målet om 80 %. Intäkterna ligger således avsevärt
under budgetmålet. Kostnaderna är också något lägre än vad som budgeterats men besparingarna är inte tillräckliga
för att enheten skall kunna undvika att redovisa ett förhållandevis stort underskott för verksamhetsåret.
AMRA
Amra riktar sig till ungdomar i åldern 15 - 19 år med psykosocial problematik. Verksamheten är belägen i centrala
Kristianstad. Amra tar främst emot uppdrag om behandling men även akuta placeringar kan tas emot.
Kvalitet
I genomförda kundenkäter varierar utfallet mellan 5,2 och 5,8 med ett genomsnittligt utfall om 5,65 (skala 1–6).
Målen uppnås endast på tre av frågorna men utfallet bedöms överlag vara positivt då det samlade genomsnittliga
målet var cirka 5,45. Svarsfrekvensen avseende inkomna kundenkäter från socialtjänsten är 71 %. Målet om 85 %,
nås således inte men utfallet är en förbättring jämfört med tidigare. Utfallet i genomförda klientenkäter är mycket
positivt 4,7 (skala 1–5). Målet om 4,3 nås därmed, vilket visar att de unga som varit placerade under året är mycket
nöjda med sin vistelse på Amra. Svarsfrekvensen är dessutom 100 % (6 av 6). Genomförda T1 skattningar är 50 %
och T3 skattningar 60 %, vilket innebär att målen om 95 % och 75 % inte nås. Den förhållandevis svaga
svarsfrekvensen avseende skattningar förklaras bland annat av att några unga inte haft förmåga att besvara frågorna
i en del av skattningsformulären.
Verksamhetsutveckling
Verksamheten hade inför året ett antal planerade utbildningsmål. Flera av dessa har dock inte kunnat hållas, bland
annat på grund av pandemin, exempelvis ”Kriminalitet som livsstil” och ”ACRA”, vilka i stället kommer att
genomföras under 2022. Vad som har genomförts är emellertid utbildningar i MI och familjebehandling. Dessa
satsningar bidrar till att stärka kompetensen i personalgruppen men även till att utveckla enhetens arbetssätt och
metodik vid genomförandet av insatser. Vidare har enheten under året arbetet med mål avseende likabehandling
inom verksamheten samt med att förbättra och skolstödet till de unga. Båda dessa områden har utvecklats under
året men arbetet kommer ratt fortsätta under 2022.
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Beläggning och ekonomi
Beläggningen vid Amra har under 2021 varit avsevärt lägre jämfört med föregående år. Antalet inkomna
förfrågningar är 21, vilket är en ganska normal nivå men antalet placeringar har alltså varit alltför få. Den
genomsnittliga beläggningen är 44 %, vilket skall jämföras med målet om 86 %. Intäkterna är därmed också mycket
lägre än vad som budgeterats. Kostnaderna är något lägre än budget, främst avseende övriga kostnader.
Verksamheten redovisar sammantaget ett större underskott för 2021.
LÄGENHETS- OCH STÖDBOENDET
Lägenhets- och stödboendet i VoB erbjuder individanpassade insatser i eget boende för enskilda vuxna, familjer
samt ungdomar i åldern 16–20 år. Insatsernas inriktning och omfattning varierar beroende på den enskildes behov.
Verksamhetens lägenheter finns i första hand i Kristianstad och Eslöv, där även medarbetarna i lägenhets- och
stödboendet har sina kontor.
Kvalitet
Under året har det inkommit 6 enkäter av 6 möjliga, en svarsfrekvens om 100 %. Handläggarnas omdömen är
positiva och överträffar målen på samtliga frågor. Utfallet varierar mellan 5,2 och 5,7 (skala 1–6). Svarsfrekvensen
när det gäller klientenkäter är också 100 %. Det genomsnittliga utfallet i de placerades svar är mycket positivt, 4,98
(skala 1–5). T1 skattningar har genomförts till 100 % (9 av 9) och T3-skattningar har genomförts till 66,7 %, (2 av 3).
Enhetens samlade utfall avseende kvalitet är som framgår ovan mycket positivt.
Verksamhetsutveckling
Lägenhets- och stödboendet har under året bl.a. utvecklat en enkät för uppföljning av skolstödet. Enkäten skall dock
omarbetas under 2022 för att fungera på ett önskat sätt. Verksamheten har vidare haft fokus på likabehandling där
man använder sig av och analyserar svaren i klientnöjdhetsenkäterna. Utfallet visar att enheten arbetar på ett
framgångsrikt sätt med frågan. Lägenhets och stödboendet har under året, liksom övriga enheter i VoB, genomfört
en kartläggning av konkurrenter. Olika företags utbud, metoder, kompetens och organisation har kartlagts och
framgångsfaktorer värderats. En sammanställning av kartläggningen kommer att ske under 2022.
Beläggning och ekonomi
Efterfrågan rörande placeringar vid lägenhets- och stödboendet har sammantaget varit god under året. Antalet
inkomna förfrågningar uppgår till 26 att jämföra med föregående års utfall som var 21. Målet om 30 uppnås dock
inte. Beläggningsgraden var 68 % vilket innebär att målet för året uppnås precis. Intäkterna hamnar strax över
budgeterad nivå. Kostnaderna överskrids dock också, både avseende personal och övriga kostnader. Förklaringarna
till detta är flera. En del är att verksamheten inte ”lånat ut” personal till annan enhet på det sätt som var planerat i
budgeten för året. Vidare har enheten vid övergång till nya lägenheter haft perioder med dubbla hyror innan de
tidigare hyresavtalen avslutats. Lägenhets- och stödboendet redovisar sammantaget ett negativt resultat för
verksamhetsåret 2021.
MYRA – SKYDDAT BOENDE
Myra tar emot vuxna och barnfamiljer som har behov av skyddat boende, på grund av våld, hot eller förtryck i nära
relationer. Verksamheten kan erbjuda placering i HVB-anpassat kollektivt boende eller i enskilda lägenheter. Myra
har personal tillgänglig dygnet runt.
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Kvalitet
Utfallet avseende inkomna kundenkäter till Myra är något svagare jämfört med föregående år. Svarsfrekvensen är
också lägre än tidigare och uppgår till 52 % (11 av 21) att jämföra med målet om 85 %. Handläggarnas
genomsnittliga omdömen varierar mellan 4,7 och 5,4 på de sex frågorna. Målet om 5,5 nås således inte. Noterbart
är att det i ett av enkätsvaren anges lägsta omdömet på samtliga frågor, vilket i hög grad bidrar till det svaga
genomsnittliga utfallet. Någon förklaring till det kritiska omdömet har inte givits av handläggaren men det kan
konstateras att klienten i ärendet var mycket nöjd med Myras insats. Överhuvudtaget är utfallet i genomförda
klientenkäter mycket positivt med ett utfall om 4,6 (skala 1–5), vilket innebär att målet om 4,0 överträffas med god
marginal. Svarsfrekvensen för klientenkäterna var 92 %, vilket innebär att målet, 85 %, nås även här. Avseende
genomförandet av skattningar når dock inte Myra målen, där utfallet är 46 % för T1 är och 40 % för T3.
Verksamhetsutveckling
Ett delmål inför året var att arbeta aktivt med skolstödet till medplacerade barn. Utformning och tid för läxhjälp har
planerats vid överlämning och utformats individuellt efter den enskildes behov. Personalen har samarbetat nära
med skolan och förskolan. Vidare har ett arbete genomförts för att öka kunskaperna om olika kulturer och att
förebygga kulturkrockar. Diskussioner har förts vid APT-möten och arbetsgruppen har tagit del av olika föreläsningar
i ämnet. Personal med språk och kulturkompetens har hjälpt familjerna att översätta information, regler och rutiner
till olika språk. Flera av de kompetensutvecklingsmål som formulerades inför året, bland annat avseende
lösningsfokuserat arbete, har skjutits fram på grund av pandemin.
Beläggning och ekonomi
Efterfrågan och beläggning vid Myra har varierat under året. Det totala antalet inkomna förfrågningar har ökat
kraftigt, till 41 att jämföras med 17 under 2020. Eftersom enheten på grund av ojämn efterfrågan periodvis har haft
mycket låg beläggning blir det sammantagna resultatet ändå svagt, 47 % jämfört med målet om 77 %. Enhetens
intäkter är därmed också mycket låga jämfört med budget. Kostnaderna är även de lägre än budget men enheten
redovisar sammantaget ett större underskott för verksamhetsåret 2021.
FAMILJEHEMSRESURSEN
Familjehemsresursens huvuduppgift är att tillhandahålla platser i konsulentstödda jour- och familjehem för barn och
ungdomar, 0 – 19 år, samt för förälder. Familjerna som är knutna till verksamheten, får utbildning i familjehemsvård
och kontinuerligt konsulentstöd. Utöver platser, erbjuder Familjehemsresursen konsultativa tjänster som
riskbedömningar, familjehemsutredningar, handledning och familjehemsutbildning enligt ”Ett hem att växa”. I
utbudet finns även FamHem+, vilket är särskilt kvalificerade familjehem som tar emot placeringar av unga med mer
omfattande social problematik.
Kvalitet
I de 18 enkäter som inkommit till Familjehemsresursen under året varierar det genomsnittliga utfallet mellan 4,8
och 5,4 (skala 1–6) på de 6 enkätfrågorna. Målet om 5,5 nås därmed inte. Svarsfrekvensen under året uppgår till 62
% att jämföra med målet om 85 %. Verksamheten genomför även enkät för att mäta familjehemmens grad av
nöjdhet när det gäller stödet från familjehemskonsulenterna. Verksamheten har fått tillbaka 18 enkäter av 18
möjliga, dvs en svarsfrekvens om 100 % att jämföra med målet om 70 %. Familjehemmens omdömen är högsta
möjliga eftersom det genomsnittliga utfallet är 5,0 (skala 1–5), vilket visar att familjehemmen är mycket nöjda med
stödet och samarbetet med familjehemskonsulenterna.
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Verksamhetsutveckling
Verksamheten har under 2021 arbetat med olika delmål för att ytterligare utveckla verksamhetens kvalitet och
utbud. Exempelvis genomfördes en satsning för att förbättra förutsättningarna för familjehemmen att på ett bra sätt
kunna ta emot placeringar av barn med utländsk härkomst. Vidare har familjehemskonsulenterna under året
fortsatta arbeta med aktivt skolstöd där en uppföljning av hur familjehemsföräldrarna stödjer barnens skolgång och
hur samverkan med skolorna ser ut. Utbildningarna i Miljöterapi och VNR (Våld i nära relationer) för familjehemmen
har genomförts under året, vilka på grund av pandemin hölls digitalt.
Beläggning och ekonomi
Efterfrågan på Familjehemsresursen har varit fortsatt god även om en viss nedgång kan noteras jämfört med
föregående år. Totalt har 131 förfrågningar tagits emot, vilket innebär att målet om 180 inte nås. Ett flertal av
förfrågningarna har liksom tidigare gällt unga med omfattande problematik, vilket innebär svårigheter att hitta
familjehem som kan möta den unges behov. På grund av denna svårighet att kunna rekrytera lämpliga familjehem
har beläggningen under året varit mycket låg. Beläggningsgraden blev endast 33 %, att jämföra med målet om 80 %.
I sammanhanget skall nämnas att verksamheten under året endast haft två medarbetare i stället för budgeterade
tre, vilket sannolikt också påverkat det svaga utfallet avseende beläggning. Intäkterna avviker följaktligen också
kraftigt mot budgeterad nivå. Eftersom kostnaderna samtidigt är avsevärt lägre än planerat, på grund av lägre
bemanning och färre familjehem, redovisas ett förhållandevis begränsat underskott.
SPIRA
Spira Skyddat HVB startade i mars 2021. Målgruppen var flickor/unga kvinnor, 16–23 år, i behov av skydd och stöd
utifrån hedersrelaterat våld, placerade enligt SoL eller LVU. Planeringen för start av verksamheten skedde under
2020 med utgångspunkt från att kommunerna i Skåne och Kronoberg till VoB hade förmedlat att det fanns ett tydligt
behov av fler placeringsalternativ vid HVB när det gällde skydd för den aktuella målgruppen. Verksamheten hade 10
anställda och lika många platser. Endast ett fåtal förfrågningar inkom under perioden mars-juni 2021. Ingen av dessa
förfrågningar resulterade i placering. Pandemin kan ha påverkat efterfrågan i viss mån men av allt att döma var
kommunernas och därmed även VoB:s bedömning av behovet av verksamheten felaktig. Eftersom verksamheten
gick utan uppdrag sade personalen successivt upp sig vilket innebar att verksamheten inte kunde bemannas i den
mån det skulle blivit aktuellt att ta emot placeringar. Det saknades såldes förutsättningar att driva Spira vidare.
Beslut om avveckling fattades och verksamheten stängde den 15 augusti efter att endast ha varit i drift under cirka
ett halvår. Verksamheten redovisar ett mycket omfattande ekonomiskt underskott.

NYCKELTAL OCH STATISTK
Beläggning och ekonomi
Budgeterad genomsnittlig beläggning vid verksamheterna inför verksamhetsåret var 72 %. Det genomsnittliga
utfallet blev 51 % (59,3 %). Även bortsett från Spira, som hade 0 % beläggning, är variationerna stora mellan de olika
enheterna, som lägst 33 % och högst 71 %. Omsättningen vid HVB-enheterna var 70 539 tkr (70 677 tkr).
Familjehemsresursen omsatte under året 6 769 tkr (12 854 tkr). Omsättningen vid Lägenhets- och stödboendet i var
4 565 tkr (4 042 tkr) och vid Myra Skyddat boende, 4 308 tkr (3 178 tkr).
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Statistik - målgrupper och uppdrag
Statistik sammanställs årligen avseende vilka kategorier av målgrupper och uppdrag som verksamheterna tagit
emot. Nedan redovisas ett urval av uppgifter från 2021 rörande samtliga enheter. Inom parentes anges 2020 års
uppgifter.
Antalet avslutade uppdrag (individer) vid VoB:s verksamheter, var 275 (275). Av dessa var 38 (51) placerade på
tonårsenheterna, 161 (159) vid barn- och familjeenheterna, 25 (30) inom Familjehemsresursen, 6 (10) inom lägenhets
och stödboendet samt 45 (25) vid Myra - skyddat boende.
Nyckeltal:
•
40 (36) % barn under 12 år
•
18 (14) % ungdomar 12–15 år
•
12 (17) % ungdomar 16–20 år
•
30 (32) % över 20 år
•
9 (12) % placerades akut.
•
36 (32) % var utredningsuppdrag
•
31 (23) % var behandlingsuppdrag
•
22 (30) % var skydd och stöd
•
21 (21) % var placeringar enligt LVU
•
Medelvårdtiden var 146 dagar (168)
Det kan konstateras att det överlag är frågan om relativt små förändringar jämfört med föregående år. Noterbart är
dock att andelen yngre tonåringar (12–15 år) ökat och att andelen behandlingsuppdrag har ökat samtidigt som skydd
och stöd minskat.
RISKANALYS OCH INTERNKONTROLLPLAN - UPPFÖLJNING
VoB Syds styrelse och ledning genomför inför verksamhetsåret en företagsövergripande riskanalys och
internkontrollplan. I planen identifieras ett antal prioriterade åtgärder, vilka sammanställs i en aktivitets- och
tidplan.
Riskanalysen inför 2021 kompletterades med analys och åtgärder med anledning av den pågående pandemin. I
analysen konstaterades att det fanns risk att bolaget fortsatt kommer att påverkas ekonomiskt samt att det skulle
kunna uppstå konsekvenser för kvalitén i vården, exempelvis vid ökad smittspridning och svårigheter att bemanna
enheterna i tillräcklig grad. En god beredskap att kunna hantera svårigheter relaterat till pandemin, krävdes således
fortsatt. Samtidigt underströks att bolaget, tack vare sedan tidigare stabil ekonomin samt effektiva åtgärder som
vidtagits för att begränsa smittspridningen, bedömdes ha goda förutsättningar att kunna hantera situationen utan
att verksamheten skall drabbas på något dramatiskt sätt.
I riskanalysen angavs vidare ett fortsatt fokus på konsekvenserna av kommunernas förändrade behov och minskade
efterfrågan på bolagets tjänster. De åtgärder avseende utökad marknadsföring, kostnadsbesparingar samt
förändringar av utbudet och organisationens utformning, som vidtagits under föregående år kommer att fortsätta
framöver. De verksamheter som har mer omfattande svårigheter avseende beläggning och ekonomiskt resultat
prioriteras. Bolagets stabila ekonomiska grund innebär att de förändrade förutsättningarna på kort sikt är
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hanterbara. Det är dock viktigt att situationen inom det närmaste året förändras, då det långsiktigt är ohållbart med
fortsatta underskott. Styrelse och bolagsledning följer utvecklingen noga och är förberedda på att vidta ytterligare
åtgärder utöver de som nu är planerade, om behovet av sådana skulle uppstå.
Övriga aktiviteter som syftar till att förbättra bolagets konkurrenskraft, samverkan med kunder och rekrytering av
personal, har också vidtagits i enlighet med framtagna planer. Som ett led i att ytterligare stärka bolagets ställning på
marknaden, ingår det att fortsätta arbetet med att utveckla utbud, metoder och verktyg för resultatuppföljning i
behandlingsarbetet. Ytterligare områden som fortsatt skall prioriteras i riskhanteringsarbetet är implementering av
inköp enligt LOU, i enlighet med framarbetade riktlinjer och rutiner.

Måluppfyllelse 2021
Kvalitet
Strategiskt och långsiktigt mål:

VoB skall uppfattas som det mest attraktiva alternativet på marknaden genom att vara den aktör inom branschen
som tydligast står för professionalitet samt goda behandlingsresultat och som erbjuder insatser av hög kvalitet inom
ramen för det som ägarnas medlemskommuner efterfrågar.
Ytterst skall mål, delmål, nyckeltal och aktiviteter som formuleras i den årliga verksamhetsplanen, både den
övergripande för bolaget och de enhetsspecifika, syfta till att VoB:s insatser skall ge resultat och göra positiv skillnad
i klienternas liv. Utgångspunkten för mätning av kvalitet och resultat är uppdrag, behandlingsmål och
genomförandeplaner i varje enskilt ärende.
Kvalitetsmål – Indikatorer/nyckeltal för verksamhetsåret sätts, redovisas och följs upp genom kundenkäter,
klientenkäter och effektskattningar. Vidare redovisas antal ärenden och antal vårdsammanbrott.
Kundenkäter
VoB använder sedan föregående år en ny kundenkät i syfte att få mer detaljerad och användbar information kring
hur kunderna anser att VoB genomför uppdragen. Mål för respektive frågeställning för 2021 har satts med
utgångspunkt från tidigare utfall med ambitionen att förbättra resultaten ytterligare. Motsvarande krav på
förbättring ställs för respektive verksamhets kundenkätmål, dvs att målet skall var ett förbättrat utfall jämfört med
resultatet efter andra tertialet under föregående år, dock lägst 5,0 som mål på varje enskild fråga. Enkäterna
sammanställs och redovisas för respektive enhet och för bolaget som helhet vid tertial- och årsbokslut. Målen
avseende nyckeltal för svarsfrekvens är gemensamma for bolaget som helhet och för enskilda enheter.

Kvalitetsmål - Kundenkät

Mål (för genomsnittligt

Fråga 1 Insatsens inledning

5,6

Utfall för
perioden
5,5 (5,5)

Fråga 2 Skriftlig dokumentation

5,4

5,1 (5,3)

resultat på resp. fråga)

Trend

Minskar

I nivå
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Fråga 3 Samverkan under placeringstiden

5,5

5,5 (5,5)

I nivå

Fråga 4 Insatsens avslutning.

5,4

5,4 (5,4)

I nivå

Fråga 5 Sammantaget om uppdragets
genomförande enligt ö.k. och mål

5,5

5,3 (5,4)

Minskar

Fråga 6 Sannolikhet att använda VoB igen

5,5

5,5 (5,6)

Minskar

Svarsfrekvens - Kundenkät
Antal avslutade ärenden divideras med
antalet inkomma enkäter

Mål (%)
85 %

Antal
avslutade
ärenden

Antal
inkomna
enkäter

148

106

Utfall
(%)

Trend

Status

Ökar

72 (62)

Kommentar:
Utfallen i de inkomna svaren är fortsatt positiva även om det genomsnittliga värdet minskar något jämfört med
föregående år. På tre av sex frågor nås inte heller uppsatta mål. Dock skall understrykas att målen är mycket högt
satta varför utfallet ändå är att betrakta som gott och att kunderna fortsatt är mycket nöjda med VoB:s insatser.
Det är glädjande att konstatera svarsfrekvensen efter ett par år av nedgång nu har förbättrats. Sannolikt har de
förtydligade rutinerna i verksamheterna bidragit till att alla nu gör sitt yttersta för att få in så många enkäter som
möjligt. 72 % är en mycket bra svarsfrekvens även om målet om 85 % inte uppnås.
Klientenkäter
Samtliga verksamheter skall erbjuda alla klienter från 8 års ålder att besvara en enkät i samband med utskrivning.
Genomsnittligt utfall och svarsfrekvens samt kommentarer och analys av bortfall, redovisas vid tertial och
årsbokslut. Mål för genomsnittligt utfall för bolaget som helhet är formulerat med utgångspunkt från tidigare års
utfall.

Kvalitetsmål - Klientenkäter

Mål

Utfall

Trend

Genomsnittligt utfall för samtliga frågor i genomförda klientenkäter
beh/utr/stöd (skala 1 - 5, 52 enkäter)

4,40

4,23

Minskar

Genomsnittligt utfall för samtliga frågor i genomförda klientenkäter skyddat
boende (skala 1 - 5, 7 enkäter)

4,40

4,6

Minskar

Totalt för hela bolaget:

4,40

4,29

Minskar

Status

Kommentar: Resultatet för skyddat boende redovisas separat eftersom de använder en egen enkät med färre och
delvis annorlunda frågor.
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Svarsfrekvens - Klientenkäter
Antal möjliga klientenkäter divideras med
genomförda

Mål
(%)

Antal
möjliga
enkäter

70 %

172

Antal
genomförda
enkäter

102

Utfall
(%)

Trend

59

Minskar

Status

Kommentar:
Trots att flera verksamheter vittnar om svårigheter med att få in klientnöjdheten då det i många fall är hastiga och
oplanerade utflyttar har VoB i 59 % av alla ärenden lyckats få in en ifylld klientenkät, vilket får anses vara bra under
förutsättningarna. Målsättningen med att få in klientenkät i 70 % av alla ärenden är inom räckhåll men för att nå dit
behöver nya metoder användas för att nå de många klienter vars placeringar avslutas hastigt.
Inför 2022 har VoB dels tagit fram en barnenkät, dels utvecklat rutinen kring nuvarande enkät för unga och vuxna.
Förändringen innebär att klientenkäten numera ska finnas tillgänglig för klienterna att besvara under hela sin
placeringstid. Möjligheten att fylla i klientenkät även tidigare under placeringen kan förhoppningsvis även det bidra
till ökad svarsfrekvens.

Effektskattningar
Verksamheterna skall genomföra skattningar i samtliga ärenden med en placeringstid längre än två veckor. Utfallet
avseende svarsfrekvens för bolaget som helhet sammanställs och analyseras vid tertial och årsbokslut. Vid resultat
under mål för svarsfrekvens skall åtgärdsplan för respektive enhet upprättas med konkreta förslag på hur
svarsfrekvensen skall förbättras.
Mål
T1/T3
(%)

Svarsfrekvens skattningar
Antal möjliga skattningar divideras med
genomförda

95/ 75

Antal
Antal
Utfall Utfall Trend
möjliga T1 genomförda
T1
T3
resp T3
T1 resp T3
(%)
(%)

206/203

114/95

55% 47%

Status

Minskar

Kommentar:
Årets utfall när det gäller antal besvarade T1:or och T3:or (dvs “in- respektive ut-skattningar") ligger tyvärr en bra bit
från de uppsatta målen om 95 respektive 75 %. Dock kan konstateras att det görs ett stort antal skattningar totalt
ute i alla verksamheter, men svårigheten består i att få klienterna att svara på skattningar inom de angivna
effektutvärderingsperioderna i början och slutet av placeringen. Att göra de s.k. mellanskattningarna som ligger
utanför de angivna perioderna kan vara väl så värdefullt i rent behandlande/utredande syfte men för att få en
överblick över effekten av insatserna krävs att verksamheterna lyckas bättre med skattningarna inom de angivna
effektutvärderingsperioderna.
Grundläggande när det gäller att få en bra svarsfrekvens är att alla verksamheter ska hitta skattningar som passar
deras verksamhet och som både chefer och personal känner är meningsfulla. Under 2021 har flera verksamheter
bytt ut sina obligatoriska skattningar till andra som anses passa verksamhet och målgrupp bättre. Några
verksamheter har två eller tre skattningar som obligatoriska vilket alltid ger en sämre svarsfrekvens på totalen. Den
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verksamhet som valt ORS/SRS-skattningarna är den som lyckas enskilt bäst när det gäller svarsfrekvensen. Detta då
metoden FIT innebär att dessa skattningar görs varje vecka som en del av insatsen, något som också implementerats
mycket väl i den verksamheten.
För de verksamheter som valt mer traditionella skattningar är T3:orna, s.k. ut-skattningar, ett ständigt dilemma
eftersom det i många fall blir hastiga och oplanerade avslut. Även vid planerade avslut vittnar många om att det är
mycket som ska hinnas med de sista veckorna. Planering och tydliga rutiner är viktigt för att få detta att fungera men
framförallt behöver personalen se nyttan med skattningarna. Under våren 2022 är en utbildningsdag om
fördjupning i skattningsarbete med Journal Digital inbokad. Förhoppningen är att denna utbildning ska öka
förståelsen och intresset för att arbeta med skattningar och därmed också fördjupa kunskapen om vilken mängd
information vi kan få ut ur skattningarna om de genomförs systematiskt. För att komma vidare redan nu krävs dock
att varje verksamhet gör en analys av orsakerna till bortfallen. Verksamhetsutvecklaren ansvarar för att lyfta frågan
med respektive verksamhetschef som inte uppnått målet och tillsammans med dessa ta fram förbättringsåtgärder.
Antalet förfrågningar och ärenden
Målet är att antalet förfrågningar och ärenden skall öka, inom VoB som helhet och vid resp. enhet. Mål för utfall
2021 för bolaget som helhet är formulerat med utgångspunkt från tidigare års utfall.
Kommentar: Målet följs upp vid bokslut för helåret
Antal ärenden och förfrågningar

Mål för 2021 (antal)

Utfall för perioden
(antal)

Trend

230

275 (275)

I nivå

550

487 (418)

Ökar

Status

Antal avslutade ärenden
Antalet mottagna förfrågningar

(Kolumnen ”Trend” i tabellerna avser utveckling jämfört med senaste mätning vid föregående tertial- eller årsbokslut.)

Kommentar: Antalet förfrågningar, 487 är något lägre jämfört med målet för året. Noterbart är dock att efterfrågan
ökar jämfört med föregående år (418). Två enheter står för en betydande andel av förfrågningarna, Familjehuset i
Hörby (152) och Familjehemsresursen (131). Platsbrist och svårigheter att matcha ärenden gentemot
verksamhetens inriktning innebär dock att många av dessa förfrågningar inte resulterat i placering.
Efter rådande omständigheter, inte minst med tanke på den pågående pandemin, är bedömningen att resultaten
avseende inkomna förfrågningar och avslutade ärenden för 2021 är tillfredsställande. Utfallet visar att VoB har en
fortsatt stabil efterfrågan och att verksamheterna totalt sett har ett konkurrenskraftigt utbud.
Vårdsammanbrott
Antalet sammanbrott skall minska på samtliga verksamheter och för VoB som helhet jämfört med föregående år.
Mål för maximalt antal sammanbrott sätts med utgångspunkt för utfallet under föregående år (helåret 2019), både
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för bolaget som helhet och för respektive enhet.
Målet är att VoB under 2021 skall ha färre än totalt 50 sammanbrott varav högst 10 skall vara tydliga.
Kommentar:
Antalet sammanbrott under 2021 var totalt 43 (36). Av dessa var 22 (23) så kallade ”tydliga sammanbrott” och 21
(13) ”tveksamma sammanbrott” (enl. Socialstyrelsens definitioner). Antalet sammanbrott, sammantaget dvs. både
tydliga och tveksamma, utgör 16 (15) % av det totala antalet ärenden som avslutades under 2021, vilket är en lägre
nivå än vad forskningen visat är vanligt inom branschen.
Det kan konstateras att målet uppnås då det totala antalet sammanbrott är lägre än 50. Noterbart är dock att
antalet tydliga sammanbrott är fler än uppsatt mål men samtidigt något lägre jämfört med föregående år.
Uppföljning kvalitet - Avvikelsehantering
Inkomna avvikelser under året uppgår till 44 (46) stycken och fördelades på följande kategorier:
(2020 års siffror inom parentes)

•
•
•
•
•
•

Avvikelser från VoBs övergripande riktlinjer eller verksamheternas lokala rutiner: 25 (27)
Förbättringsförslag: 3 (2)
Klagomål från socialtjänst, klient, anhörig eller samarbetspartner, samt negativt (1,2 eller 3 på skalan) svar
eller kritik på kundenkät: 10 (13)
Kvalitetsbrist i klientbemötande (som ej ryms inom Lex Sarah): 1 (2)
Polisanmälan (mot anställd personal eller inskriven klient): 2
Rapport enligt Lex Sarah: 3 (2)

Kommentar: Samtliga avvikelser är vid årets slut åtgärdade och stängda. Genomförda utredningar enligt Lex
Sarah har lett till att förbättringsåtgärder vidtagits. Några systematiska eller kvarstående brister i verksamheten
har ej kunnat konstateras. Beslut har därför fattats att stänga även dessa avvikelser samt att vidare anmälan till
IVO ej är aktuellt.
Sammantaget bedöms avvikelsehanteringen fungera väl i VoB. Avvikelserna tas på stort allvar och används som
förbättringsverktyg i organisationen.
Revision av kvalitetsledningssystemet
Externa revisioner från Lloyds Register
Förnyelserevision har under året genomförts av Lloyds Register. Bolagets verksamhet som helhet granskades och
nytt certifikat, för ytterligare en period av tre år erhölls. Uppföljningsrevision av kvalitetsledningssystemet kommer
härefter att göras av LR vid ett tillfälle per år.
Bolaget har under året utrett vad som krävs för att leva upp till den av SIS, Swedish Standards Institute nyligen
framtagna standarden för kvalitetssäkring som specifikt avser HVB, (SS 41000). I utredningen beskrivs även
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förutsättningarna för bolagets verksamheter att eventuellt certifieras enligt denna standard samt om nuvarande
ISO-certifiering i sådant fall skall behållas eller inte. Några förbättringsområden identifierats vilka kommer att
omhändertas under 2022.
Internrevisioner
Internrevision har under 2021 genomförts med fokus på hur delaktiga VoB:s klienter och deras vårdnadshavare och
föräldrar är i arbetet med att formulera genomförandeplaner. Revisionen är en uppföljning av den revision rörande
delaktighet som genomfördes under 2020 och som visade på brister. Risken som skulle utvärderas i 2021 års
uppföljning var ”att det fortsatt finns brister avseende klientens delaktighet vid upprättande av
genomförandeplanerna”. Totalt har 47 genomförandeplaner granskats av internrevisorerna. Resultatet visar att
arbete med delaktighet förbättrats där det framgår av genomförandeplanerna att klient varit delaktig. Dock kan
beskrivning av hur och på vilket sätt delaktigheten har skett, vara tydligare i dokumentationen.
Under året har även revision genomförts avseende hur verksamheternas koncept efterlevs i vardagen. Risk som
utvärderats är att det koncept som beskrivs på hemsidan inte efterlevs i vardagen, dvs att det VoB:s verksamheter
levererar inte stämmer överens med vad enheterna ”säger”, till exempel på hemsidan, att de erbjuder.
Sammanfattningsvis konstaterar internrevisorerna att den personal som intervjuats ger information som stämmer
mycket bra eller ganska bra med den information som framkommer på hemsidan. Åtgärder för ytterligare
förbättringar, exempelvis avseende beskrivningar på hemsidan, kommer dock att vidtas.

Utveckling
Strategiskt och långsiktigt mål:
VoB skall stärka sin position på marknaden genom att vara innovativa och ligga i framkant när det gäller
utvecklingen inom området, både avseende bredd i och specialisering av utbudet.
Genom att noggrant följa utveckling och trender inom området, exempelvis när det gäller forskning, kompetens- och
metodutveckling samt politiska och samhälleliga förändringar skall VoB verka proaktivt och initiera
utvecklingsinsatser inom området. I dialog och nära samverkan med ägarkommunerna och med utgångspunkt från
socialtjänstens behov, skall bolaget bedriva ett kontinuerligt utvecklingsarbete rörande verksamheternas utbud,
kompetens och kvalité. I syfte att skapa förutsättningar för det långsiktiga utvecklingsarbetet skall bolagets ledningsoch stödfunktioner avseende kompetens och arbetssätt, organiseras på ett sådant sätt att verksamheternas behov
tillgodoses på effektivt sätt. Satsningar avseende metod- och kompetensutveckling skall ske kontinuerligt. Metoder
och arbetssätt skall vara väl utvecklade, tydligt formulerade och integrerade hos samtliga anställda. Därigenom skall
varje enskild verksamhet uppnå en tydlig profilering avseende utbud, metod och kompetens. Planeringen för
utvecklingsarbetet anges dels i de mål som formuleras i bolagets årliga övergripande verksamhetsplan, dels i mål
och planer för respektive verksamhet.

Verksamhetsutveckling - Delmål för 2021
Verksamhetsutveckling och aktiviteter som är beslutade och som genomförs under 2021
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Nytt skyddat boende, Spira.
Verksamheten, som riktar sig till flickor och unga kvinnor 16–23 år som behöver skydd utifrån hedersrelaterat hot
och våld, skall i enlighet med beslutad projektplan tas i drift under första tertialet 2021.
Ansvarig: KU
Tidplan: Start av verksamhet den 1 mars 2021
Kommentar:
Verksamheten togs som planerat i drift i inledningen av mars. Eftersom verksamheten inte fick någon placering
under perioden mars-augusti och att medarbetarna som en följd av detta avslutade sina anställningar, stängdes
verksamheten den 15 augusti 2021.

Utredningskonsult
Ny tjänst, utredningskonsult (0,5 tjänst), skall i enlighet med presenterat utredningsförslag inrättas under 2021. Den
huvudsakliga inriktningen i tjänsten skall vara att utföra utredningsuppdrag enligt 11 kap. 1§ SoL för ägarnas
medlemskommuner.
Ansvarig: VU
Tidplan: Start 1 november 2021
Kommentar:
Rekrytering är genomförd. Tjänsten har inledningsvis tillsatts med en intermittent anställning. Vid god efterfrågan
kan eventuellt tjänsten tillsättas permanent. VoB har från december 2021 kunnat erbjuda dessa insatser till
kommunerna. Tre uppdrag har i skrivande stund mottagits, varav ett är avslutat och två är pågående.
Förtydligad extern kommunikation
Under det kommande året skall VoB arbeta med att ytterligare förtydliga att bolaget är kommunägt. Målet är att
detta budskap skall vävas in i samtliga medarbetares kontakter med kunder och samarbetspartners; vid möten, i
telefonsamtal, till exempel i hälsningsfrasen samt i skriftligt material, som annonser, inlägg på sociala medier,
broschyrer, välkomst- och nyhetsbrev etc. Bolagets verksamheter och deras medarbetare skall involveras i arbetet.
Ansvarig: VD i samverkan med VU och VC
Tidplan: Plan för genomförande enligt ovan skall vara framarbetad 3 mars 2021
Kommentar:
Planering av utvecklingsarbete rörande kommunikation av budskap har genomförts. Konsultbyråer för att ge stöd
och hjälp till bolaget i processen har kontaktats och upphandling har genomförts under tertial 2. Genomförande av
insatsen har påbörjats tillsammans med upphandlad konsultbyrå och kommer att avslutas under våren 2022.
SIP
VoB skall utbilda medarbetare i att leda och samordna SIP-möten i syfte att utöka bolagets utbud med att erbjuda
medlemskommunernas socialtjänst samordning av SIP-möten. Denna tjänst skall bidra till att åstadkomma hållbara
vårdkedjor/vårdflätor inom VoB:s enheter eller i samverkan med andra vårdgivare.
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Ansvarig: VU, KU och VC
Tidplan: Utbildning skall vara genomförd senast den 30 november 2021 och därefter skall en planering framarbetas
för att kunna erbjuda SIP samordning under 2022.
Kommentar:
Arbetet med genomförandet enligt ovan kommer att samordnas med utvecklingsarbetet som är relaterat till att VoB
skall leva upp till kraven i den nya HVB standarden. SIP utbildningen har, liksom en del övriga anpassningar till den
nya HVB-standarden skjutits upp och kommer att genomföras under 2022.
Samlad utvärdering efter avslutat ärende
Efter avslutat ärende, skall en samlad utvärdering presenteras till berörd socialtjänst och klient. I sammanställningen
som skickas ut samtidigt med slutrapport och kundenkät för ifyllande, skall ingå redovisning av utfall i klientenkät
samt i genomförda effektskattningar. En modell och rutin för detta framarbetas under hösten 2020 och skall införas
den 1 januari 2021
Ansvarig: VU i samverkan med VC och dokumentationsansvariga medarbetare från enheterna.
Tidplan: Klart 1 januari 2021
Kommentar:
Framarbetad rutin för samlad utvärdering är väl implementerad och används vid verksamheterna.
Övergång till nytt journalföringssystem (integrerat med utvärderingsinstrument etc.). Frågan är utredd sedan
tidigare men planering för ett genomförande skall upprättas under våren 2021. Ett införande kan påbörjas under
tredje tertialet 2021.
Ansvarig: VU i samverkan med VC
Tidplan: Planeringen för införandet skall vara klar senast 30 april 2021.
Kommentar:
Planeringen för eventuell övergång till nytt journalföringssystem har senarelagts. Dels har tilltänkta möjliga
leverantörer inte genomfört det utvecklingsarbete såsom var planerat, dels behöver VoB genomföra en offentlig
upphandling av nytt system. Planering av upphandlingen har påbörjats och extern konsult som ger VoB stöd i
processen har anlitats. Upphandling kommer att ske under 2022 och ett eventuellt införande av nytt system kan
som tidigast ske under 2023.
Utredningar och planering av framtida utveckling under 2021
HVB för unga (10–14 år) med särskilt omfattande vårdbehov (psykiatri-angränsande).
Under förutsättning att bolagsstyrelsen i december 2020 beslutar i enlighet med presenterat utredningsförslag skall
projektplan inför start av verksamhet med denna inriktning framarbetas under 2021.
Ansvarig: KU
Tidplan: Projektplan skall vara klar 30 september 2021 (start av verksamhet är sannolikt aktuellt först under 2022).
Kommentar:
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Preliminär plan framarbetades med förslag om eventuell start av verksamhet under tredje tertialet 2022. Planen
presenterades för styrelsen vid sammanträdet den 24 juni 2021. Styrelsen godkände planen och förordade att
bolaget skulle arbeta vidare med att ta fram en projektplan. Ytterligare en enkät för att undersöka kommunernas
behov av den tilltänkta verksamheten har genomförts under hösten 2021. Med tanke på den stora osäkerhet som
för närvarande råder avseende kommunernas efterfrågan på HVB-platser, både generellt och för den specifika
målgruppen, har bolagsledning och styrelse beslutat att tills vidare avvakta med att planera för start av denna
verksamhet.
Klientenkät – vidareutveckling
I syfte att även kunna genomföra klientenkäter med barn under 8 år skall en barnanpassad version av formuläret
framarbetas.
Ansvarig: VU i samverkan med VC.
Tidplan: Enkäten skall vara klar senast den 30 september 2021 för att sedan tas i bruk 2022-01-01.
Kommentar:
Förslag till enkät presenterades vid ledningsmötet i september 2021. Färdigställande av enkätens utformning har
skett under tertial 3. Enkäten togs i bruk 2022-01-01.
Skolstöd
VoB skall fortsätta arbetet med att stärka skolstödet för att kunna garantera att samtliga placerade erbjuds en
fungerande skolgång. Initialt skall enheterna genomföra en kartläggning av hur det pedagogiska stödet och
samverkan med skolor fungerar inom den egna verksamheten idag, samt identifiera behovet av eventuella
förbättringsåtgärder.
Delmål, planer och aktiviteter för kartläggning och förbättringsåtgärder skall beskrivas i verksamhetsplanen för
respektive enhet. Uppföljning sker i vid tertial- och årsbokslut.
Ansvariga: VC
Tidsplan: Delmål och planer skall vara formulerade i enheternas VP 2021 (klar senast 12/11 2020). Kartläggning skall
vara genomförd samt förslag på åtgärder presenteras av VC till VD senast 30 april 2021.
Kommentar:
Samtliga HVB- enheter har underåret genomfört kartläggning av hur det pedagogiska stödet och samverkan med
skolor fungerar inom verksamheten. Samtliga enheter har vidtagit eller planerar för åtgärder för att förbättra
skolstödet ytterligare.
Kompetensutveckling - kartläggning och plan
För att kunna upprätthålla en hög kompetensnivå och kontinuerligt kunna erbjuda de metoder och insatser som
ingår i enheternas profil och koncept skall en kartläggning av befintlig kompetens och bedömning av framtida
utvecklingsbehov genomföras under 2021. Kartläggningen skall leda fram till att en långsiktig och hållbar plan
formuleras både för bolaget som helhet och för respektive enhet.
Ansvarig: PC, VU och VC
Tidplan: Plan för kompetensutveckling skall presenteras senast 30 juni 2021.
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Kommentar:
Översyn och kartläggning avseende övrig personals kompetens och bedömning av framtida utvecklingsbehov
rörande de metoder och insatser som ingår i enhetens profil och koncept, har genomförts. En långsiktig plan har
framarbetats under tertial 2, både för bolaget som helhet och för respektive enhet, vilken presenterades i juni 2021.
Eftersom möjligheten gavs att söka medel för genomförande av stora delar av planerad kompetensutveckling via
arbetsgivarorganisationens omställningsfond, gjorde bolaget en sådan ansökan. I september fick bolaget besked om
att samtliga sökta medel beviljats. Genomförande av utbildningar har inletts under hösten 2021 men genomförs i
huvudsak under 2022.
Ny standard för kvalitetssäkring av HVB
VoB skall under det kommande året utreda vad som krävs för att leva upp till den av SIS, Swedish Standards
Institute, nyligen framtagna standarden för kvalitetssäkring av HVB (SS 41000). I detta arbete ingår även att beskriva
förutsättningarna för bolagets verksamheter att eventuellt certifieras enligt denna standard samt om nuvarande
ISO-certifiering i sådant fall skall behållas eller inte.
Ansvarig: KU
Tidplan: Utredningsrapport skall presenteras senast 30 september 2021.
Kommentar:
Rapport samt förslag till handlingsplan har presenterats under tertial 2. Inriktningen är att genomföra nödvändigt
förändringsarbete och anpassningar för att kunna leva upp till standarden och att en övergång till HVB-standarden
från ISO 9001 eventuellt kan ske när möjlighet till certifiering finns. Beslut om eventuell certifiering enligt HVBstandarden planeras preliminärt att fattas under verksamhetsåret 2022.
Kartläggning av konkurrenter
I syfte att få en tydligare bild av konkurrenssituationen skall VoB under 2021 genomföra en kartläggning av bolagets
främsta konkurrenter. I denna skall ingå att undersöka de olika företagens utbud, metoder, kompetens, sätt att
organisera verksamheten, bedömda framgångsfaktorer samt prissättning.
Ansvarig: VD i samarbete med EkC och VC
Tidplan: Kartläggningsrapport skall presenteras senast 31 maj 2021
Kommentar:
Processen samordnas och leds av ekonomichefen. Genomförandet har påbörjats under tertial 2 där respektive
verksamhetschef är ansvarig för kartläggningen rörande konkurrenssituationen vid den egna enheten. Tidsplanen är
framskjuten då detta är ett omfattande arbete. Kartläggningsrapport förväntas vara klar att presenteras under våren
2022.

Personal
Strategiskt och långsiktigt mål:
VoB skall vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser dit arbetstagare som vill bidra med sin kompetens och
erfarenhet för att nå verksamhetens mål söker sig.
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För att kunna attrahera, rekrytera och utveckla kvalificerade och engagerade medarbetare som har förmåga att se
till såväl kundens, klientens som verksamhetens bästa, krävs en målmedvetenhet från ledningens sida när det gäller
organisering, rekrytering, personalvård och kompetensutveckling.
Företagskulturen ska präglas av en hög grad av delaktighet och ömsesidig respekt där arbetsglädje och laganda
uppnås. Detta främjar alla medarbetares hälsa, arbetsglädje och möjligheter till utveckling i arbetet. Målet är att
behålla personal med rätt kompetens, utvecklingsförmåga och personliga egenskaper som trivs, och som bidrar till
en verksamhet som håller rätt kvalitet. VoB skall erbjuda en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande
arbetsplats där risker för ohälsa, arbetsrelaterad ohälsa och sjukfrånvaro förebyggs. Friskvård och
hälsoprofilbedömning med fokus på livsstil och yrke erbjuds anställda. Vidare ska ingen anställd i VoB bli
diskriminerad, kränkt eller utsatt för sexuella trakasserier.
Lönenivåer och arbetstider är andra faktorer som bedöms som strategiskt betydelsefulla att beakta. Ytterligare led i
att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är att samtliga nyanställda får introduktion och internutbildning av god
kvalité. Befintlig personal och ledning skall erbjudas möjlighet till utveckling och kontinuerlig vidareutbildning. Att
kvalitetssäkra rekryteringsarbetet är en viktig del i detta arbete.
Personal – Indikatorer/nyckeltal för verksamhetsåret:
Personalmål

Mål (%)

Utfall (%)

Status

Trend

3.1 Total sjukfrånvaro

6,0 %

8,3 % (8,5)

Minskar

3.2 Korttidssjukfrånvaro
(dag 1 – 14)
3.3 Användning av
friskvårdsbidraget

3,0 %

3,5% (3,5)

I nivå

75 %

63% (58)

Ökar

(Föregående år inom parentes)
Kommentar:
Varje månad följer närmaste chef upp korttidsfrånvaron på egen enhet. Särskilt medarbetarsamtal och
riskbedömning genomförs med anställd som under de senaste 12 månaderna har haft fler än 4 sjukfrånvaroperioder
dag 1 - 14 för avstämning om den enskildes hälsa. Resultatet efter uppföljning av arbetsmiljöarbetet för föregående
år visade på behov av ytterligare åtgärder och fortsatt arbete med rehabiliteringsprocessen, tidiga insatser och
bedömning av arbetsförmåga. Under 2021 har stort fokus legat på att omhänderta och arbeta med dessa frågor,
både på övergripande och lokal nivå i bolaget.
Den totala sjukfrånvaron minskar något från föregående år och korttidsfrånvaron ligger i nivå. Förhoppningen är att
de senaste årens pandemi och konsekvenserna härav snart är till ända och att sjukfrånvaron därmed minskar.
Konstateras och bekräftas att VoB inte på något sätt avviker från övriga samhället vad gäller stressrelaterade och
psykiskt relaterade sjukdomar varför extra insatser inom dessa områden behöver uppmärksammas mer.
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När det gäller nyttjandet av friskvårdbidraget, som erbjuds alla anställda, ser vi glädjande nog att det ökat något från
föregående år. Verksamhetschefer motiverar sina medarbetare till att genomföra hälsoprofilbedömning med fokus
på livsstil och yrke som årligen erbjuds tillsvidareanställda. Det är dock endast ett fåtal personer som nyttjar denna
möjlighet. Under nästkommande år kommer en utbildningsdag arrangeras för samtliga medarbetare som har fokus
på livsstil och hälsa.
Genomgång av VoB:s krishanteringsplan samt hur enheterna arbetar lokalt med krishantering framstod också vid
den årliga arbetsmiljöuppföljningen som ett förbättringsområde. Arbete med detta har genomförts under året och
pågår fortsatt och då utifrån ett mer övergripande (samhälleligt) perspektiv.
Statistik för personalomsättning (OBS: Mål för personalomsättning sätts ej men omsättningen redovisas och
kommenteras nedan)
Personalomsättning

Påbörjat

Avslutat

Antal personer som
påbörjat/avslutat sin anställning

16

24

Kommentar: Spira HVB startade sin verksamhet och 10 personer nyanställdes under inledningen av året men under
sommaren fattades beslut om att avveckla enheten då det inte fanns förutsättningar att driva verksamheten vidare.
Antal nyrekryteringar under 2021, utöver medarbetare till Spira var totalt sett få och ett flertal tjänster har inte
tillsatts med tillsvidareanställningar utan vikarier har använts i verksamheterna och på så sätt har man kunnat vara
mer flexibel vid schemahantering och bemanning.
Enkät – Anställning upphör
Liksom tidigare år uppmuntras personer som slutar sin anställning att besvara en enkät – ”anställning upphör”.
Syftet är att fånga upp synpunkter från medarbetare för att kunna arbeta med det lokala kvalitetsarbetet inom olika
områden men även på bolagsövergripande nivå. Under året är det 11 personer som delat med sig av sina synpunkter
efter avslutad anställning i VoB. Sammanställning över resultatet nedan visar på en stor nöjdhet inom samtliga
områden där värdet inom parentes avser föregående år. (skala 1–5)
Medel per område:
Arbetsuppgifter:
Samarbete/gemenskap:
Ledarskap:
Arbetsmiljö:
Utvecklingsmöjligheter:
Allmänna villkor:

4,4
4,2
4,4
4,3
4,5
4,3

(4,6)
(4,2)
(4,4)
(4,3)
(4,3)
(4,0)

Totalt medelvärde:

4,3

(4,3)

Några resultat som särskilt kan uppmärksammas är till exempel när det gäller samarbete och gemenskap inom egen
enhet:
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-

Jag har haft ett bra förhållande till mina kollegor 4,8 (4,5)
Jag har haft kunskap om och kontakt med andra verksamheter i bolaget 3,3 (3,8)

Vidare exempel på några resultat som är tydligt positiva och som avser utvecklingsmöjligheter och allmänna villkor:
-

Satsningarna på kompetensutveckling har varit tillräckliga 4,5 (3,9)
Löneutvecklingen har motsvarat mina förväntningar 4,0 (3,2)

Medarbetarenkät - HME
Under 2021 har en ny och mindre omfattande medarbetarenkät har framarbetats och använts; Hållbart
medarbetarengagemang (HME). Syftet med enkäten är att utvärdera VoB:s och dess chefers förmåga att skapa,
tillvarata och upprätthålla ett tydligt medarbetarengagemang.
Enkäten består av tre delområden vilka är:
1. Motivation - En hög motivation och en positiv känsla när man går till arbetet ger goda förutsättningar för
att göra ett bra jobb, utveckla och bidra till utveckling av verksamheten.
2. Ledarskap - Tar sikte på att utvärdera de närmaste chefernas förmåga att ge förutsättningar för ett starkt
medarbetarengagemang i verksamheten.
3. Styrning - Syftar till att utvärdera om verksamhetsstyrningen är sådan att den ger förutsättningar för att
bidra till ett hållbart medarbetarengagemang i verksamheten. Fokus ligger på arbetsplatsen och närmast
ansvarig chef.
Inom varje delområde besvaras tre frågor på en skala, 1 = stämmer mycket dåligt ------- 5 = stämmer mycket bra.
Antal personer som besvarade enkäten var 81 individer varav 65 personer var tillsvidareanställda. Resultatet var
mycket positivt och medelvärdena fördelade sig enligt följande:
Motivation - 4,3
Ledarskap - 4,5
Styrning - 4,3
En tilläggsfråga under 2021 var ”Jag känner till och delar VoB:s värdegrund”, vilken fick 4,7 i omdöme.
Det genomsnittliga utfallet i enkäten för 2021 har utgjort grund för att formulera nyckeltalsmål i verksamhetsplanen
för 2022.
Sammanfattning av utvecklingsarbetet inom personalområdet i övrigt
Det är av stor strategisk vikt att VoB lyckas med att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet.
Bolaget har sedan ett par år tillbaka utgått från att arbeta efter metoden, ”kompetensbaserad rekrytering” där man
på ett standardiserat sätt utgår från olika delar vid upprättandet av behovs- och kravprofiler, utbildning, kunskaper
och kompetens. Att arbeta med komptensbaserad personalstrategi innebär att löpande ta reda på vad
organisationen behöver, bemanna den rätt och utveckla den inför framtiden. Detta motverkar diskriminering och
skapar mångfald på våra arbetsplatser. Arbetet med att implementera detta har fortsatt under året där nu samtliga
verksamhetschefer har varit delaktiga i genomförandet.

23

390
TeamEngine Document E-Sign ID: 54B4B762-5CA7-444A-94F7-EEB11ECDDE84. Page 24 of 46.

TeamEngine E-Signing

VoB Syd AB
Org.nr. 556650–4204

Samtliga nyanställda ska få introduktion och internutbildning av god kvalité. En väl genomförd introduktion bidrar
till både ökad trivsel och till en förhöjd effektivitet hos nya medarbetare.
Under året har det varit ett mycket begränsat antal nyrekryteringar varför någon gemensam bolagsövergripande
introduktion för tillsvidareanställda inte genomförts utan detta har omhändertagits lokalt där behov funnits.
Introduktion av medarbetena till Spira genomfördes separat. Introduktion av sommarvikarier har dock som vanligt
genomförts bolagsövergripande.
En viktig faktor i kompetensförsörjningsarbetet är kontinuerlig utveckling. Personal och ledning skall erbjudas
möjlighet till utveckling och kontinuerlig vidareutbildning.
Arbetet med att ta fram en plan för ledarskapsutveckling, som påbörjades under föregående år resulterade i en
konkret plan. Utbildningen som p.g.a. pandemiläget har fått skjutas på framtiden genomfördes i januari och februari
2022 och omfattade fyra heldagar. Utöver detta påbörjades under året en E- utbildning, elva digitala föreläsningar
för samtliga chefer med fokus inom arbetsrättsområdet.
Företagskulturen ska präglas av en hög grad av delaktighet och ömsesidig respekt där arbetsglädje och laganda
uppnås. Detta främjar alla medarbetares hälsa, arbetsglädje och möjligheter till utveckling i arbetet.
Medarbetar- och lönesamtal hålls årligen i enlighet med VoB:s modell för detta. Medarbetarsamtalet har en
nyckelfunktion för att skapa förutsättningar för en dialog mellan närmaste chef och medarbetare där avstämning
och samtal förs om trivsel, utvecklingsbehov, verksamhetsutveckling och individuella prestationer. Utgångspunkten
för lönesättning är VoB:s system för värdering av arbetsresultat enligt fastställda kriterier. Målet är att löneläget för
kvalificerad personal och för nyckelpersoner skall vara minst på samma nivå som i kommunerna inom respektive
upptagnings- och verksamhetsområde. Utfallet gällande löneöversyn och revision för 2021 gav ett utfall av 1,81 %
med en lönespridning mellan 0,7–5,3 %.
Med anledning av pandemin har möjligheterna till personalsociala aktiviteter och andra sammankomster varit
närmast obefintliga under året, särskilt då mellan verksamheterna. Vid de tillfällen detta skett har det genomförts
via digitala möten som till exempel vid introduktion av nyanställda eller andra interna utbildningar.

Ekonomi
Strategiskt och långsiktigt mål:
VoB skall ha en genomsnittlig rörelsemarginal om 4 %.
Målsättningen är att samtliga enheter inom VoB, med utgångspunkt från realistiska förutsättningar, årligen skall
kunna budgetera för ett överskott. Under vissa omständigheter är detta dock inte möjligt, exempelvis i samband
med nystart och omfattande förändrings- och utvecklingsinsatser. Variationer i budgeterat resultat mellan enheter
och över tid kommer därför att finnas. För att VoB skall ha förutsättningar och ekonomiska resurser att utveckla
verksamheten och stärka konkurrenskraften, är målet att bolagets verksamhet som helhet över tid skall kunna
redovisa en genomsnittlig rörelsemarginal om 4 %.

24

391
TeamEngine Document E-Sign ID: 54B4B762-5CA7-444A-94F7-EEB11ECDDE84. Page 25 of 46.

TeamEngine E-Signing

VoB Syd AB
Org.nr. 556650–4204

VoB:s övergripande arbete med ekonomimålen under 2021
För ekonomiområdet formuleras årligen nyckeltal för bolaget som helhet, där utfallet sammanställs och följs upp vid
tertial och årsbokslut. Handlingsplaner och aktiviteter som skall genomföras i syfte att nå de olika ekonomimålen
under 2021 är bl.a. marknadsföringsinsatser för att öka efterfrågan. Särskild marknadsföringsplan tas fram både för
bolaget som helhet och av respektive enhet för den egna verksamheten med aktiviteter och tidsplan för dessa.
Vidare skall arbetet fortsätta med att förbättra förmågan att se till att de förfrågningar som inkommer i så hög grad
som möjligt skall resultera i placeringar. Ytterligare åtgärder för att öka kostnadsmedvetenheten och
kostnadseffektiviteten, kommer att vidtas under det kommande året.
Ekonomi - Nyckeltal för verksamhetsåret:
Ekonomiska mål
Beläggning (%)
Intäkter (tkr)
Övr. externa
kostnader (tkr)
Personalkostnader
(tkr)
Personalkostnads.
effektivitet. (%)
Ekonomiskt
resultat (tkr)
Rörelse-marginal
(%)
Soliditet (%)

Mål för 2021

Utfall

Status

Trend

72

51

minskar

114 261

87 362

minskar

24 813

21 598

minskar

85 277

70 364

minskar

75

80

minskar

4 171

– 5 924

minskar

3,65

-6,78

minskar

60

86

minskar

Aktiviteter och tidsplan

Kommentarer:
Beläggningen har under året sammantaget varit svag men variationerna mellan enheterna är stora. Endast två
enheter når upp till ställda beläggningsmål för året, Familjehuset i Alvesta och Lägenhets och stödboendet, medan
övriga enheter pga. svag beläggning, har lägre eller avsevärt lägre utfall jämfört med budget.
Intäkterna är som en följd av den låga beläggningen också mycket lägre än budget.
Årets totala rörelsekostnader uppgår till 93 286 tkr. Det innebär att bolagets kostnader för året, understiger
budgetmål med – 16 973 tkr. Det beror delvis på de besparingar som har varit möjliga att göra på bemanningssidan,
särskilt i de verksamheter där beläggningen har varit särskilt låg.
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När det gäller övriga kostnader så uppgår dessa till 21 598 tkr, vilket gör att även dessa ligger under budgeterat mål
med – 1 811 tkr. De direkt klientrelaterade kostnaderna har påverkats positivt av den låga beläggningen.
Det ekonomiska resultatet för bolaget som helhet blev ett underskott om – 5 924 tkr (4 474 tkr tkr). Målet om 4 171
tkr nås därmed inte. Den låga beläggningen under året förklarar den största delen i avvikelsen, men som ytterligare
förklaring till det avvikande utfallet, kan nämnas de kostnader som har beaktats för den under året avvecklade
verksamheten Spira, som uppgår till ett belopp om 772 tkr. Det reserverade beloppet motsvarar kostnader som
avser kvarstående avtal fram till 31/8, 2022. Därefter är planen att lokalen ska övertas av Familjehuset i Hörby som
avser att flytta sin verksamhet till Lund under kommande året och då tar den verksamheten över befintliga avtal.
För vidare kommentar kring ekonomiskt utfall, se förvaltningsberättelse.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
ALLMÄNT OM VOB SYD
VoB Syd AB bildades 2003-10-10 och övertog verksamhet från VoB Kronoberg och Region Skåne 2004-01-01.
Bolagets säte är i Skåne. Enligt Bolagsordningen är ändamålet med VoB Syd ”att på samhällsnyttig grund, utveckla
och tillhandahålla vård och behandling, utredning, rådgivning, utbildning samt annan likartad verksamhet”. VoB Syd
ägs till 50 % vardera av Kommunförbundet Skåne, 837600 - 9109 och Kommunalförbundet VoB Kronoberg, 222000 0687.
Företagets verksamhet omfattar utrednings- och behandlingshem för barn, ungdomar, vuxna och familjer,
familjehemsresurs, skyddat boende, lägenhets- och stödboende samt utbildning och konsultativa insatser. Bolagets
verksamheter finns i Växjö, Alvesta, Kristianstad, Eslöv, Lund, Hörby och Malmö.
VoB:s verksamhet kännetecknas av kvalitetstänkande, flexibilitet och kundfokus.
Bolagets förstahandskunder är kommunerna i Skåne och Kronoberg, vilka under 2021 svarade för
88 % (89 %) av köpt vård. 12 % (11 %) av VoB:s tjänster köptes av andra kommuner i landet.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET.
Liksom för de flesta andra organisationer och för samhället i stort präglades verksamhetsåret för VoB av pandemin.
Efterfrågan och beläggning har i bolagets verksamheter överlag varit mycket svag, även om variationerna mellan
enheterna varit stora. Aktiviteten i samhället har generellt minskat under pandemin vilket även har påverkat
efterfrågan avseende placeringar, främst inom HVB för tonåringar och skyddat boende. Som en följd av den låga
efterfrågan avvecklade bolaget under året den nystartade verksamheten Spira-Skyddat HVB för unga kvinnor utsatta
för hedersrelaterat hot och våld. Enheten startade i mars 2021 och avvecklades i augusti 2021 utan att ha tagit emot
någon placering. Verksamheten startade eftersom socialtjänsten i VoB:s ägares medlemskommuner förmedlat att
det fanns ett stort behov av en enhet med denna inriktning, vilket visade sig vara en felbedömning. Spiras
ekonomiska resultat bidrar i hög grad till bolagets negativa utfall för verksamhetsåret 2021. Det underskott som
redovisas för enheten motsvarar bolagets samlade underskott för året som helhet.
Pandemin i övrigt drabbade inte i någon större utsträckning bolagets verksamheter då endast något enstaka fall av
större intern smittspridning av covid-19 inträffade. VoB vidtog tidigt åtgärder för att hindra eller begränsa
smittspridning, både bland personal och placerade, vilket gav avsedd effekt. Bolagets verksamheter har endast
genomfört resor och fysiska möten när sådana bedömts som absolut nödvändiga. I likhet med många andra
organisationer har VoB i hög grad övergått till att hålla möten och konferenser via video. VoB:s verksamheter har,
trots tidvis något lägre bemanning i stort sett kunnat bedrivas på ett oförändrat sätt. Bolagets kunder, den
kommunala socialtjänsten, har därmed också erbjudits tjänster och platser i den utsträckning som motsvarat
behoven.
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Inriktningen inför verksamhetsåret var att bolagets verksamhet inte skulle minska ytterligare i volym. Under 2021
har därför planeringen fortsatt varit inriktad att på sikt starta nya verksamheter, samtidigt som befintliga
verksamheter skall fortsätta att utvecklas i anpassning till kommunernas behov och förändrade förutsättningar.
Under året har planerings- och förberedelsearbete avseende start av ett nytt HVB för unga 10–14 år genomförts.
Med tanke på den aktuella situationen med generellt låg efterfrågan på HVB-platser har dock dessa planer för
närvarande skjutits på framtiden. Vidare har planering genomförts rörande inrättandet av en tjänst som
utredningskonsult. I december 2021 har en person anlitats på deltid för denna tjänst och flera uppdrag har tagits
emot från kommunerna.
Arbetet med att kontinuerligt utveckla och anpassa de befintliga verksamheternas utbud och metoder, har också
fortsatt under året. Genom tillgången till olika boendeformer kan VoB erbjuda en samlad vårdkedja med insatser i
olika faser. Relaterat till detta har bolaget också inlett en samverkan med SiS där VoB skall kunna erbjuda insatser
efter avslutad placering inom de statliga intuitionerna. Under året har vidare ett arbete inletts vid Familjehusen i
nära samverkan med några av medlemskommunerna för att kunna erbjuda eftervård och insatser i
öppenvårdsliknande former.
Det genomsnittliga utfallet under året avseende beläggningsresultat blev 51 % att jämföra med budgetkravet om 72
%. Resultatet är svagare jämfört med utfallet under föregående år, som var 59 %. Den låga beläggningen under året
beror, som nämnts ovan, delvis på den pågående pandemin. Sannolikt kan det negativa resultatet även relateras till
att socialtjänsten i många kommuner, sedan ett par år tillbaka, uttrycker att de så långt det är möjligt undviker att
genomföra placeringar på HVB.
Den aktuella situationen understryker vikten av att bolaget kontinuerligt följer utvecklingen avseende inriktning och
behov hos socialtjänsten inom ägarnas medlemskommuner samt förmår anpassa verksamheternas utbud därefter.
För att detta skall kunna ske krävs ett nära samarbete med tjänstemän, ansvariga chefer och politiker inom
kommunerna. Under senare år har en närmare dialog med ägarna inletts, där bland annat så kallade ägarsamråd
genomförts. Bolaget har vidare under året fortsatt att genomföra olika former av marknadsföringsaktiviteter och
skapat forum för dialog, dels för att inhämta synpunkter och önskemål, men också för att nå ut med information om
den verksamhet bolaget bedriver och vilka utvecklingsplaner som finns. Trots pandemin har detta kunnat
genomföras, exempelvis i form av digitala möten med socialnämnder och ansvariga chefer inom socialtjänsten.
Med anledning av den låga beläggningen och kraftigt minskade intäkter har olika besparingar genomförts under
året. Framför allt har dessa rört personalområdet där några enheter har vidtagit organisatoriska förändringar.
Dessutom sker tillsättning av vikarier överlag så restriktivt som möjligt. Vidare har VoB, med hjälp av konsult,
påbörjat en översyn av verksamheternas bemanningsscheman. I sammanhanget skall nämnas att reducering av
antalet tjänster skett under föregående två verksamhetsår, vilket innebär att utrymmet för mer långtgående
åtgärder var begränsat under 2021. Sammantaget har genomförda besparingar inneburit att bolagets
personalkostnader för 2021 är 14 913 tkr lägre än budget.
Upphandlingsorganisationen inom Skånes Kommuner (f.d. Kommunförbundet Skåne) inledde för två år sedan en
upphandling för ägarkommunerna i Skåne och Kronoberg samt för kommunerna i Hallands län, avseende HVB och
familjehem. VoB lämnade anbud för samtliga berörda enheter. Ramavtal har därefter ingåtts avseende
Familjehemsresursen. Upphandlingen av HVB överprövades och gjordes därefter om under 2021. Slutgiltigt besked
har ännu inte givits men i den ranking som upprättades i det tilldelningsbesked som upphandlaren skickade ut i mars
2022, noteras att VoB har en konkurrenskraftig prissättning.
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En förnyelserevision av kvalitetsledningssystemet i enlighet med ISO 9001:2015, har under året genomförts av
Lloyds Register rörande samtliga bolagets verksamheter, vilken resulterade i nytt certifikat för ytterligare tre år.
Lönerevision för 2020 och 2021 genomfördes samlat under 2020. Löneöversyn och revision för båda åren gav ett
utfall om totalt 3,7 %, varav 1,8 % avsåg 2021.
Styrelsen för VoB bedömer att den verksamhet som bolaget bedrivit under verksamhetsåret 2021, har varit förenlig
med bolaget ändamål och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT
Under de inledande månaderna av 2022 har efterfrågan och beläggning vid bolagets enheter varit fortsatt låg. Den
genomsnittliga beläggningen är per den 28 februari endast 55 % och sammantaget redovisas ett underskott om
-1 348 tkr. Den 21 februari inledde Ryssland en invasion av Ukraina. Vilka långsiktiga konsekvenser detta kan få för
världen, Sverige och för ett enskilt bolag som VoB, går i nuläget inte att överblicka. Konstateras kan dock att
kostnaderna hittills ökat kraftigt för energi, drivmedel och livsmedel. Detta kommer att påverka bolagets
ekonomiska situation men i vilken omfattning är för tidigt att säga. Hur den aktuella krisen kan komma att påverka
efterfrågan är också osäkert. Eventuellt kan det bli aktuellt att bolaget vid behov, liksom under flyktingvågen åren
2015 - 2017, kan bistå kommunerna genom att driva flyktingboenden. Något eventuellt uppdrag om detta har i
skrivande stund dock inte mottagits.
Med anledning av den aktuella situationen kommer bolagets styrelse och ledning undersöka möjligheterna till
organisatoriska förändringar som kan stabilisera ekonomin och eventuellt skapa nya utvecklingsmöjligheter, både på
kortare och längre sikt. Bolaget behöver förhålla sig till de nu aktuella omständigheterna och arbeta vidare med att
kontinuerligt anpassa och förändra verksamheten.
Under augusti 2021 avvecklades Spira skyddat boende och kostnader för kvarstående hyresavtal och övriga avtal har
i bokslutet beaktats fram till hösten 2022, i enlighet med vad som redovisats ovan. Bolaget planerar i nuläget att vid
denna tidpunkt flytta befintlig verksamhet i Hörby till lokalen, men anpassningar och behov av utökad yta föreligger.
Vid avlämnande av årsredovisning har dock inget nytt hyreskontrakt tecknats då avtal om ombyggnation ännu inte
har träffats mellan fastighetsägare och tillfrågad byggfirma. Det finns därför en viss osäkerhet i bedömningen av
eventuellt tillkommande kostnader för verksamheten.
DET KOMMANDE ÅRET 2022
Med anledning av de relativt stora förändringar som sker löpande avseende socialtjänstens köp av vård, genomför
VoB ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Detta innebär att bolaget kontinuerligt behöver se över verksamhetens
utbud och organisation i syfte att utforma den på ett ändamålsenligt sätt. Kommunerna uttalar fortsatt att de i
första hand söker andra lösningar och insatsformer än placering vid HVB. Bedömningen är dock att det även
framöver kommer finnas behov av sådana platser. Placering inom HVB och familjehem kommer emellertid främst
ske där problematiken är särskilt svår och där det krävs en hög grad av specialisering. Sannolikt kommer det främst
finnas en efterfrågan rörande unga med särskilt omfattande behov och svårigheter samt för barnfamiljer.
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Arbetet med att komplettera utbudet med mer kostnadseffektiva komplement till den ordinarie verksamheten i VoB
skall fortsätta, exempelvis i form av öppenvård, eftervård och konsultativa insatser. Under 2022 kommer
förändringar i Socialtjänstlagen att införas, vilket bland annat öppnar upp för att kommunerna skall kunna
tillhandahålla ett större inslag av förebyggande insatser. För VoB är det därför strategiskt betydelsefullt att följa
frågan och identifiera på vilket sätt som bolaget kan utveckla ett utbud i denna riktning.
Bolagets planer avseende att kunna erbjuda samordning av så kallade SIP-möten skall konkretiseras. Detta är ett
viktigt inslag i att utveckla samarbetet med såväl kommuner som andra aktörer som är involverade och delansvariga
i aktuella uppdrag och ärenden. SIP möten ger dessutom en god möjlighet att få till stånd stabila vårdkedjor.
Under 2022 tillskapas en ny tjänst i VoB, utredningskonsult. Utredningskonsulten tar emot uppdrag från kommuner
när socialtjänsten av olika skäl behöver anlita särskilt kvalificerad utredare i så kallade barnavårdsutredningar (11
kap 1§, SoL). Ytterligare uppdrag som är aktuella för utredningskonsulten är att kartlägga och utreda behov av och
förutsättningarna för start av nya verksamheter i bolaget. Därigenom kan bolaget få de resurser som krävs för att ett
effektivt och kontinuerligt utvecklingsarbete skall kunna bedrivas.
Under det kommande året planerar VoB att anordna aktiviteter av olika slag för att utveckla dialogen och samverkan
med socialtjänsten. Utöver en fortsatt utveckling av erbjudanden om föreläsningar och kurser från VoB:s
utbildningscenter kommer olika nätverksträffar och referensgrupper att genomföras.
VoB kommer under 2022 fortsätta sitt samarbete med sina systerorganisationer Cura och Gryning, exempelvis kring
utveckling av metoder, uppföljning och forskning. Vidare skall arbetet med att försöka utveckla ett samarbete med
SiS fortsätta. Syftet är bland annat att försöka få till stånd samverkan kring ärenden som kommer från de
kommunala bolagens medlemskommuner, där det till exempel bör vara möjligt att skapa förutsättningar för mer
behovsanpassade insatser, kortare placeringar vid SiS och en väl fungerande eftervård.
Ett väl utarbetat och implementerat kvalitetsledningssystem är en framgångsfaktor för VoB. Som tidigare nämnts
har bolaget under 2021 erhållit ett nytt certifikat enligt ISO 9001:2015, vilket gäller under tre år framöver. Vidare
följer bolaget fortsatt utvecklingen avseende den nya HVB-standarden, SS:41000: 2018, för att kunna ta ställning till
om bolaget skall ansluta sig till denna.
För att klara den allt hårdare konkurrensen, krävs att VoB förmår att bedriva verksamhet minst lika effektivt som
andra aktörer inom branschen. Utrymme krävs för att finansiera egen utveckling samt för att kunna hantera
oförutsedda händelser och risker. Vidare måste eget kapital värdesäkras i förhållande till inflationen. För att bolaget
skall klara detta är det långsiktiga målet att den årliga rörelsemarginalen i genomsnitt skall vara 4 %. Budgeterad
rörelsemarginal för 2022 är 4,5 % vilket motsvarar ett överskott om 4 771 tkr. Som nämnts ovan finns det dock en
stor osäkerhet när det gäller vilken efterfrågan som är att förvänta framöver samt vilken påverkan som situationen i
omvärlden, vid eventuellt fortsatt krig i Ukraina och möjlig efterföljande globala kris, kan komma att få för bolaget.
Därmed är det ekonomiska utfallet också mycket svårbedömt.
RÄKENSKAPSÅRET OCH MÅLUPPFYLLELSE
Årets resultat

30

397
TeamEngine Document E-Sign ID: 54B4B762-5CA7-444A-94F7-EEB11ECDDE84. Page 31 of 46.

TeamEngine E-Signing

VoB Syd AB
Org.nr. 556650–4204

VoB redovisar för helåret 2021 ett negativt rörelseresultat om - 5 924 tkr mot budgeterat 4 171 tkr. 2020 års
rörelseresultat var 4 474 tkr.
Övergripande budgetmål för 2021 var 72 % beläggning. Målet uppnåddes inte då utfallet blev 51 %.
Målet för fakturerade avgifter vid samtliga verksamheter var 114 261 tkr. Målet uppnåddes inte då utfallet blev
87 362 tkr.
Främsta förklaringen till den negativa avvikelsen avseende fakturerade avgifter är att de flesta av bolagets enheter
inte nådde upp till budgeterade intäkter.
Måttet personalkostnadseffektivitet – personalkostnader i förhållande till omsättning - avser att mäta
verksamheternas förmåga att anpassa bemanningen till verksamhetens totala volym. Målet är att
personalkostnaderna ska understiga 75 %. Målet uppnåddes inte då resultatet blev 80 %.
Rörelsemarginal
Rörelsemarginalen för 2021 blev negativ, -6,78 % % (4,54 %). Målet för året var 3,65 %.
Finansiell ställning
Bolagets finansiella ställning försämrades under verksamhetsåret 2021. Justerat eget kapital minskade med
-3 866 tkr till 84 260 tkr (88 126 tkr). Bolaget har, tack vare årets och tidigare års positiva utfall, en fortsatt stark
finansiell ställning, vilket är mycket viktigt med tanke på osäkerheten under det kommande året avseende
kommunernas efterfrågan på bolagets tjänster.
Soliditeten på balansdagen uppgår till 85,6 % (86,8 %)
Investeringarna under året har uppgått till 662 tkr och fördelar sig enligt följande:
Byggnader, Inventarier och fordon
Inbrottslarm, lås
Fordon

112 Tkr
550 Tkr
662 tkr
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Flerårsjämförelse*

Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Res. i % av nettoomsättningen
Balansomslutning
Soliditet (%)
Avkastning på eget kapital (%)
Avkastning på totalt kapital (%)
Kassalikviditet (%)

2021
86 233 776
-4 908 070
-5,69
98 417 287
85,61
-5,69
-4,90
462,20

2020
92 336 103
4 843 009
5,24
101 520 168
86,80
5,61
4,84
577,96

2019
104 793 257
-4 348 355
-4,14
98 573 986
85,55
-5,05
-4,23
819,67

Aktiekapital
8 000 000

Övrigt bundet
eget kapital
0

Övrigt fritt
eget kapital
64 161 176

2018
135 586 549
2 712 784
2,00
105 130 031
83,42
3,12
2,52
435,68

2017
179 318 131
22 511 075
12,55
110 895 885
77,23
29,27
22,32
331,67

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma:
Årets förlust
Belopp vid årets utgång

8 000 000

0

2 776 306

-2 776 306
-500 862

0
-500 862

66 937 482

-500 862

66 436 620

Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst
årets förlust

66 937 482
-500 862
66 436 620

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

Årets Summa fritt
resultat eget kapital
2 776 306
66 937 482

66 436 620
66 436 620

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

2
3

86 233 776
1 128 229
87 362 005

92 336 103
6 164 568
98 500 671

4, 5
6

-21 597 778
-70 363 648

-20 505 890
-72 166 262

-1 324 307
-93 285 733

-1 354 363
-94 026 515

-5 923 728

4 474 156

936 667
80 000
-1 009
1 015 658

305 053
64 407
-607
368 853

-4 908 070

4 843 009

0
4 481 912
-74 704
4 407 208

-1 209 000
0
-80 710
-1 289 710

-500 862

3 553 299

0

-776 993

-500 862

2 776 306

Not
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

7
8

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond
Återföring från periodiseringsfond
Förändring av avskrivningar utöver plan

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

9

Årets resultat
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BALANSRÄKNING

2021-12-31

2020-12-31

Not
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Förvaltningsfastigheter
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

10
11
12

4 007 715
1 168 096
1 263 143
6 438 954

4 182 351
1 710 685
1 582 474
7 475 510

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

13

38 326 244
38 326 244

37 389 577
37 389 577

44 765 198

44 865 087

7 795 389
37 613
1 778 150
63 228
3 594 996
13 269 376

8 313 384
48 699
216 281
125 551
2 567 409
11 271 324

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

40 382 713
40 382 713

45 383 757
45 383 757

Summa omsättningstillgångar

53 652 089

56 655 081

SUMMA TILLGÅNGAR

98 417 287

101 520 168

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

14
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2021-12-31

2020-12-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital

15

8 000 000
8 000 000

8 000 000
8 000 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

66 937 481
-500 862
66 436 619

64 161 176
2 776 306
66 937 482

Summa eget kapital

74 436 619

74 937 482

11 708 191
664 738
12 372 929

16 190 103
590 034
16 780 137

1 910 490
2 162 312
7 534 937
11 607 739

2 090 465
2 278 391
5 433 693
9 802 549

98 417 287

101 520 168

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond
Ackumulerade avskrivningar utöver plan
Summa obeskattade reserver

16

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

17

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESANALYS

2021-12-31

2020-12-31

-5 923 728
1 011 314
80 000
-1 009
-1 561 869

4 474 156
-3 590 610
64 407
-607
-38 183

-6 395 292

909 163

529 081
-965 264
-179 975
1 985 165

6 770 641
-416 118
527 767
-1 647 601

-5 026 285

6 143 852

-112 336
0
-550 364
687 941
0
0

0
5 500 000
-759 615
420 600
-37 389 577
305 053

25 241

-31 923 539

-5 001 044
45 383 757

-25 779 687
71 163 444

40 382 713

45 383 757

Not
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta m.m.
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

18

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av byggnader och mark
Försäljning av byggnader och mark
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer
Försäljning av inventarier, verktyg och installationer
Förvärv av långfristiga värdepapper
Utdelning från långfristiga värdepapper

11
12

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

19
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NOTER
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäktsredovisning
Tjänster
Försäljning av tjänster redovisas löpande och månadsvis. Försäljningen redovisas netto.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod
förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder
tillämpas:
Antal år
Byggnader
Förbättringsarb annans fastighet
Inventarier och bilar

25-60
10
5

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt
olika nyttjandeperioder.
För byggnader har fördelning i komponenter gjorts enligt följande:
Stomme och grund
Värme och sanitet
Fasad, inkl fönster
Yttertak
Inre ytskikt och vitvaror
El
Ventilation
Vid tidpunkten för övergång till K3 2013-01-01, har analysen baserats på en teknisk inventering av
byggnadens fysiska skick.
Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del
av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika
beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 2 Nettoomsättning

Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren
Vårdavgift
Övriga tjänster

Not 3 Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter uppdelade på
intäktsslag
Vinst vid avyttring av anläggningstillgång
Erhållna lönebidrag
Vinst vid överlåtelse av verksamhet
Ers höga sjuklönekostnader
Övriga ersättning omställningsfonden

Not 4 Leasingavtal - Operationell leasing
leasetagare
Under året har företagets leasingavgifter
uppgått till

Framtida minimileasingavgifter för icke
uppsägningsbara leasingavtal,
förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år
Mellan 2 till 5 år
Senare än 5 år

2021

2020

84 989 558
1 244 218
86 233 776

90 259 296
2 076 807
92 336 103

2021

2020

312 992
0
0
726 727
88 500
1 128 229

172 074
291 225
4 775 642
925 627
0
6 164 568

2021

2020

9 104 144

6 767 355

7 758 374
11 268 053
1 638 423
20 664 850

8 244 231
13 190 744
221 918
21 656 893

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. De
operationella leasingavtalen utgörs i huvudsak av leasing av fastigheter och lokaler med kontraktstid på mellan ett och
sex år, samt bilar med en kontraktstid på i snitt tre år. All operationell leasing avser minimileaseavgifter enligt icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal. Det finns inga materiella underleasingavtal, inga väsentliga rörliga
avgifter, inga förnyelse- eller köpoptioner, indexklausuler eller begränsningar genom leasing arrangemangen.
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Not 5 Ersättning till revisorer
Revision
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag

2021

2020

89 400
0
89 400

83 595
9 369
92 964

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer
av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller
skatterådgivning.
Not 6 Personal

2021

2020

106,00
84,00
22,00

116,00
95,00
21,00

2 158 485
2 158 485

2 156 386
2 156 386

47 491 647
2 962 250
50 453 897

49 604 671
2 784 060
52 388 731

Sociala kostnader

16 054 352

15 741 265

Summa styrelse och övriga

68 666 734

70 286 382

8
4
4
11
9
2

8
4
4
12
10
2

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget
betalda närvarotimmar relaterade till en normal
arbetstid.
Medelantal anställda har varit
varav kvinnor
varav män

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande
belopp:
Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar
Övriga anställda:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader

Könsfördelning i styrelse och företagsledning
Antal styrelseledamöter
varav kvinnor
varav män
Antal övriga befattningshavare inkl. VD
varav kvinnor
varav män
39
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Not 7 Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgång
Utdelning

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntor

Not 9 Skatt på årets resultat
Aktuell skatt

2021

2020

936 667
936 667

305 053
305 053

2021

2020

80 000
80 000

64 407
64 407

2021

2020

0
0

-776 993
-776 993

Avstämning av effektiv skatt
Procent

Belopp
-500 862

Procent

Belopp
3 553 299

-20,60%
0,09%
0,00%
6,12%
3,33%
11,06%

103 178
-448
0
-30 657
-16 676
-55 396
-1
0

21,40%
0,02%
0,00%
0,00%
0,45%
0,00%

-760 406
-566
7
0
-16 030
0
2
-776 993

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Skattemässiga justeringar
Schablonintäkt periodiseringsfond
Tillägg på återförd periodiseringsfond
Avrundningsdifferens
Redovisad effektiv skatt

0,00%

Not 10 Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Redovisat värde byggnader

21,87%

2021-12-31

2020-12-31

5 737 581
0
0
5 737 581
-1 555 230
0
-174 636
-1 729 866
4 007 715

6 756 516
0
-1 018 935
5 737 581
-1 654 010
294 576
-195 796
-1 555 230
4 182 351

4 007 715
4 007 715

4 182 351
4 182 351
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Not 11 Förbättringsarbeten på annans fastighet

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

6 450 536
112 336
6 562 872
-4 739 851
-654 925
-5 394 776
1 168 096

6 450 536
0
6 450 536
-4 095 235
-644 616
-4 739 851
1 710 685

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

5 526 002
550 364
-1 007 100
5 069 266
-3 943 528
632 151
-494 746
-3 806 123
1 263 143

5 462 387
759 615
-696 000
5 526 002
-3 874 308
444 731
-513 951
-3 943 528
1 582 474

Not 13 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2021-12-31

2020-12-31

Not 12 Inventarier och fordon

Värdepapper
Carnegie Corp Bond D
Case Safe Play
Simplicity Företagsobligation
Simplicity Global Corp
Simplicity Likviditet
Spiltan Räntefond SV

Nom. värde
100
100
100
100
100
100

Antal
0
0
0
0
339 325
0

0
0
0
0
38 326 244
0
38 326 244

Antal
86 710
33 127
70 378
36 297
45 198
45 357

9 055 053
4 591 000
9 050 000
4 523 078
5 050 000
5 120 446
37 389 577

På balansdagen uppgår marknadsvärdet på ovanstående värdepapper till 38 377 667 kronor.

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Förutbetalda hyror
Förutbetalda försäkringspremier
Förutbetalda hyrda lokaltillbehör
Förutbetalda serviceavtal data
Övriga förutbetalda kostnader och uppl. intäkter

2021-12-31

2020-12-31

1 459 915
344 321
14 096
455 660
1 321 004
3 594 996

1 062 539
436 213
21 851
376 639
670 167
2 567 409
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Not 15 Upplysningar om aktiekapital
Antal aktier
8 000
8 000

Kvotvärde per
aktie
1 000,00
1 000,00

2021-12-31

2020-12-31

0
3 040 191
6 209 000
1 250 000
1 209 000
11 708 191

1 450 103
6 072 000
6 209 000
1 250 000
1 209 000
16 190 103

2021-12-31

2020-12-31

1 041 469
3 156 072
815 625
2 521 771
7 534 937

1 731 056
3 125 477
0
577 160
5 433 693

2021-12-31

2020-12-31

1 324 307

1 354 363

-312 993
1 011 314

-4 944 973
-3 590 610

Not 19 Likvida medel

2021-12-31

2020-12-31

Kassa och bank

40 382 713
40 382 713

45 383 757
45 383 757

Antal/värde vid årets ingång
Antal/värde vid årets utgång
Not 16 Periodiseringsfond
Periodiseringsfond 2015
Periodiseringsfond 2016
Periodiseringsfond 2017
Periodiseringsfond 2018
Periodiseringsfond 2020

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Avräkning särskild löneskatt pensionskostnader
Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

Not 18 Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet
Avskrivningar
Vinst vid försäljning av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

42
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Not 20 Disposition av vinst eller förlust
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst
årets vinst
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överförs

66 937 482
-500 862
66 436 620
66 436 620
66 436 620

Not 21 Ställda säkerheter
Bolaget har inga ställda säkerheter under 2021.
Not 22 Definition av nyckeltal
Soliditet - Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Avkastning på eget kapital - Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt
justerat eget kapital
Avkastning på totalt kapital – Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i
procent av genomsnittlig balansomslutning
Kassalikviditet – Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder.

Växjö

Magnus Carlberg

Kristina Bendz

Niels Elvhammar
Verkställande direktör

Oliver Rosengren

Fia Rosenstråle

Tommy Johansson

Monica Widnemark

Anna Pålsson

Sven Jansson

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Ernst & Young AB
Helena Patriksson
Auktoriserad revisor
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ORDINARIE LEDAMÖTER
Magnus Carlberg (s)
Kristina Bendz (m)
Monica Widnemark (s)
Sven Jansson (c)
Oliver Rosengren (m)
Tommy Johansson (s)
Anna Pålsson (c)
Fia Rosenstråle (sd)

Tingsryd
Ystad
Lessebo
Markaryd
Växjö
Östra Göinge
Hässleholm
Kristianstad

SUPPLEANTER
Marie Rosenquist (m)
Lars-Erik Hammarström (s)
Magnus Roslund (v)
Birgitta Wettersand (l)

Älmhult
Uppvidinge
Landskrona
Landskrona

ÄGAROMBUD
Bo Ederström (m)
Patric Åberg (m)

VoB Kronoberg
Kommunförbundet Skåne

ÄGAROMBUD, ERSÄTTARE
Sebastian Ohlsson (s)
Johan Andersson (s)

VoB Kronoberg
Kommunförbundet Skåne

LEKMANNAREVISORER, ORDINARIE
Carl Geijer (m)
Lisbeth Göranson (c)

VoB Kronoberg
Kommunförbundet Skåne

LEKMANNAREVISORER, SUPPLEANTER
Eva Isaksson (s)
Elisabeth Karlsson (s)

VoB Kronoberg
Kommunförbundet Skåne

AUKTORISERADE REVISORER
Helena Patriksson (ordinarie)
Marika Sengoltz (suppleant)

Ernst & Young
Ernst & Young
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Niels Elvhammar
E-mail: niels.elvhammar@vob.se
Role: VD
Verified by Mobile BankID
2022-04-11 12:18 CEST

Magnus Carlberg
E-mail: magnus.carlberg@tingsryd.se
Verified by Mobile BankID
2022-04-11 12:35 CEST

Tommy Johansson
E-mail: tommy.johansson@ostragoinge.se
Role: Styrelseledamot
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2022-04-11 14:45 CEST

Anna Pålsson
E-mail: annas.palsson@outlook.com
Role: Ledamot
Verified by Mobile BankID
2022-04-11 21:36 CEST

Oliver Rosengren
E-mail: oliver.rosengren@vaxjo.se
Role: Kommunalråd
Verified by Mobile BankID
2022-04-12 08:08 CEST

Fia Rosenstråle
E-mail: stadgladje@gmail.com
Verified by Mobile BankID
2022-04-12 10:20 CEST

sven jansson
E-mail: sven.jansson@markaryd.se
Verified by Mobile BankID
2022-04-13 18:31 CEST

Kristina Bendz
E-mail: kristina.bendz@ystad.se
Role: Kommunstyrelsens ordförande
Verified by Mobile BankID
2022-04-14 14:07 CEST

Monica Widnemark
E-mail: monica.widnemark@lessebo.se
Role: LEDAMOT
Verified by Mobile BankID
2022-04-14 14:59 CEST

Helena Patrikson
E-mail: helena.patrikson@se.ey.com
Verified by Mobile BankID
2022-04-19 15:38 CEST
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Till Direktionen i Kommunalförbundet VoB Kronoberg

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2021

avseende Kommunalförbundet VoB Kronoberg, org. nr 222000-0687
Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i förbundet under 2021.
Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att
den interna kontrollen är tillräcklig.
Vårt ansvar är att granska räkenskaper, verksamhet och intern kontroll. Vi ska också bedöma
om resultaten är förenliga med det finansiella mål och de verksamhetsmål som direktionen
beslutat.
Vår granskning har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet samt kommunrevisionens revisionsreglementen. Granskningen har genomförts
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.
Vi bedömer att direktionen bedrivet verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2021.
Växjö den 28 april 2022
( Alla underskrifter har skett digitalt)

Carl Geijer

Tommy Lövquist

Utsedd av fullmäktige i Växjö kommun

Utsedd av fullmäktige i Älmhult kommun

Eva Isaksson

Örjan Davoust

Utsedd av fullmäktige i Markaryd kommun

Utsedd av Lessebo kommun

Kerstin Petersson
Utsedd av fullmäktige i Tingsryds kommun
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carl geijer
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2022-04-29 15:31 CEST

Kerstin Petersson
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Eva Isaksson
E-mail: eva52isaksson@gmail.com
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Tommy Lövquist
E-mail: tommy.lovquist@almhult.se
Verified by Mobile BankID
2022-05-02 08:59 CEST

Örjan Davoust
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Role: Lekmanarevisor
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2022-05-02 17:06 CEST
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-07
§ 152

Dnr 2022/166-1.4.1

Årsredovisning 2021 för Södra Smålands
Avfall&miljö AB (SSAM)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera
information om årsredovisning 2021.
Ärendebeskrivning
Det av Lessebo kommun delägda bolaget Södra Smålands Avfall och
miljö AB har överlämnat årsredovisning för 2021 för kännedom.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 § 138
Årsredovisning 2021
Granskningsrapport

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-05-24
§ 138

Dnr 2022/166-1.4.1

Årsredovisning 2021 för Södra Smålands
Avfall&miljö AB (SSAM)
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera
information om årsredovisning 2021.
Ärendebeskrivning
Det av Lessebo kommun delägda bolaget Södra Smålands Avfall och
miljö AB har överlämnat årsredovisning för 2021 för kännedom.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021
Granskningsrapport

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-05-16

Årsredovisning 2021 för Södra Smålands
Avfall och miljö AB (SSAM)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera
information om årsredovisning 2021.
Ärendebeskrivning
Det av Lessebo kommun delägda bolaget Södra Smålands Avfall
och miljö AB har överlämnat årsredovisning för 2021 för
kännedom.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021
Granskningsrapport

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-07
§ 153

Dnr 2022/203-1.4.1

Årsredovisning 2021 för
kommunalförbundet Sydarkivera
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera
information om årsredovisning 2021.
Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Sydarkivera, där Lessebo kommun är medlem,
har överlämnat årsredovisning för 2021 för kännedom.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2022-05-24 § 139
Årsredovisning 2021 samt bilagor

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-05-24
§ 139

Dnr 2022/203-1.4.1

Årsredovisning 2021 för
kommunalförbundet Sydarkivera
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera
information om årsredovisning 2021.
Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Sydarkivera, där Lessebo kommun är medlem,
har överlämnat årsredovisning för 2021 för kännedom.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021 samt bilagor

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-05-16

Årsredovisning 2021 för
Kommunalförbundet Sydarkivera
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera
information om årsredovisning 2021.
Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Sydarkivera, där Lessebo kommun är
medlem, har överlämnat årsredovisning för 2021 för kännedom.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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Årsredovisning 2021
Budget, ekonomiska rapporter och
bokslut 2021
2022-02-23
SARK/2019:353
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1. Förvaltningsberättelse
Kommunalförbundet Sydarkivera avger härmed förvaltningsberättelse för verksamhetsåret
2021. Sydarkiveras formella uppdrag utgår från arkivlagen och benämns bastjänster, vilka
omfattar tillsyn, råd och stöd samt digitala arkivleveranser och digitalt slutarkiv.
Förbundsmedlemmarna har också möjlighet att använda sig av anslutande tjänster vilka
avtalas särskilt med berörda och finansieras separat. Den 31 december 2021 samlade
förbundet 33 medlemmar. I redovisningen nedan anges siffror och belopp även avseende
föregående.

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling
Verksamhetsåret inleddes med att kommunerna Kinda, Ödeshög, Flen, Trosa, Katrineholm,
Torsås, Högsby och Mönsterås inträdde i förbundet.
Under året har de första etapperna av det treåriga projektet Utökad bevarandeplattform
2021–2023 genomförts. I projektet arbetar Sydarkivera med att säkerställa att det digitala
arkivet är framtidssäkert och uppfyller både förbundsmedlemmarnas och medborgarnas
behov. Resultatet efter det första året är att en uppdaterad mottagning för digitala
arkivleveranser har införts och att ett lösningsförslag för bevarandesystemet är framtaget för
fördjupad testning och installation i produktionsmiljö. Samtidigt har förbundet arbetat vidare
med de av förbundsstyrelsen prioriterade leveranstyperna. Utredningar pågår och är i olika
stadier inom i stort sett samtliga verksamhetsområden. Rutiner och procedurer förfinas när
det gäller bland annat uttag från olika typer av verksamhetssystem med stöd för
arkiveringsuttag, databasarkivering och webbarkivering.
Arkivmyndigheten har genomfört arkivtillsyn hos samtliga medlemmar under 2021. Under
året var verksamhetsområdet Kultur och fritid i fokus för arkivtillsynen. Slutsatsen är att alla
förbundsmedlemmars kultur- och fritidsverksamheter möter ungefär samma problem och
utmaningar med den pågående digitaliseringen av verksamheten. Kunskapsnivån om arkiv
och informationshantering är mycket varierande inom kultur- och fritidsområdet som
sträcker sig från simhallar, fritidsgårdar, bibliotek till nämndadministration vid central
förvaltning. Många av verksamheterna är frivilliga för kommunerna och genererar inte så
mycket allmänna handlingar som ska bevaras för framtiden jämfört med andra kommunala
verksamhetsområden. Det är också tydligt att kultur- och fritidsområdet är ett
verksamhetsområde med mycket samverkan mellan flera kommuner, framför allt inom
biblioteksområdet, samt mycket medborgarkontakt.
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Flera av förbundets förtroendevalda har valt att aktivt delta vid årets tillsyner vilket lett fram
till intressanta diskussioner och en större förståelse för förbundets uppdrag och arbetssätt.
Deltagande tjänstepersoner har uppskattat möjligheten att diskutera arkivfrågor och olika
arbetssätt under tillsynstillfällena. Det finns en tendens att fler från kultur och
fritidsverksamheterna kontaktar Sydarkivera för råd och stöd och om andra tjänster som
förbundet erbjuder.
Genom de årliga tillsynerna får Sydarkivera in underlag för att anpassa och vidareutveckla
nätverksträffar och utbildningspaket utifrån identifierade behov. Att hjälpa de kommunala
verksamheterna med att få kontroll och överblick över sin samlade verksamhetsinformation
bedöms även fortsatt vara centralt för Sydarkiveras uppdrag, dels för att uppfylla arkivlagen,
dels för att stödja implementeringen av nya digitala arbetsprocesser i kommunerna.

1.2 Organisation
Sydarkivera leds av förbundsstyrelsen som ligger under ett förbundsfullmäktige med
ledamöter från var och en av medlemmarna.
Sydarkiveras förvaltning delas in i stab och enheter. Staben leds av förbundschefen och
respektive enhet har en enhetschef. Det strategiska arbetet leds från ledningsgruppen.

LEDNINGSGRUPP
Mats Porsklev

STAB
Mats Porsklev

TILLSYN OCH
INFORMATIONSFÖRVALTNING
Emilia Bergvall
Odhner

CENTRALARKIV OCH
DIGITISERING

UTVECKLING OCH IT

Bernhard Neuman
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1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk
ställning
Sydarkivera har under 2021 fortsatt att påverkas kraftigt av Covid-19 pandemin.
Nätverksträffarna, arkivtillsyner och utbildningarna har trots restriktionerna kunnat
genomföras på ett för förbundsmedlemmarna tillfredsställande sätt. Omställningen till ett
helt digitalt arbetssätt har precis som under 2020 lett till betydande kostnadsbesparingar och
ett starkt ekonomiskt resultat som i övrigt till stor del beror på att tjänster inte tillsats i den
takt det tillkommit nya medlemmar. Deltagande i ett europeiskt projekt för e-arkivering (EARK 3) har utöver detta under året bidragit med en intäkt på totalt 1,2 mkr till verksamheten.
Sammantaget resulterar detta i ett överskott med 4,87 miljoner kronor av årets verksamhet.
Detta resultat är mer än 4 mkr bättre än budgeterat och även 1,7 mkr högre än prognosen
för delåret.
För investeringsverksamheten har fortsatta inköp gjorts av hårdvara till förbundets
bevarandeplattform liksom en några tidigarelagda inköp av kontors-IT (datorarbetsplatser).
Förbundets ansamlade egna kapital uppgår vid årsslut till 13,5 mkr föregående år var den
siffran 8,7 mkr.

1.4 Händelser av väsentlig betydelse


Den av styrelsen utsedda kommitté som arbetat med målstyrning, överlämnade sina
förslag till fullmäktige som i april 2021 fastställde nya övergripande mål för förbundet
att gälla från och med verksamhetsåret 2022.



Förbundsstyrelsen tog under hösten beslut om utveckling av koncept för etablering
av ett arkivcentrum i Alvesta för anslutande tjänst avseende analoga arkivhandlingar.



Projektet Utökad bevarandeplattform 2021–2023 har fortlöpt med gott resultat och
projektet fortsätter 2022 med fördjupad testning och installation av uppdaterat
bevarandesystem.



Det europeiska projektet E-ARK3 som Sydarkivera har deltagit i 2020–2021 har
avslutats. Resultatet är bland annat fastställda specifikationer, referensarkitektur för earkivering, programvarupaket med exempelprogramvaror samt en referensinstallation
för bevarandesystem som finns åtkomlig via Sydarkiveras testbädd.



Sydarkiveras har under verksamhetsåret byggt upp en förmåga att hantera
databasarkivering och långsiktigt digitalt bevarande av register och
relationsdatabaser.
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Samtliga kommunala webbplatser har arkiverats under året och metoderna har både
förfinats och effektiviseras genom kvartalsvisa insamlingar.



Det nya grundutbildningspaketet har tagits väl emot, över 300 har genomgått någon
av grundutbildningarna. Kursutvärderingarna visar en hög kundnöjdhet, 4,4 på en 5
gradig skala.



Närmare 250 deltagare har bokat sig för utbildningar på grundnivå det första
kvartalet 2022.



Alla medlemmar utom en har deltagit vid någon av förbundets nätverksträffar för
olika verksamhetsområden. Utbudet har utökats och anpassats efter de behov som
framkommit vid tillsynerna 2020.



Satsningen på bokningsbara korta arbetsmöten och rådgivningstillfällen har fallit väl
ut. Till exempel har 19 medlemmar på det sättet fått rådgivning i samband med
upphandling av nya system.



Det nya konceptet Verkstad på webben och nätverksträffarna under första kvartalet
har redan lockat över 100 deltagare.



Som ett led i att förbättra kommunikationen så har de första nyhetsbreven publicerats
under andra halvan av 2021. Arbetet med att ta fram en kommunikationsplan har
påbörjats.

1.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Förbundet har sedan starten 2015 arbetat utifrån ett oförändrat anslag i fråga om en
medlemsavgift på 27 kronor per invånare för att täcka bastjänsterna tillsyn, råd och stöd samt
digitala arkivleveranser och digitalt slutarkiv. Det är en uttalad målsättning från fullmäktige
att medlemsavgiften ska sänkas senast 2025. Förbundet uppfyller samtliga ekonomiska
målsättningar 2021.
Uppfyllandegraden av de nerbrutna övergripande verksamhetsmålen inom respektive
verksamhetsområde redovisas i bilaga. Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen
mot de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen är god. Med detta ska även förstås att
kommunalförbundet redovisar en god ekonomisk hushållning i verksamheten avseende
verksamhetsåret 2021 i ett ekonomiskt perspektiv såväl som ett verksamhetsperspektiv.
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Målavstämning ekonomiperspektiv

Utfall

Mål

Kommentar

4 782 610

Mål uppfyllt

4 782 602

Mål uppfyllt

(tkr)
Balanserad budget utan höjning av
avgifterna
2 % överskott av verksamheten
Nettoinvesteringarnas andel av

Mål uppfyllt

medlemsavgifter och bidrag bör

2,5 % <10 %

understiga 10 %
Likviditet motsvarande 1 månads löner*

18 821 1 637

Mål uppfyllt

Oförändrad soliditet

56,5 % 49,4 %

Mål uppfyllt

*genomsnittliga kostnader för personal per månad aktuell period

1.6 Balanskravsresultat
Förbundet har inga ouppfyllda underskott att reglera utifrån balanskrav. Med detta har
Sydarkivera en ekonomi i balans.
(tkr)
Avstämning mot balanskravet

Innevarande
år

Prognos från
delår

Fg år

Periodens resultat enligt resultaträkning

4 782

3 003

2 350

Avgår balanskravsjusteringar

0

0

Balanskravsresultat

4 782

0
3 003

2 350

1.7 Intern kontroll
Förbundsstyrelsen har under året fortsatt sitt arbete med en systematisk intern kontroll för
att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och i enlighet med de mål som fullmäktige
fastställt. Områden för intern kontroll väljs ut årligen baserat på en risk- och
väsentlighetsanalys och 2021 genomfördes kontroll korrekthet i fråga om inköp/attester samt
informationskvaliteten i de registreringar som gjorts i förbundets diarium. Kontrollerna visade
på säkerställda processer för de kontrollerade områdena.
Med anledning av det interna kontrollarbetet tidigare år har även ett arbete med införande
av systematiskt brandskyddsarbete genomförts under 2021.
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1.8 Väsentliga personalförhållanden
Sydarkivera hade vid årsslut 36 anställda fördelat på 29,55 tjänster (28,15). Vid inledningen av
2022 kommer personalstyrkan utökas med 0,5 tjänst utifrån att efterfrågan av anslutande
tjänsten dataskyddsombud ökar, samt i övrigt att medlemskretsen successivt blir större.
Sjukfrånvaron är precis som tidigare år låg. Förbundet har inte haft någon personal med
långtidssjukfrånvaro under 2021.
Sjukfrånvaro totalt

Innevarande år

Fg år

Totalt

3,23 %

3,78 %

-varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr)

0,00 %

1,57 %

Kvinnor

3,70 %

4,00 %

Män

2,49 %

3,49 %

1.9 Förväntad utveckling
Förbundet växer i takt med att nya medlemmar tillkommer och omfattningen av de
anslutande tjänsterna ökar. Arbetet med att ansluta Staffanstorps kommun har påbörjats
inför anslutningen 2023. Ytterligare en kommun förväntas inträda in som medlem i förbundet
2024.
Det är en fastslagen politisk målsättning att den medlemsavgift som täcker bastjänsterna
tillsyn, råd och stöd samt digitala arkivleveranser och digitalt slutarkiv senast 2025 ska kunna
reduceras. Därför arbetas det aktivt med att effektivisera metoder och arbetssätt inom alla
delar av basverksamheten. Reduceringen av medlemsavgiften kan trots effektivisering
komma att påverka bastjänsternas innehåll och utformning.
Ett sätt att öka förbundets intäkter är att utveckla utbudet av anslutande tjänster. I kontakt
med förbundsmedlemmarna har ett antal olika möjliga anslutande tjänster identifierats, vilket
kommer att behöva utredas vidare. 2021 var nära 38 % av förbundets omsättning kopplat till
just de anslutande tjänsterna och omfattningen beräknas öka ytterligare i takt med att fler
medlemmar ansluter sig, liksom att metoder och verktyg effektiviseras. DSO-tjänsten (dataskyddsombud) som 2019 nyttjades av 29 organisationen till en kostnad på 3,3 mkr,
nyttjas idag av 31 organisationer till en kostnad på 2,5 mkr.
Byggandet av ett arkivcentrum spelar en viktig roll för att effektivisera arkivhanteringen i de
kommunala verksamheter som väljer att lämna över även sina pappershandlingar till
förbundet.
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Projektet Utökad bevarandeplattform fortsätter under den kommande tvåårsperioden.
Bevarandeplattformen kommer att baseras på internationella öppna standarder, kod och
hårdvara. Det innebär att samtliga komponenter är utbytbar över tiden och Sydarkivera blir
inte bunden till någon specifik leverantör. Långsiktigt digitalt bevarande är ett omfattande
åtagande som kräver att man har fullständig kunskap om sina system, verktyg och
arbetsmetoder. Samverkan med andra aktörer och deltagande i projekt och satsningar är en
viktig möjliggörare och förutsättning för den fortsatta utvecklingen inom digitalt bevarande.
Denna samverkan leder till att förbundets verksamhet kan fortsätta utvecklas på ett
kostnadseffektivt sätt. Sydarkivera har redan etablerat sig nationellt och internationellt som
en ledande aktör inom digitalt bevarande. Förbundet har med anledning av detta
framgångsrikt deltagit i det europeiska projektet E-ARK3 och kan komma att vara en av
aktörerna även i kommande samverkansprojekt.
Allt fler produkter och tjänster på marknaden stödjer digitalt bevarande, arkiveringsuttag och
öppna specifikationer. Framförallt ärende- och dokumenthanteringssystemen samt systemen
som hanterar patientjournaler och personakter. Sydarkiveras arbete med rådgivning i
samband med kravställning samt utbildning och information om öppna standarder och
specifikationer har börjat ge resultat. För de nya verksamhetssystem som
förbundsmedlemmarna upphandlar kan testleverans genomföras redan i samband med
införandet. Detta kommer långsiktigt att göra att de digitala arkivleveranserna blir mer
förutsägbara och effektiva.
En ny strategisk tillsynsplan ska arbetas fram för den kommande perioden med fokus på att
på bästa sätt stödja förbundsmedlemmarna under de kommande åren. Sydarkivera har 2015–
2022 gjort tillsyn på samtliga kommunala verksamhetsområden. Den kommande
tillsynsperioden med start 2023 kommer att innebära en helt ny tillsynsomgång med
förbättrade möjligheter att jämföra utveckling.
Arbete pågår med att ta fram underlag för att kunna vidareutveckla utbildningsverksamheten
och införa e-lärande plattform för att möta medlemmarnas behov på större flexibilitet och
tillgänglighet. Detta är en satsning som beslutades av förbundsfullmäktige 2019-11-08 § 23
(SARK 2019:219) vilket kommer att ge medlemmarna större frihet att själva lägga upp sin
fortbildning. Samtidigt kommer det att avlasta Sydarkiveras personal som är engagerade i
utbildningsverksamheten. Utvecklingsarbetet ryms inom bastjänsternas budget och
införandet planeras så att det inte påverkar ordinarie utbildningsverksamhet.
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2. Resultaträkning
TKR

Noter

Utfall

Fg år

Prognos

Budget

Medlemsintäkter

1

19 931

17 090

20 016

19 971

Övriga intäkter

1

10 163

10 021

10 219

8 003

Kostnader

2

-24 723

-24 399

-26 668

-26 933

Avskrivningar

3

-579

-352

-548

-406

4 792

2 360

3 019

635

0

0

0

0

-10

-10

-16

-25

4 782

2 350

3 003

610

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

5

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

Not 1

Verksamhetens intäkter

innevarande år

fg år

19 931

17 090

Anslutande tjänster

7 832

7 335

Lönebidrag

1 351

1 270

980

1 416

30 094

27 111

Medlemsintäkter*

Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER
*Fördelning av medlemsavgifter mellan medlemmarna
Alvesta

2,7 %

Borgholm

1,5 %

Bromölla

1,8 %

Eslöv

4,5 %

Flen

2,3 %

Högsby

0,8 %

Höör

2,3 %

Hässleholm

7,1 %

Karlskrona

9,1 %

Karlshamn

4,4 %

Katrineholm

4,7 %

Kinda

1,3 %
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Lessebo

1,2 %

Lomma

3,4 %

Ljungby

3,9 %

Markaryd

1,4 %

Mönsterås

1,8 %

Mörbylånga

2,0 %

Nybro

2,8 %

Olofström

1,8 %

Osby

1,8 %

Oskarshamn

3,7 %

Region Blekinge

12,8 %

Ronneby

4,0 %

Tingsryd

1,7 %

Torsås

1,0 %

Trosa

1,8 %

Vellinge

5,0 %

Vadstena

1,0 %

Vimmerby

2,1 %

Åtvidaberg

1,6 %

Ödeshög

0,7 %

Östra Göinge

2,0 %

Not 2

Verksamhetens kostnader

2021

2020

-381

-1 231

-18 323

-15 906

Pensionskostnader inkl. löneskatt

-1 316

-2 587

Lokalkostnader

-1 616

-1 250

Övriga kostnader*

-3 084

-3 425

(Varav förbrukningsinventarier samt IT-utrustning)

-578

-767

(Varav leasingkostnader

-248

-330

SUMMA KOSTNADER

-24 723

-24 399

2021

2020

5–10 år

5–10 år

3–5 år

3–5 år

Huvudverksamhet
Löner, arvoden och personalomkostnader

Not 3

Avskrivningar

Avskrivningstider
Möbler och inredning
Programvara och IT-utrustning
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2021

2020

-8
-2
-10

-7
-3
-10

Bankkostnader
Räntekostnader
Summa

3. Kassaflödesanalys
Noter

innevarande år

fg år

4 782

2 350

Justering för avskrivningar
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av avsättningar
Förändring av rörelseskulder

579
-1 826
13
1 434

352
-5 519
71
136

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

4 982

-2 610

0

-18

-526

-709

4 456

-727

Finansieringsverksamheten

0

0

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

0

0

ÅRETS KASSAFLÖDE

4 456

-3 337

Likvida medel vid årets början (ingående kassa)

9 365

12 702

13 821

9 365

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter avskrivningar

Investeringsverksamheten
Försäljning av anläggningstillgångar
Förvärvande av anläggningstillgångar
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT
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4. Balansräkning
TKR

Noter

2021-12-31

2020-12-31

6

144

248

Möbler och inventarier

7

359

464

Data- och kommunikationsutrustning

8

548

469

Bilar och andra transportmedel

9

78

0

10

9 011

7 185

Bank

13 821

9 365

SUMMA TILLGÅNGAR

23 961

17 731

13 532

8 750

TILLGÅNGAR
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogramvaror
Materiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital

11

-varav periodens/årets resultat

4 782

2 350

Avsättningar
Pensioner

11

84

71

0

0

10 345

8 910

23 961

17 731

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

2021-12-31

2020-12-31

603

288

0

315

603

603

Ingående ackumulerade avskrivningar

-355

-288

Årets avskrivningar

-105

-67

Summa avskrivningar

-460

-355

Not 6

Dataprogramvaror

Ingående anskaffningsvärde
Nyanskaffning
Summa anskaffningsvärde

Avrundning

-1

BOKFÖRT VÄRDE

144

248

814

757

0

57

814

814

Ingående ackumulerade avskrivningar

-350

-246

Årets avskrivningar

-105

-104

Summa avskrivningar

-455

-350

BOKFÖRT VÄRDE

359

464

1 322

986

438

336

1 760

1 322

Ingående ackumulerade avskrivningar

-853

-691

Årets avskrivningar

-358

-162

Not 7

Möbler och inventarier

Ingående anskaffningsvärde
Nyanskaffning
Summa anskaffningsvärde

Not 8

Data- och kommunikationsutrustning

Ingående anskaffningsvärde
Nyanskaffning
Summa anskaffningsvärde

Avrundning

-1

Summa avskrivningar
BOKFÖRT VÄRDE

Not 9

Bilar och andra transportmedel

-1 211

-853

548

469

2021-12-31

2020-12-31

0

0

88

0

Ingående anskaffningsvärde
Nyanskaffning
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Summa anskaffningsvärde

88

0

0

0

Årets avskrivningar

-10

0

Summa avskrivningar

-10

0

78

0

6 560

5 120

337

0

1 699

1 574

415

491

0

0

9 011

7 185

Avsatt till pensioner förtroendevalda enl OPF/KL

68

57

Särskild löneskatt

16

14

SUMMA AVSÄTTNINGAR

84

71

2021-12-31

2020-12-31

Leverantörsskulder

1 243

499

Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader

6 124

5 572

Semesterlöneskuld inkl soc. Avgifter

956

855

Arbetsgivaravgift

373

385

Personalens skatter

331

369

1 318

564

0

666

10 345

8 910

Ingående ackumulerade avskrivningar

BOKFÖRT VÄRDE

Not 10

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Överskottsfond premiepension
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Momsfordran
Övriga kortfristiga fordringar
SUMMA FORDRINGAR

Not 11

Not 12

Avsättningar

Kortfristiga skulder

Pensioner, avgiftsbestämd del inkl löneskatt
Övriga upplupna kostnader
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER
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5. Investeringssammanställning
Utfall

Budget

prognos

65

50

65

0

50

0

Kontors-IT utrustning

160

55

164

Hårdvara/Bevarandeplattform

213

125

212

88

0

88

526

280

529

Lokalanpassningar
AV-utrustning

Bil (lösen leasingavtal)
SUMMA INVESTERINGAR

6. Redovisningsprinciper
Kommunalförbundets redovisning utgår från Lagen om kommunal bokföring och redovisning
samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Detta innefattar att:
-

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna
kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Eftersom medlemsavgifterna är till för att finansiera
kommunalförbundets ordinarie bastjänster redovisas medlemsavgifterna som intäkter
(sedan 2017).

-

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

-

Semesterlöneskuld och upplupen pensionsavgift har beräknats.

-

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde.

-

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed i
kommunal verksamhet.

-

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om
minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för
mindre värde. Gränsen för mindre värde uttolkas som ett prisbasbelopp och gäller
som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar.

Kommunalförbundet har inga finansiella leasingavtal. Utöver vad som anges ovan om
medlemsintäkterna har kommunalförbundet inte ändrat några redovisningsprinciper sedan
årsredovisningen 2017. För att inte riskera att hänföra siffror till enskild individ lämnas enbart
övergripande uppgifter om sjukfrånvaro fördelat på män/kvinnor.
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7. Driftsredovisning
Hänvisning till rubrik i verksamhetsplan/budget inom parentes.

7.1 Stabsverksamheten (3)
Interna stödresurser

Under året har bevarandefunktionen slutfört de
första etapperna av det treåriga projektet Utökad
Bevarandeplanering och
samordning

bevarandeplattform 2021–2023 med det
övergripande målet är att successivt utöka
bevarandeplattformen för att kunna ta emot fler
Stab

typer av digitala arkivleveranser.

Digitalt arkivsystem

Sydarkiveras anslutande tjänst gemensamt
Dataskyddsombud som hanteras av jurist,
informationssäkerhetsspecialist och arkivarie, har

Digitalt bevarande

under perioden har tjänsten utökats med fler
anslutna organisationer.

Gemensamt
dataskyddsombud

7.1.1 Interna stödresurser (3.3)

Verksamheten har under perioden löpt på med implementeringen av e-fakturaflöden för
förbundets medlemmar/kunder och leverantörer liksom av formalisering av interna stödjande
processer. Förbundet har uppnått ett helt digitalt flöde vad gäller kundfakturor till
medlemsorganisationerna.
För 2021 var målvärdet att förbundsgemensamma administrativa kostnader får uppgå till
maximalt 20 % av budget. I kostnaderna inräknas förbundschef liksom den administrativa
stabsfunktionen med deras omkostnader i form av lokaler, kontors-IT etcetera. Även de
gemensamma IT-systemen för lön, ekonomi etc räknas till den förbundsgemensamma
administrationen. För 2021 landar den förbundsadministrativa gemensamma kostnaden på 4
156 tkr vilket utgör 17,3 % av budget. Målet är därmed uppfyllt.
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7.1.2 Bevarandeplanering och samordning (3.4)
Övergripande mål: ”Ta fram långsiktigt hållbara lösningar för att överföra inaktuell
information från verksamhetssystem hos förbundsmedlemmarna till Sydarkiveras
bevarandesystem.”
Under verksamhetsåret har ett intensivt arbete bedrivits med intern utbildning, förbättring av
mallar och samarbetsformer för Sydarkiveras bevarandefunktion och ämnesansvariga
arkivarier. Vid verksamhetsårets slut var i stort sett alla ämnesansvariga arkivarier involverade
i en eller flera utredningar av digitalt bevarande och digitala arkivleveranser. Under året har
rutinerna formaliserats med olika besluts- och avstämningspunkter. En viktig framgång under
verksamhetsåret är att Sydarkivera stödjer databasarkivering med färdiga verktyg för att
hantera arkivleveranser från registerbaserade system som inte har stöd för arkiveringsuttag.
Projektet Utökad bevarandeplattform förväntas innebära en högre grad av systematisering av
digitala arkivleveranser.
Aktuell status avseende införande av varierande leveranstyper framgår av tabell nedan.
Steg 1: Förberedande arbete och inriktningsbeslut
Steg 2: Leveransutredningar och testleveranser
Steg 3: Rutinleveranser
Steg 4: Automatiserade arkivleveranser
Diarier
Bostadsanpassning
Bygglov
Bilder
Ekonomi
Elevhälsa
Externwebb
Filmer
Geografisk info.
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Kontaktcenter
Miljö
Personal (lön)
Sjukvård
Skolans info.
Tillsyn (alkohol)
Trafik
Räddningstjänst
Upphandlingsstöd
VoO, IFO

Fokus när det gäller systeminventering 2021 har varit att ajourhålla systemlista för de
verksamhetssystem som det finns lösningsförslag framtagna för. Nya förbundsmedlemmar
kontaktas av ämnesansvariga arkivarier. Nya rutiner för att samla in uppgifter om inaktiva
system i samband med tillsyn och medlemskontakter har införts. Förbundsmedlemmar får
redovisning av aktuell status på begäran.
Övergripande mål: ”Verka för ett helt digitalt flöde med gemensamt slutarkiv och
förbättrad interoperabilitet mellan system och tjänster.”
Det är allt fler leverantörer av ärende- och dokumenthanteringssystem och mellanarkiv som
har implementerat Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) för ärendehantering och
för paketstruktur (”digitala arkivboxar”). Detta har förvaltningen konstaterat i samband med
kontroller vid införande av nya ärende- och dokumenthanteringssystem samt exempeluttag
från olika produkter och tjänster som används av förbundsmedlemmarna. Det innebär goda
förutsättningar för vidareutveckling av arkiveringsfunktioner i systemen som används.
Det europeiska samverkansprojektet E-ARK3 har slutredovisats och avslutades enligt plan i
oktober 2021. Projektet lanserade bland annat en lång rad specifikationer för överföring av
information samt en gemensam europeisk referensarkitektur och exempelprogramvaror.
Detta är resurser som är fria för förbundsmedlemmarnas leverantörer, och för Sydarkivera, att
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använda i olika lösningar och tjänster. Specifikationerna har samma syfte och
användningsområde som de svenska FGS:erna.
Sydarkiveras engagemang i arbetsgrupper och kommittéer som förvaltar och utvecklar
specifikationer för e-arkiv har varit till stor nytta i verksamheten. Kunskaperna och
erfarenheterna har använts både i förbundets utbildningsverksamhet och i de pågående
projekten. Deltagandet ger kunskap och erfarenhet både för Sydarkiveras interna behov i
arbetet med digitalt bevarande och innebär att förbundet kan tillhandahålla
specialistutbildningar för METS (paketstruktur) och PREMIS (bevarandemetadata).
Deltagandet i projekt och arbetsgrupper innebär att Sydarkivera och förbundsmedlemmarna
är väl rustade att ta till sig användande av specifikationer för förbättrad interoperabilitet och
långsiktigt bevarande av information. Informationstillfällen för förbundsmedlemmarnas
systemleverantörer har införts 2021. Det är för att säkerställa att exportfunktioner utvecklas
så att dessa stödjer långsiktigt digitalt bevarande och gemensamma specifikationer.
Implementerade specifikationer bidrar även till att enkelt tillhandahålla den information som
kan publiceras enligt öppna data direktivet och de anvisningar som Myndigheten för digital
förvaltning DIGG arbetar med att ta fram.
Rådgivningen för systemförvaltare effektiviserades under året genom schemalagda möten för
rådgivning, bland annat i samband med upphandling. Bakgrunden var ökad efterfrågan på
rådgivning i samband med upphandling. Totalt sett är det 19 förbundsmedlemmar som varit
i kontakt med Sydarkivera för rådgivning i samband med upphandling eller andra större
förändringar som påverkar informationshantering i verksamhetssystemen.

7.1.3 Digitalt arkivsystem (3.5)
Övergripande mål: ”Verka för ett helt digitalt flöde med gemensamt slutarkiv och
förbättrad interoperabilitet mellan system och tjänster.”
De prioriterade satsningarna har hanterats genom projektet Utökad bevarandeplattform
2021–2023. Sydarkivera har haft samma grundläggande bevarandeplattform sedan 2016.
Sedan dess har verksamheten växt i omfattning och allt fler leveranstyper har införts.
Projektets första etapp har resulterat i att en uppdaterad mottagning för digitala
arkivleveranser kan sättas i produktion för snabbare och säkrare leveransflöden. Etappen har
också lett fram till lösningsförslag för att installera uppdaterad bevarandeplattform under
den andra etappen 2022. Rapportering har skett etappvis och det har varit två delrapporter
och fyra lägesrapporter som presenterats under verksamhetsåret (SARK/2020:189).
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Sydarkiveras arbete med öppna programvaror för e-arkiv har varit uppmärksammat på grund
av ett växande intresse för öppen källkod inom offentlig förvaltning i Sverige. Det var mer än
50 deltagare i samband med workshop 7 december om e-arkiv som arrangerades av NOSAD
(Network Open Source and Data), ett nätverk initierat av Arbetsförmedlingen.
Projektet har även resulterat i en uppdaterad testbädd med installerade öppen källkodprogramvaror inom digitalt bevarande från bland annat projektet E-ARK3 och från Open
Preservation Foundation (OPF). Testbädden har använts både för test och utvärdering av
programvaror och för visning och utbildning i samband med Sydarkiveras arbetsträffar
(verkstäder på webben) som genomförts under året. En referensinstallation av
visningsprogramvara från E-ARK3 finns tillgänglig hos Sydarkivera och används i projektet
Utökad bevarandeplattform 2021–2023.

7.1.4 Digitalt bevarande (3.6)
Övergripande mål: ”Ta fram långsiktigt hållbara lösningar för att överföra inaktuell
information från verksamhetssystem hos förbundsmedlemmarna till Sydarkiveras
bevarandesystem.”
Självvärdering av arkivsystemet med utgångspunkt från standarden ISO 16363:2012 Audit
and certification of trustworthy digital repositories (TDR) har genomförts i februari 2022 för att
ta reda på hur Sydarkivera uppfyller kraven efter genomförda satsningar 2021. Framtagen
mall för enkel checklista användes för att stämma av kraven i standarden på övergripande
nivå. Resultatet är att Sydarkivera 2021 uppfyllt kraven för att vara ett e-arkiv värt att lita på
ytterligare fyra kontrollpunkter av totalt 50.
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7.1.5 Gemensamt dataskyddsombud (3.7)
Övergripande mål: ”Tillhandahålla den anslutande tjänsten gemensamt
dataskyddsombud med ett objektivt förhållningssätt samt hög trovärdighet och
integritet.”
Under 2021 har verksamheten fortsatt att vara anpassad efter gällande förutsättningar och
samtliga utbildningar och träffar genomförs digitalt enligt plan.
Den anslutande tjänsten gemensamt dataskyddsombud startades under 2018 och 2019
genomfördes en utvärdering som bland annat fick till följd att en ny prismodell för tjänsten
antogs. Under 2020 och 2021 har genomförandet av verksamheten anpassats till följd av
coronapandemin, men samtliga aktiviteter och uppdrag har genomförts.
Tjänsten utförs av ett team bestående av jurist, informationssäkerhetsspecialist och arkivarie.
Att vara dataskyddsombud innebär huvudsakligen att vara rådgivande och kontrollerande i
förhållande till personuppgiftsansvarig.
Under 2021 har sex organisationer anslutit sig till tjänsten och det är Katrineholms kommun,
Lomma kommun, Vimmerby Energi och Miljö AB, Sölvesborgs kommun, Sölvesborgshem AB
och Sölvesborg Energi och Vatten AB.
Råd och stöd utgör en stor del av dataskyddsombudet uppdrag och under 2021 har fyra
nätverksträffar, två arbetsdagar och grundutbildning vid två tillfällen i allmän
dataskyddsjuridik och informationssäkerhet genomförts inom verksamheten gemensamt
dataskyddsombud. Samtliga aktiviteter har genomförts digitalt enligt plan.
Rådgivning sker löpande via e-post, telefon eller digitala möten. Dataskyddsteamet har inga
särskilda tider avsatta för rådgivning utan kontakt kan tas när behov uppstår och svar lämnas
så snart det går beroende på ärendets karaktär.
Mycket arbete under första halvåret 2021 har varit kopplat till den s k Schrems II-domen och
problematiken runt överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES, s k
tredjelandsöverföring.
Enkät för självvärdering har besvarats av 68 personuppgiftsansvariga under 2021. Rapporter
från kontroll av dataskyddsefterlevnad med sammanvägd bedömning och förslag till åtgärder
att arbeta vidare med vad gäller dataskyddsarbetet har tagits fram till samtliga som har
besvarat enkäten.
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Under 2021 har medlemssamordnarna gjort en stickprovskontroll av dataskyddsfrågor inom
biblioteksverksamheten hos de kommuner som är anslutna till tjänsten gemensamt
dataskyddsombud.
Vid slutet av 2021 är följande 31 organisationer anslutna till tjänsten gemensamt
dataskyddsombud:
Kommuner (14)
Bromölla kommun

Kommunala Bolag (11)
AB Karlskronahem

Högsby kommun

AB Lessebohus

Karlshamns kommun

Byggebo i Oskarshamn AB

Stiftelser (1)

Karlskrona kommun

Karlshamnsbostäder AB

Stiftelsen Tingsrydsbostäder

Katrineholms kommun

Kruthusen
Företagsfastigheter AB

Lessebo kommun

Smålandshamnar AB

Kommunalförbund (4)

Lomma kommun

Sölvesborgshem AB

Cura Individutveckling

Markaryds kommun

Sölvesborg Energi och
Vatten AB

Osby kommun

Vimmerby Energi och Miljö
AB

Räddningstjänsten Västra
Blekinge

Oskarshamns kommun

Östra Göinge Renhållnings
AB

Räddningstjänsten Östra
Blekinge

Sölvesborgs kommun

Tingsrydsbostäder AB

Tingsryds kommun
Vadstena kommun
Östra Göinge kommun
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Resultatrapport anslutande tjänst DATASKYDDSOMBUD (tkr)

2021

2020

Intäkter anslutande tjänst

2 479

2 113

SUMMA INTÄKTER

2 479

2 113

0

-17

-1 868

-1 816

-30

-45

-1 898

-1 878

-144

-112

-46

-77

-102

-89

-2 190

-2 156

289

-43

Kostnader avseende huvudverksamhet
Kostnader för personal
Övriga verksamhetskostnader
Summa direkta verksamhetskostnader
Kostnader för lokaler, inkl. lokaltillbehör och städning
*Kostnader för kontors-IT (datorarbetsplats)
Övriga indirekta verksamhetskostnader
SUMMA KOSTNADER
ÅRETS RESULTAT

* Skillnad består i annorlunda beräkningsgrund föregående år. Posten kontors-IT ingick då i övriga indirekta
verksamhetskostnader.
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7.2 Tillsyn och informationsförvaltning (4)
Enheten arbetar med arkivtillsyn, utbildning, rådgivning, nätverksträffar,
informationskartläggning och mallar när det gäller förbundets bastjänster samt
handlägger digitala arkivleveranser.
På grund av Coronapandemin övergick

Tillsyn och riktlinjer
Tillsyn och informationsförvaltning

Sydarkivera redan 2020 till ett mer digitalt
arbetssätt när det gäller rådgivning och
utbildning till förbundsmedlemmarna. I och
med det nya mer digitala arbetssättet så har
fler av förbundsmedlemmarnas personal haft
möjlighet att delta på träffar och utbildningar.
Detta ligger helt i linje med vår målsättning
att höja kompetensen hos
förbundsmedlemmarnas personal när det
gäller arkiv och informationsförvaltning.
Verksamheten har genomförts med
bibehållen och till och med ökad nöjdhet.

Verksamhetsstöd och
rådgivning

Digitala arkivleveranser

Utbildning och pedagogik
(bas och grund)
Utbildning och pedagogik
(fördjupning - expert)

7.2.1 Tillsyn och riktlinjer (4.3)
Övergripande mål: ”Kontrollera kvaliteten i myndigheternas informationshantering
med samordnad uppföljning och långsiktig åtgärdsplanering.”
Styrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera ansvarar som arkivmyndighet för att utöva
tillsyn över förbundsmedlemmarnas informationshantering och arkiv. Kommunbesöken med
tillsyn innebär både en möjlighet till ökad kunskap och praktiska åtgärder för att förbättra
informationsförvaltingen i verksamheten. Myndigheterna får en tydlig återkoppling i
åtgärdsplaner och även tips om utbildningar och nätverk för erfarenhetsutbyte. Alla
medlemmar tillsynades under 2021. Allt fler förtroendevalda och tjänstepersoner hos
förbundsmedlemmarna deltar i tillsynerna.
Under pandemiåren behövde Sydarkivera ställa om tillsynerna och arbeta fram metoder för
ett helt digitalt arbetssätt. Samtliga parter ser tydliga fördelar med att ha
tillsynsverksamheten digitalt. Förtroendevalda, chefer och tjänstepersoner har kunnat delta i
högre utsträckning. Det blir färre resor och dessutom blir det mindre personberoende då
personalen har större möjlighet att täcka upp för varandra vid oplanerad frånvaro. Genom
digitala möten och digitala verktyg blir kvalitetskontrollen mer effektiv.
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Tillsynsverksamheten har blivit allt mer professionell. Arkivariegruppen har arbetat ihop sig
och tagit fram bättre och mer lika arbetssätt och rutiner. Det leder till att Sydarkivera får in
bättre underlag vid tillsynerna som gör att rådgivning, utbildningar och digitala
arkivleveranser kan bedrivas på ett effektivare sätt.

7.2.2 Utbildningar och pedagogik, bastjänst (4.4)
Övergripande mål: ”Höja kompetensen hos förbundsmedlemmarnas personal när det
gäller arkiv och informationsförvaltning.”
Sydarkivera har en väletablerad utbildningsverksamhet på grundnivå. Den nya paketeringen
av grundutbildningar via webben för olika målgrupper har fallit mycket väl ut. Mer än 330 har
deltagit vid grundutbildningarna. Det är en fortsatt hög kundnöjdhet, utvärderingsenkäterna
visar 4,4 på en femgradig skala. Det är framför allt det digitala arbetssättet som har gjort
detta möjligt.
Omdömena från förbundsmedlemmarna är över lag mycket goda. Utbudet av lärarledda
utbildningar kompletteras av handbok på webben, korta informationsfilmer och utbildningar
via webb. Detta ger förbundsmedlemmarna flera olika möjligheter att ta del av kunskap om
arkiv och informationsförvaltning.
Sydarkivera utbildningsutbud är helt digitalt under verksamhetsåret. Omställningen
skyndades på av pandemin. Deltagandet och kursutvärderingarna tyder på att
förbundsmedlemmarna uppskattar utbildningar via webben. Utbildningsutbudet har utökats
under året.
Att fler har genomgått grundutbildningspaketet märker vi på att frågorna som kommer upp i
samband med rådgivning och nätverksträffar blivit alltmer avancerade. Det visar på att
kunskapsnivån har ökat.

7.2.3 Utbildningar och pedagogik, anslutande tjänst (4.5)
Sydarkiveras förbundsstyrelse beslutade 2019 att utöka utbildningsutbudet med
specialiserade utbildningar som anslutande tjänst. Dessa utbildningar finansieras med
deltagaravgifter, som är rabatterade för förbundsmedlemmar. Under 2021 genomförde
Sydarkivera sex specialistutbildningar, två på expertnivå och fyra fördjupningsutbildningar
varav en med en inhyrd extern föreläsare. Totalt deltog 165 deltagare. Kursdeltagarnas
utvärderingar visar på en kundnöjdhet av 4,2 på en femgradig skala och full kostnadstäckning
erhölls. Förberedande arbete har genomförts för att förenkla administrationen med
fakturahantering.
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7.2.4 Verksamhetsstöd och rådgivning (4.6)
Övergripande mål: ”Säkra kvaliteten i myndigheternas informationshantering för
förbättrad insyn och säkerhet.”
Verksamheten med nätverksträffar och mallar för att planera och klassificera
informationsförvaltning engagerar förbundsmedlemmarna i hög grad. Användandet av
mallar i konceptet VerkSAM Arkivredovisning har ökat stadigt över åren och allt fler deltar i
utveckling av mallarna. Enligt den årliga utvärderingsenkäten så är förbundsmedlemmarna
mycket nöjda med den rådgivning som ges.
Målet är att VerkSAM Plan kontinuerligt uppdateras för att uppfylla de behov som fastställs i
arkivlagen. I början av året publicerades version 1.6. Under året har vi fortsatt att uppmana
våra medlemmar att delta i arbetet med att uppdatera VerkSAM Plan. Uppdateringar sker i
samband med nätverksträffarna, de korta arbetsmötena via webben och i kombination med
resultatet från genomförda gallringsutredningar i samband med leveransutredningarna. 90 %
av de kontaktpersoner som har svarat på den årliga utvärderingsenkäten uppger att de
använder VerkSAM Plan för sina informationshanteringsplaner.

7.2.5 Digitala arkivleveranser (4.7)
Digitala arkivleveranser hanteras i nära samarbete mellan Sydarkivera och
förbundsmedlemmarna. Sydarkiveras arkivarier handlägger digitala arkivleveranser av de
leveranstyper som är i ett förvaltningsläge med framtagna rutiner och mallar. I enlighet med
de prioriterade satsningarna för 2021 så genomfördes intern vidareutbildning för
Sydarkiveras arkivarier både gällande ärendehantering och den metodik som används vid
arkivleveranser. Under året har en ny grundutbildning tagits fram, Grundutbildning E- Digitalt
bevarande, för att möta upp behov både hos medlemmarna och internt gällande digitalt
bevarande.
Förbundet börjar närma sig rutinartade arkivleveranser för allt fler verksamhetssystem inom
området kommunal hälsa och socialt stöd. Detta innebär att allt fler förbundsmedlemmar har
möjlighet att leverera årliga uttag av akter inom kommunal vård och omsorg samt individ
och familjeomsorg. För förbundsmedlemmarna finns det fortfarande utmaningar förknippade
med att komma i fas med gallring och införa nödvändigt systemstöd. Nyare produkter på
marknaden är väl förberedda för att stödja digitalt bevarande.
Arbetet med att införa de beslutade leveranstyperna fortgick under året. Alla arkivarier har
blivit involverade i arbetet med handläggning av digitala arkivleveranser.
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7.3 Centralarkiv och digitisering
Arbetet med att upprätta ett Arkivcentrum fortskrider. En bra relation har upprättats med

Centralarkiv och digitisering

Utvecklingsbolaget i Alvesta och arbetet har påbörjats.

I flera kommuner pågår omfattande ordna
På- plats stöd, medlems arkiv

och förtecknaarbete. Fram för allt i
Karlskrona kommunarkiv. Arbetet löper på
bra och kommer framöver underlätta en

Analoga arkiv, hel
arkivmyndighet

eventuell leverans till gemensamt
Arkivcentrum. Totalt har vi besvarat ca
2000 förfrågningar där tonvikten ligger på
bygglovsarkiven.

Tillgänglighet och
forskarservice

7.3.1 Övergripande mål:
”Erbjuda en gemensam servicenivå där samtliga kommuner, stora som små, kan få
samma möjligheter till en professionell arkivverksamhet när det gäller analoga arkiv
till en rimlig kostnad.”
Samarbetet mellan medarbetarna för att tillhandahålla en bra tjänst till kommunerna
genomförs löpande. Gemensamma processer och tjänster arbetas fram utifrån det.
”Stabil bemanning och förbättrade möjligheter att rekrytera och behålla personal. ”
Väl fungerande arbetsmiljö, en arbetsgrupp istället för ensamarbete, kunskapsåtervinning
och effektivare verksamhet med tillgång till olika kompetenser inom Sydarkivera.
Förbundet har en fortsatt låg personalomsättning för denna typ av tjänster. Genom att dela
personal med enheten för informationsförvaltning och tillsyn har personal även kunnat rotera
och betjäna flera kommuner.
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”Ökad kvalitet i arkivvård och tillgängliggörande av analoga arkiv.”
Förbättra tillgänglighet till analoga arkiv genom kompetent personal, tillgång till
forskarplatser och att skanna och tillgängliggöra handlingar vid förfrågan med modern
teknik.
”Frigöra plats i närarkiv och mellanarkiv genom ett effektivt utnyttjande av plats i
gemensamma arkivdepåer.”
Flera kommunarkiv är fulla och arkivlokaler kommer behöva tillskapas innan större leveranser
kan ske till de kommunarkiv där Sydarkivera har hand om kommunarkiven.
”Säkerställa tillgänglighet och sökbarhet så att det blir enkelt att hitta arkiverad
information, både på kort och på lång sikt.”
Sökbarhet och tillgänglighet arbetas med i samtliga överlämnade arkiv. Arkiv och arkivbildare
förs löpande in i förteckningssystemet.
Resultatrapport anslutande tjänst analoga arkiv (tkr)

2021

2020

Intäkter anslutande tjänst

5 310

5 189

Lönebidrag/anställningsstöd

1 075

1 031

203

545

6 588

6 765

Intern intäkt personal*
SUMMA INTÄKTER
Kostnader avseende huvudverksamhet

-115

-113

-5 486

-5 026

Övriga verksamhetskostnader

-251

-423

Intern kostnad personal

-191

0

-6 043

-5 562

Kostnader för personal

Summa direkta verksamhetskostnader
Kostnader för lokaler, inkl. lokaltillbehör och städning

-72

-56

Kostnader för kontors-IT (datorarbetsplats)

-159

-264

Övriga indirekta verksamhetskostnader

-348

-303

-6 622

-6 185

-34

580

SUMMA KOSTNADER
PERIODENS RESULTAT
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7.4 IT- och utveckling (6)
Enheten stödjer förbundets digitala utveckling och införande av e-tjänster gentemot
förbundsmedlemmar och allmänheten.
Depåerna i Alvesta och berget har båda försetts med ny framdragen kraft och batteri-backup
för kortare elavbrott. Övervakningen har utökats med ny programvara och fysiska
övervakningsvyer, samt utökats med lågnivåkontroller på samtliga lagringsystem för att i
tidigaste skede upptäcka avvikelser. Nu funktion för validering av samtliga backuper av
virtuella maskiner har införts, som utförs per automatik direkt efter backuptagning.
Produktionsmiljö för den uppdaterade bevarandeplattformen införs stegvis under projektet
Utökad bevarandeplattform 2021–2023. Under 2021 har produktionsmiljö satts upp för
mottagning av digitala arkivleveranser.
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1 Inledning
Dokumentet innehåller redovisning av de mål som fastställts i budgeten inför 2021. För att

förenkla uppföljning innehåller avsnitten motsvarande numrering som i budgetdokumentet

och är inte numerärt ordnade. De övergripande målsättningarna i avsnitt 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 4.1 i

samt 5.1 i budgetdokumntet kommenteras i årsredovisningen direkt.

3. Stab
3.3 Interna Stödresurser
3.3.1 Mål för 2021
Beskrivning av

Resultat

Målvärde

Resultat

Resultat 2021

Begränsa administrativa

12,0 %

Max 20 %

17,3 %

17,3 % av budget

nyckeltal (indikator)
kostnader

2020

2021

av budget

2021

Förbundet har som mål att hålla nere kostnaderna för förbundsgemensam administration.

Kostnader beräknas för förbundschef, ekonom, administratör samt administrativa tjänster och
därmed förknippade kostnader såsom IT, lokaler och förbrukningsmaterial och är något
högre än tidigare år. Utfall jämförs med de totala kostnaderna för förbundet exklusive
avskrivningar och finansiella poster. Målet för 2021 är uppfyllt.

3.4 Bevarandeplanering och samordning
3.4.1 Prioriterade satsningar 2021
☒Europeiska projektet E-ARK3, 2020–2021, aktivitetsledare specifikationer och arbetsgrupp
programvaror (testbädd med referensinstallationer)
☒Testbädd med referensinstallationer och labbrapporter publicerade på Sydarkiveras wiki.
☒Delta i arbetsgrupp METS Board (Metadata Encoding & Transmission Standard)
☒Leda kommittén PREMIS EC (PREservation Metadata Implementation Strategies Editorial
Committee)
☒Leda kommittén TS EAS (Technical Subcommittee on Encoded Archival Standards)
☒Leda kommittén DILCIS Board (Digital Information LifeCycle Interoperability Standards
Board)
☐Förbättrade rutiner ajourhålla systemlista med hjälp av tjänsten Systemkartan på webben.
☐Enkätundersökning systemförvaltning och förutsättningar för mer rutinbetonade och på
sikt automatiserade flöden för digitala arkivleveranser.
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Satsningen angående Systemkartan har inte genomförts. Systemkartan är en tjänst på

webben med syftet att underlätta samarbete mellan kommuner när det gäller upphandling

och förvaltning av verksamhetssystem. Både Sydarkivera och förbundsmedlemmarna har sett
att tjänsten väsentligt kan underlätta arbetet med övergripande systeminventering och
samarbete även när det gäller digitalt bevarande. Säkerhetsansvariga hos förbunds-

medlemmarna har ställt fördjupande frågor angående tjänstens säkerhet. Detta har medfört

att Sydarkiveras förvaltning har tagit kontakter med tjänstens förvaltare för att säkerställa att
förbundsmedlemmarna på ett säkert sätt ska kunna ansluta till tjänsten Systemkartan på
webben.

Den planerade enkätundersökningen riktad till systemförvaltare genomfördes inte. Det beror
på omprioriteringar på grund av de förändrade arbetssätt för systeminventering och
rådgivning till systemförvaltare.

3.4.2 Mätbara mål (effektmål)
Beskrivning av nyckeltal

Resultat

Målvärde

Resultat

Metod

Anslutning till systemkartan,

-

80 %

-*

Statistik tjänsten

(indikator) effektmål

förbundsmedlemmar 2015–
2019.

Inrapporterade aktuella

2020

2021

2021

Systemkartan

-

25 %

-*

Uppföljning

Inrapporterade systemlistor,

-

80 %

-*

Uppföljning

Svar inkomna i tid, nya

-

70 %

-*

Uppföljning

Inkomplett inventering, andel

-

25 %

-*

Inlämnade systemlistor,

90 %

75 %

-*

Rådgivning i samband med

-

80 %

100 %

-

Baslinje

ca 60 %

systemlistor, förbunds-

medlemmar 2015–2019
nya medlemmar 2021
medlemmar

tomma poster i svar
kommunala bolag

upphandling, svar lämnas

inom 2 mån. (eller senare enl.
överenskommelse)

Rådgivning i samband med

upphandling, statistik (andel

räknas ut

(19 av 33)

ärenden

ärenden
ärenden

Analys inlämnade
systemlistor
Uppföljning
inventering

Uppföljning
ärenden

Genomgång

ärenden och
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Beskrivning av nyckeltal
(indikator) effektmål

medlemmar som vänt sig till
Sydarkivera för råd)

HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD

Resultat
2020

Målvärde
2021

Resultat
2021

Nöjdhet råd och stöd i

-

Baslinje

4**

Implementerade

-

Baslinje

2***

samband med upphandling
specifikationer, förbundsmedlemmars

räknas ut
räknas ut

verksamhetssystem

Metod
bokningar

möteskalender

Enkät Utvärdering
Sydarkivera 2021

Resultat kontroller
vid godkännande
arkiveringsfunktioner,
medlems

upphandlingar
*I delårsrapport aviserades att de mätbara målen inte skulle vara möjliga att följa upp. Systeminventeringen har

tillfälligt behövt ändra inriktning och förlängas i tiden, framförallt på grund av säkerhetsaspekter kring insamling

data om förbundsmedlemmarnas system. Men även på grund av ändrade förutsättningar med allt fler framtagna

lösningar. Behovet av övergripande systeminventering har därför minskat eftersom samma produkter och tjänster
återkommer.

** Enkät Utvärdering Sydarkivera 2021: Frågorna i enkäten som beaktats är dels fråga ”Inom vilket eller vilka

områden har du frågat om råd?” där ett av valen är Upphandling av verksamhetssystem. Därefter frågan ” Hur har
du upplevt kontakten med Sydarkivera i samband med rådgivning?” Nöjdhet på skala 1 (inte alls) till 5 (mycket

nöjd). Värdering av nöjdhet avser då flera rådgivningskontakter, inte endast rådgivning upphandling.
*** Förvaltningsgemensam specifikation, FGS för paketstruktur och FGS för ärendehantering har varit

implementerade i de ärende- och dokumenthanteringssystem som kontrollerats i samband med införande hos

förbundsmedlem.

3.5 Digitalt arkivsystem
3.5.1 Prioriterade satsningar 2021
☒Fastslagen förvaltningsplan med systemförvaltningsorganisation för arkivsystemet
☒Arbeta fram strategisk plan och ta fram lösningsförslag för fortsatt utveckling av tjänsten
med utgångspunkt från genomförd utvärdering 2020 baserad på certifieringsstandard för
OAIS.
De prioriterade satsningarna har hanterats genom projektet Utökad bevarandeplattform
2021–2023. Förvaltningsplanerna uppdateras i takt med projektet och att nya
funktioner/tjänster införs. Rapportering har skett etappvis (SARK/2020:189).

3.5.2 Mätbara mål (effektmål)
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Beskrivning av nyckeltal

Resultat

Målvärde

Resultat

Metod

Inläsning arkivpaket,

29 %

29 %

20 %*

Uppföljning

(indikator)

avvikelser vid kontroll
Kontroll av integritet

2020

(24 %) *
(Första

mätning

2021

(24 %) *
100 %

2021

100 %

med ny

0 % fel

0 % fel

0 % fel

Tid hämta fram digitala

Inom 24

Inom 48

Inom 48

till handläggare får tillgång

timmar

Automatiserad
kontroll av alla
informations-

Verifiering av lagringsmedia –

handlingar (från beställning

kontroller

överförda

metod)

säkerhetskopiering

genomförda

timmar

timmar

paket

Metod kontroll
backup-band

Logg skapa paket
för åtkomst

till handling att lämna ut)

*Uppföljning har skett mot leveranser av strukturerade dokument som har tagits ut från ProCapita/Lifecare. Det är
systemadministratör hos förbundsmedlem som gör uttaget med befintliga funktioner i systemet. Uttaget sker per
lagrum och i årskataloger. Uträkningen baseras på hur många kataloger som validerar mot schema och inte.

Siffran inom parentes avser avvikelser i det fall validering sker mot nytt XML schema tagits fram i samarbete med

systemleverantören. Målsättning är att andelen årskataloger som ej validerar ska minska långsiktigt. För uttag som
gjorts längre tillbaka i tiden följde det inte med schema. Det gör att avvikelserna är fler. I nyare versioner av

systemet följer schema med vid uttag. Från och med kommande version följer det rättade schemat med för
samtliga förbundsmedlemmar som valt att uppgradera.

3.6 Digitalt bevarande
3.6.1 Prioriterade satsningar 2021
☒Arbete med riskanalys, åtgärder för att säkerställa högt ställda krav på säkerhet och
planering av kontinuitet i tjänsten är fortsatt prioriterat.
☒Hantera åtgärder efter genomfört utvärdering av Trustworthy digital repository (e-arkiv
värt att lita på), genomföra uppföljning och åtgärdsplanering inför 2022.
☒Genomgång av hur loggar från APP, kontroll av checksummor med mera förhåller sig till
aktuell standard för bevarandemetadata (PREMIS)

KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA

POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA
TELEFON: 0472- 39 10 00 (VX)

SIDA | 4

SYDARKIVERA.SE

481

DOKUMENTNAMN: MÅLBILAGA ÅRSREDOVISNING 2021
VERSION: 1.0

DNR: SARK/2019:353

DATUM: 2022-02-23

HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD

3.6.2 Mätbara mål
Beskrivning av nyckeltal

Resultat

Målvärde

Resultat

Metod

Uppfyllnadsgrad Trustworthy

34 %

-

40 %

Utvärdering enligt

(indikator)

digital repository (e-arkiv värt

2020

2021

2021

att lita på)

mall/checklista för
TDR

3.7 Gemensamt dataskyddsombud
3.7.1 Prioriterade satsningar 2021
☒Kontroll av dataskyddsefterlevnad genom årlig självvärderingsenkät, stickprovskontroll av

dataskyddsefterlevnad genom medlemssamordnare och vid behov händelsestyrd kontroll av
dataskydd.

Dataskyddsombudet utför inte tillsyn utan kontroll av dataskyddsefterlevnad hos ansluten
part. Tillsynsmyndigheten för dataskydd är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

3.7.2 Mätbara mål (effektmål)
Beskrivning av nyckeltal

Resultat

Målvärde

Resultat 2021

Metod

Statistik nätverksträffar:

76 %

75 %

81 %

Statistik deltagar-

4.2

4.0

4,3

Kursutvärdering

100 %

100 %

100 %

Enkät dataskydd

(indikator)

deltagande organisation/år
Deltagarnas nöjdhet,

nätverksträffar dataskydd

(graderas på en skala 1–5)

Genomföra planerad kontroll

av dataskyddsefterlevnad hos

2020

2021

anslutna parter som besvarar
enkät*

Genomföra stickprovskontroll
av dataskyddsefterlevnad i

25 av 31 anslutna

(68 enkätsvar och
68 rapporter)

US

100 %

samband med arkivtillsyn

100 %

bokningar

och rapport

Enkät

stickprovskontroll
och rapport

enligt tillsynsplan

*formulering ändrad i jämförelse med budget med anledning av att dataskyddsombudet inte utför tillsyn enl.
ovan.
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4 Tillsyn och informationsförvaltning
4.3 Tillsyn och riktlinjer
Under 2021 genomförde Sydarkiveras arkivarier tillsyn på alla våra medlemmar, det var fokus

på Kultur och fritidsverksamheterna. Tillsynerna var helt digitala och bestod av två delar, 1 en
omfattande enkät, 2 ett webbmöte där resultatet gicks igenom och diskuterades med
berörda förvaltningar.

4.3.1 Prioriterade satsningar 2021:
☒Tillsynsområde för 2021 är Kultur och fritid.

☐Nytt enkätverktyg tillsynsenkäter, datalagring hos Sydarkivera och förbättrade möjligheter
till analys.

☒Översyn av mall för arkivmyndighet/arkivreglemente.

☒Planering av arbete för att ta fram ny strategisk verksamhetsplan att gälla från och med
2023.

Tyvärr fick satsningen på nytt enkätverktyg avbrytas då det inte uppfyllde behoven. Avbröts
efter beslut i ledningsgruppen.

4.3.2 Mätbara mål 2021 (effektmål)
Beskrivning av nyckeltal

Resultat

Målvärde

Resultat

Metod

Genomföra planerade

100 %

85 %

100 %

Uppföljning

50 %

*

Uppföljning

100 %

100 %

Tillsynsenkäter

**

Enkät: ”Checklista

(indikator)

inspektionsbesök under
året

Andel förelägganden som
är åtgärdade inom utsatt
tid

Svarsfrekvens

självvärdering inför
inspektionsbesök
Andel förbunds-

medlemmar som använt

2020

7%

2021

15%

checklista för arkivlokal

2021

ärenden

ärenden

planerad tillsyn

för arkivlokal”
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Beskrivning av nyckeltal

Resultat

Målvärde

Resultat

Metod

Andel förbunds-

52 %

50 %

**

Enkät:

(indikator)

medlemmar som använt

verktyg för självvärdering

Arkivombudens upplevda
nöjdhet, stöd från

2020

3,7

2021

3,5

2021

**

Sydarkivera (skala från 1–

”Självvärdering för
arkivansvariga”

Enkät: ”Utvärdering
för arkivombud”

5)

*Inga förelägganden under 2021

** Ingen har använt självvärderingsenkäten på grund av annat upplägg med tillsynen.

4.4 Utbildning och pedagogik (bastjänst)
4.4.1 Prioriterade satsningar 2021:
☒Ny paketering av grundutbildningar för olika målgrupper

☒Fler webbutbildningar för att underlätta för förbundsmedlemmarna att ta del av
utbildningsutbudet

☒Intern bild- och dokumentdatabas för webben och wikin

4.4.2 Mätbara mål (effektmål)
Beskrivning av nyckeltal

Resultat

Målvärde

Resultat

Metod

Statistik utbildningar:

85 %

50 %

91 %

Statistik deltagarStatistik boknings-

(indikator)

deltagande kommuner/år

2020

2021

2021

Beläggningsgrad lärarledda

73 %

75 %

*

Deltagarnas nöjdhet,

-

4.0

**

utbildningar

lärarledda på plats-

utbildningar (graderas på
en skala 1–5)

Deltagarnas nöjdhet,
webbutbildningar

bokningar
system

Sammanställt
resultat från

kursutvärdering.
4.1

4.0

(graderas på en skala 1–5)

4.4

Sammanställt
resultat från

kursutvärdering.
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Resultat
2020

inspelade utbildningar

(graderas på en skala 1–5)
Nöjdhet, användare

handbok på webben (wiki)

Målvärde

Resultat

Metod

Baslinje

***

Enkät utvärdering

3.6

Enkät utvärdering

2021

räknas ut
3.9

4.0

2021

(graderas på en skala 1–5)

Sydarkivera

Sydarkivera.

Uppdateringsarbetet
stoppades och

utvecklingsarbetet
Nöjdhet, användare korta
informationsfilmer

4.2

4.0

4.2

(graderas på en skala 1–5)

kunde inte slutföras.
Enkät utvärdering
Sydarkivera

* Inte mätbart pga att vi bara har haft webbutbildningar.

** Inga på platsutbildningar genomfördes på grund av pandemin
*** Frågan kom inte med i utvärderingsenkäten för året.

4.5 Utbildning och pedagogik (anslutande tjänst)
4.5.1 Prioriterade satsningar 2021:
☐Integration mellan bokningssystem och ekonomisystem för att förenkla fakturahantering.
☒Utvärdering av utbildningsutbudet och den anslutande tjänsten
Integrationen mellan bokningssystem och ekonomisystem skjutet på framtiden pga
förändrade prioriteringar.

4.5.2 Mätbara mål (effektmål)
Beskrivning av nyckeltal

Resultat

Målvärde

Resultat

Metod

Kostnadstäckning avgifter

75 %

75 %

100 %

Statistik bokningsStatistik boknings-

(indikator)

lärarledda utbildningar

2020

2021

2021

Beläggningsgrad lärarledda

75 %

75 %

*

Deltagarnas nöjdhet, på

-

3,5

**

utbildningar

plats-utbildningar

system
system

Kursutvärdering

(graderas på en skala 1–5)
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Deltagarnas nöjdhet,

lärarledda webbutbildningar

HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD

-

3,5

4,2

Kursutvärdering

(graderas på en skala 1–5)

*Irrelevant pga online-utbildningar

** Hade inga på plats-utbildningar pga pandemin

4.6 Verksamhetsstöd och rådgivning
4.6.1 Prioriterade satsningar 2021:
☒Uppdatering av de olika flikarna i mallen för informationshanteringsplan
(dokumenthanteringsplan), VerkSAM Plan i samband med nätverksträffar.
☒Rutiner för att hantera frågor från förbundsmedlemmarna och se till så att vanliga
frågor/svar publiceras på webben. (Handbok, wiki och filmer finns)
☐Förberedelse för projekt Kundstödssystem: Kartläggning av arbetssätt och rutiner.
Kundstödssystemet ligger enligt planeringen som en del av projektet Arkivcentrum.

4.6.2 Mätbara mål 2021 (effektmål)
Beskrivning av nyckeltal

Resultat

Målvärde

Resultat

Metod

Statistik nätverksträffar och

88 %

75 %

97 %

Statistik deltagar-

75 %

*

Statistik boknings-

4.0

4.0

3.9**

Kursutvärdering

4.2

4.0

4.2

Enkät utvärdering

75 %

40 %

90 %

Enkät kontaktpersoner

53 %

40 %

45 %

Enkät kontaktpersoner

(indikator)

temadagar: deltagande

2020

kommuner/år

Beläggningsgrad
nätverksträffar

Deltagarnas nöjdhet,

nätverksträffar i Alvesta

(graderas på en skala 1–5)
Förbundsmedlemmarnas
upplevda nöjdhet

verksamhetsstöd/rådgivning

Användning av VerkSAM Plan
Användning av VerkSAM
Beskrivning

Användning av VerkSAM
Diarium

47 %

2021

40 %

2021

36 %***

bokningar

system

Sydarkivera

Enkät kontaktpersoner
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Beskrivning av nyckeltal

Resultat

Målvärde

Resultat

Metod

Statistik beslutade

100 %

50 %

90 %

Enkät kontaktpersoner

64 %

Enkät kontaktpersoner

(indikator)

informationsplaner (samtliga

2020

2021

2021

eller de flesta

förvaltningar/bolag)

Statistik nyligen uppdaterade
informationsplaner (samtliga

59 %

50 %

eller de flesta förvaltningar/
bolag)

* Irrelevant pga digitala nätverksträffar
** Nätverksträffarna hölls via zoom.

*** Fler än förväntat har egna mallar för arkivbeskrivning som de använder istället.

4.7 Digitala arkivleveranser
4.7.1 Prioriterade satsningar 2021
☒Internutbildning i leveransprocessen
☐Dokumentation i Sydarkiveras Wiki.
☒Arbete med att införa de nya leveranstyper som beslutats om i inriktningsbeslut från
förbundsstyrelsen 2019:
o Inaktiva ärende- och dokumenthanteringssystem
o Export från aktiva ärende- och dokumenthanteringssystem
o Inaktiva personalsystem
o Komprimerad audio/video
o Digitala fotografier i filkatalog
o Digitala dokument i filkatalog
På grund av omprioritering har arbetet med dokumentation fördröjts.

4.7.2 Mätbara mål (effektmål)
Beskrivning av nyckeltal

Resultat

Målvärde

Målvärde

Metod

Leveranser godkända utan

80 %

75 %

100 %

Statistik kontroller

100 %

Redovisning av

(indikator)

komplettering/omleverans
Årlig insamling av

förbundsmedlemmars

2020

100 %

2021

90 %

externa webbplatser, andel

2021

resultat

webbinsamling

godkända insamlingar

KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA

POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA
TELEFON: 0472- 39 10 00 (VX)

SIDA | 10

SYDARKIVERA.SE

487

DOKUMENTNAMN: MÅLBILAGA ÅRSREDOVISNING 2021
VERSION: 1.0

DNR: SARK/2019:353

DATUM: 2022-02-23

Beskrivning av nyckeltal
(indikator)

Handläggningstid från

HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD

Resultat
2020

överföring till godkännande

Målvärde

Målvärde

Metod

Baslinje

3,4 mån

Uppföljning

2021

räknas ut

2021

ärenden

5 Centralarkiv och digitisering
5.1 Långsiktiga mål
De långsiktiga målen kommenteras separat i driftsredovisningen i årsredovisningen.

5.2 Analoga arkiv, slutarkiv (hel arkivmyndighet)
Förbundet har under året tillhandahållit tjänsten till Region Blekinge samt Oskarshamn,
Vadstena, Vimmerby, Karlskrona, Torsås och Östra Göinge kommuner.

5.2.1 Prioriterade satsningar 2021
☐Utbyggnad arkivcentrum Bräkne Hoby. Förberedelser innefattande bland annat nya avtal
för den anslutande tjänsten, planering och verksamhetsutveckling, personalplanering och
verksamhetsplanering depå, rutinbeskrivningar inom depån, personalplanering och
lokalförsörjningsplanering.
☒Förberedelse för projekt Kundstödssystem: Kartläggning av arbetssätt och rutiner.
☒Bibehålla god service gentemot allmänheten och förbundsmedlemmarnas verksamheter
även under projektperioden
Beslut gällande arkivcentrum fattades under hösten 2021 och är inte längre aktuellt i Bräkne
Hoby. I stället pågår projektering och framtagande av koncept för ett arkivcentrum i Alvesta.
Ordinarie verksamhet i kommunerna har fortgått enligt tidigare med diverse arkivgöromål,
däribland översyn och komplettering av förteckningar, gallring samt utlämnande av allmän
handling. Med anledning av att det strategiska beslutet om lokalisering dröjer, har den
verksamhetsplanering som nämns i punkten överst till stora delar ännu inte kunnat påbörjas.
Förberedelse inför införande av nytt kundstödssystem har gjorts planenligt under 2021.
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5.2.2 Mätbara mål
Beskrivning av nyckeltal

Resultat

Målvärde

Resultat

Metod

Handläggningstid för

1,9 dagar

2 dagar

2 Dagar

Analys av statistik

(indikator)

utlämnande

Överklagade beslut där

överinstans ändrat beslutet

2020

2021

2021

av ärenden

hanterande
0

0

0

utlämnande.

I samband med

årsredovisningen
ska överklagade
beslut där

överinstans ändrat
beslutet redovisas

och kommenteras.

5.3 På-plats stöd förbundsmedlems arkiv
Förbundet har under året fortsatt arbetet i Vimmerby, Oskarshamn, Östra Göinge, Vadstena,
Ydre, Boxholm samt Karlskrona kommun. Verksamheten innebär

5.3.1 Stöd planera informationshantering/projektresurs
Under året har ett mindre projekt genomförts i ett kommunalt bolag i Östra-Göinge.

5.3.2 Vård analoga arkiv
Kommunarkivet i Östra-Göinge har flyttats till hyrd plats i Bräkne-Hoby. Den personal som

tidigare var placerad i Broby har flyttats med. Åtagandet gentemot Östra-Göinge har utökats
då även bygglovsarkivet har tagit emot och hanteras numera från Bräkne-Hoby. Arbetet har
inneburit att materialet fryst ned och flyttats i 4 leveranser. Allt material är uppställt och
tillhandahålls från Bräkne-Hoby.

5.4 Digitisering analoga arkiv
Under året mindre försök har gjort med digitalisering av mikrofiche. För storskalig satsning
behöver området djupare analyseras och införskaffning av scanningsapparatur inhandlas.
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5.5 Tillgänglighet till arkivinformation
5.5.1 Prioriterade satsningar
☐Tillgängliggöra material som kan publiceras
☒Förberedelser med behovsanalys och likande inför införande av ”Forskarsal på webben”
Utlämnadesystem för webb och databaser/register för enklare sökning hanteras inom ramen
för projektet Utökad bevarandeplattform.

5.5.2 Mätbara mål (effektmål)
Beskrivning av nyckeltal

Resultat

Målvärde

Resultat 2021

Metod

Statistik, (samtliga eller de

40 %

40 %

32 %

Enkät central

40 %

40 %

35 %

Enkät central

40 %

40 %

30 %

Enkät central

(indikator)

flesta myndigheter har
arkivbeskrivningar)

Statistik, förtecknade arkiv i
centralarkiv/kommunarkiv

(arkiv förtecknas fortlöpande)
Centralarkiv/kommunarkiv

uppgifter levereras till NAD

2020

2021

(Nationell ArkivDatabas)

arkivfunktion

arkivfunktion

arkivfunktion

6 IT- och utveckling
6.1 Teknisk plattform bevarandesystem
6.1.1 Prioriterade satsningar
☒Teknisk kravställare och projektdeltagare i samband med projekt utbyggnad arkivcentrum
Bräkne Hoby
☒Uppsättning av ny produktionsmiljö för bevarandesystemet, hårdvara i form av server- och
disksystem med tillhörande bakomliggande system för virtuella servrar, säkerhetskopiering,
loggkontroll med mera. Ersätter den ursprungliga produktionsmiljön från 2016.
☐Prestandakluster för tidskrävande operationer på informationspaket, beräkning och
kontroll av checksummor för fixering av informationspaket.
☒Vidareutveckling av extern testbädd för automatiserade testslingor, i anslutning till
projektet E-ARK3 samt andra relevanta externa projekt och samarbeten.

KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA

POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA
TELEFON: 0472- 39 10 00 (VX)

SIDA | 13

SYDARKIVERA.SE

490

DOKUMENTNAMN: MÅLBILAGA ÅRSREDOVISNING 2021
VERSION: 1.0

DNR: SARK/2019:353

DATUM: 2022-02-23

HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD

Arkivcentrum utreds nu gällande placering i Alvesta och inte i Bräkne Hoby efter beslut i
förbundsstyrelsen. IT-och utvecklingsenheten deltar med anledning av detta i det utredande
arbetet som emellertid, mha placeringsfrågan ligger något senare i tiden.

6.1.2 Mätbara mål
Beskrivning av nyckeltal

Resultat

Målvärde

Resultat 2021

Minskad tid processa

-

Baslinjer

*

(indikator)

vårdjobb digitala arkivet
(förbättrad prestanda)

2020

2021

räknas ut

Metod

*Uppdaterad mottagning för digitala arkivleveranser införs 2022 inom projektet Utökad bevarandeplattform
2021–2023, någon kontrollerad mätning av tid har därför ännu inte genomförts.
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Granskning av god
ekonomisk hushållning
2021
Kommunalförbundet Sydarkivera
Mars 2022

Rebecca Lindström
Stefana Vasic

Revisionsrapport

499

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Kommunalförbundet Sydarkiveras revisorer granskat om
resultaten för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål som gäller för
förbundet. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
resultatet är förenligt med de mål styrelsen beslutat.
Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning:
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål styrelsen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte är
förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.
Vi kan utifrån årsredovisningens återrapportering inte bedöma huruvida verksamhetens
utfall är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten eller ej.
Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive
medlems fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter
det år som redovisningen avser.
Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål styrelsen beslutat. Revisorernas skriftliga
bedömning ska lämnas inför behandlingen av årsredovisningen.
Styrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
resultatet är förenligt med de mål styrelsen beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål styrelsen beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Styrelsens beslut avseende god ekonomisk hushållning

●

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

Avgränsning och metod
Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom
genomgång av förbundets årsredovisning.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av styrelsen 2022-03-04.
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonom.

3
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Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning
Fullmäktige har fastställt mål- och resursplan för år 2021 innehållande finansiella mål
och verksamhetsmål.
Iakttagelser
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2021.
Finansiella mål

Utfall 2021

Måluppfyllelse

Balanserad budget utan
höjning av avgifterna 2%
överskott av verksamheten

Årets resultat uppgår till 4,8
mnkr, mål för 2021 0,6 mnkr.

Målsättningen uppnås.

Nettoinvesteringarnas andel
av medlemsavgifter och
bidrag bör understiga 10 %

Utfall 2,5 %

Målsättningen uppnås.

Likviditet motsvarande 1
månads löner

Utfall 18,8 mnkr, mål för 2021
1,6 mnkr.

Målsättningen uppnås.

Oförändrad soliditet

För år 2021, 56,5 % jämfört
med föregående år 49,4 %.

Målsättningen uppnås.

Av redovisningen framgår att samtliga finansiella mål uppfylls.
Verksamhetsmål
I årsredovisningen samt tillhörande målbilaga görs en rapportering av
kommunalförbundets verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som fastställts i
budget för år 2021. I budget har totalt 11 långsiktiga/övergripande mål fastställts som
fördelas inom respektive verksamhet med tillhörande indikatorer. Ett antal indikatorer
bedöms, däremot görs ingen bedömning av de verksamhetsmål som fullmäktige
beslutat om i budget 2021.
Styrelsen gör den samlade bedömningen i årsredovisningen är måluppfyllelsen god.
Styrelsen lämnar en samlad bedömning av god ekonomisk hushållning.
Bedömning
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte är
förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.
Vi kan utifrån årsredovisningens återrapportering inte bedöma huruvida verksamhetens
utfall är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten eller ej.
4
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Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.

Bedömning utifrån
revisionsfrågan
Revisionsfråga

Bedömning

Är årsredovisningens
resultat förenligt med de
mål styrelsen beslutat
avseende god ekonomisk
hushållning?

Finansiella mål

Samtliga mål uppnås.

Verksamhetsmål

Bedömning kan ej göras.

2022-03-10

Rebecca Lindström
___________________________
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Kommunalförbundet Sydarkivera enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår enligt
uppdragsbrev med förbundet. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-07
§ 154

Dnr 2022/212-1.4.1

Årsredovisning 2021 för Wexnet AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera
information om årsredovisning 2021.
Ärendebeskrivning
Det av Lessebo kommun delägda bolaget Wexnet AB har överlämnat
årsredovisning för 2021 för kännedom.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 § 140
Årsredovisning 2021

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-05-24
§ 140

Dnr 2022/212-1.4.1

Årsredovisning 2021 för Wexnet AB
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera
information om årsredovisning 2021.
Ärendebeskrivning
Det av Lessebo kommun delägda bolaget Wexnet AB har överlämnat
årsredovisning för 2021 för kännedom.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2022-05-16

Årsredovisning 2021 för Wexnet AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera
information om årsredovisning 2021.
Ärendebeskrivning
Det av Lessebo kommun delägda bolaget Wexnet AB har
överlämnat årsredovisning för 2021 för kännedom.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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ÅRSREDOVISNING
2021

FIBER FÖR FRAMTIDEN
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Kort om Wexnet
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Kort om Wexnet
Vår affärsidé bygger på att genom småländsk klurighet och en
öppen fiberinfrastruktur skapa samhällsnytta till företag och hushåll
i regionen. Genom ett nära samarbete med kunder, entreprenörer
och leverantörer skapar Wexnet en lönsam och kostnadseffektiv
öppen fiberinfrastruktur. Vår vision är att vår öppna fiberinfrastruktur
skapar samhällsnytta för alla.
Utbyggnaden av ett fibernät i Växjö påbörjades
redan 1995 och under 1997 påbörjades utbyggnaden av det öppna stadsnätet. Idag finns
Wexnet både i större och mindre orter samt
i en stor del av landsbygden. I vårt nät väljer
kunden själv tjänster utifrån sina önskemål och
behov. Fri konkurrens råder mellan de leverantörer som finns i Wexnets nät vilket leder till

bättre service, lägre priser och ett ständigt förbättrat utbud. Den 1 maj 2013 bildades Wexnet
AB och bolaget äger bredbandsinfrastruktur i
de fyra kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd
och Växjö. Under 2021 har anslutningstakten
varit fortsatt hög, och vid slutet av 2021 fanns
närmare 40 500 anslutningar i nätet.

TILLSAMMANS UTVECKLAR VI WEXNET
2013 bildade Växjö Energi, Alvesta Elnät, Tingsryds Energi och Lessebo Fastigheter ett
gemensamt regionalt bolag – Wexnet AB. Genom vår öppna fiberinfrastruktur skapas
samhällsnytta för företag och hushåll.
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En annorlunda,
mer digital vardag
Världen blir alltmer digitaliserad och många tjänster och produkter kräver en
snabb, stabil uppkoppling för att fungera. Hur framtiden ser ut vet ingen, men
vi kan vara säkra på att fibernätet kommer att spela en viktig roll även här.
Digitaliseringen går svindlande snabbt. Det är spännande att
dra paralleller med tidigare avgörande infrastrukturella
satsningar, inte minst den som en gång gjordes med elnätet.
Växjö Energi etablerade redan 1887 ett av världens första
offentliga elverk och elnät. Ett initiativ som förändrade
vardagen för alla som bodde och verkade i staden.
Lika stor betydelse har utvecklingen av bredbandsnätet.
Skillnaden är att behovet av digital infrastruktur går mångfaldigt snabbare. Därför känns det fantastiskt att vi under
2021 kunde gå i mål med att hela 95 % av hushållen och
företagen i våra ägarkommuner – Alvesta, Lessebo,
Tingsryd och Växjö – har tillgång till snabbt bredband
med minst 100 Mbit/s.
Men vi är inte nöjda där. Nästa nationella mål är att 98 %
av hushållen ska ha tio gånger så hög kapacitet, 1 000 Mbit/s,
2025. För att lyckas med det behöver vi vara på tå. Vi
verkar i ett småländskt landskap med moränmark och
kuperad terräng som gör det svårt och kostsamt att bygga
ut fibernätet. Motsägelsefullt nog är det idag tuffare att
få nationella bidrag för utbyggnad där det är svårt att
bygga, men vi jobbar hårt för att hitta en framkomlig väg
i dialog med olika parter. Målet är att alla medborgare ska
få tillgång till fiber, och därmed också till digitaliseringens
många förtjänster.

Trådlös kommunikation

Allt fler kunder intresserar sig för Internet of Things och
Wexnets öppna, smarta sensornät. Nästa generations
mobilnät, 5G, står för dörren och med det helt nya digitala
tjänster. Tillsammans med Växjö kommun har vi beslutat
att satsa på 5G i Växjö, och först ut blir nya området Bäckaslöv. Det känns mycket spännande att vara med och bygga
framtidens hållbara, smarta stad tillsammans.
Även Tingsryd ligger i framkant när det gäller IoT. Här har
Wexnet bidragit med sensornät som täcker mer än 80 %
av kommunen. Ambitionen är att täcka hela Tingsryd,
imponerande! Nätet kan hantera hundratusentals signaler
vilket skapar möjligheter såväl för offentlig service som för
företag och medborgare. Endast fantasin och kreativiteten
sätter ribban för vad som kan åstadkommas. Att sköta och
övervaka samhällsviktiga funktioner på distans sparar tid
och pengar, inte minst på landsbygden där avstånden kan
vara stora. Digitala lösningar minskar behovet av resor,
möjliggör trafik- och logistikoptimering, ökar mobilitet

i arbetsliv och inom utbildningsområdet och bidrar till nya
miljösmarta tjänster.

Samarbete för utveckling

Många samarbeten i digitaliseringens tecken har kommit
till stånd under året. Jag vill gärna nämna Sydlänk, ett nätverk
med totalt nio lokala stadsnät runtom i södra Sverige.
Tillsammans täcker vi drygt 25 kommuner och kan både
verka brett och specifikt. Med en enda kontakt når våra
kunder fiberförbindelser i hela södra Sverige och, om de
så vill, mycket längre än så.
Vi deltar också i IoT-lab, ett nytt projekt, som ska väcka
småföretagens nyfikenhet på just smarta sensorer. Arbetet
leds av Linnéuniversitetet tillsammans med Wexnet och
Kalmar Energi som i ﬂera år jobbat med IoT-utveckling.
Här finns samlad kompetens inom allt från hårdvara och
elektroteknik till nätverksteknik och cloud computing.

Samhällsnytta för alla

2021 blev ännu ett år som präglades av pandemin. Många
har arbetat och studerat hemifrån, möten har blivit digitala
och nya tjänster har utvecklats. Som leverantör av kommunikationslösningar har vi inte bara klarat av denna
utmaning, utan också tagit flera steg framåt. Jag är stolt
över hur vi anpassat oss efter rådande situation och sett
till att hitta nya värdeskapande lösningar. Vi svarade upp
väl till våra kunders behov med hög leveranstillgänglighet
och ökad efterfrågan på våra tjänster. Vi summerar bra
siffror för året med en avkastning på drygt 7 % räknat
på totalt använt kapital. Det är något bättre än planerat
genom hög efterfrågan på anslutningar och ökad kapacitet.
Bredbandstillgängligheten för året landade på hela 99,989 %.
Wexnets vision är att vår öppna ﬁberinfrastruktur skapar
samhällsnytta för alla. Ett fibernät som når alla är lika
viktigt som ett väl fungerande elnät eller en stabil transportinfrastruktur. Vi är inte framme ännu – på landsorten
behöver många fler få tillgång till snabbt bredband och
det jobbar vi stenhårt för. Årets goda resultat innebär
att vi har kraft att möta de utmaningar som dagens och
morgondagens digitaliserade samhälle står inför. Det ska
bli en mycket spännande resa.
Erik Tellgren
Vd, Wexnet
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Viktiga händelser 2021
Växjö kommun och
Wexnet satsar på 5G

Bredbandsmålet uppnått
i Wexnets ägarkommuner

Växjös nya stadsdel Bäckaslöv ska bli en mötesplats där
hållbarhet och digitala möjligheter står i fokus. I början
på året beslutade Växjö kommun och Wexnet att ta
fram en strategi för hur 5G ska byggas ut i området.
Denna ska bland annat innehålla en utbyggnadsplan för
ledningsnätet i området, förslag på lämpliga placeringar
för master samt riktlinjer vid projektering, bygglov och
markanvisning. Automation av industrier och självkörning av fordon är bara några exempel på hur 5G-nätet
kan användas.

Utbyggnaden av fiber går raskt framåt. Våren 2021
uppnåddes en viktig milstolpe då 95 procent av alla
hushåll och företag i Alvesta, Lessebo, Tingsryd och
Växjö hade tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s.
Därmed var regeringens nationella bredbandsmål för
2020 förverkligat.
År 2025 ska 98 procent av hushållen och företagen ha
en bredbandstäckning med tio gånger högre kapacitet,
1 000 Mbit/s, enligt regeringens bredbandsstrategi.
Redan under 2020 förverkligades det målet i Lessebo
kommun, fem år före utsatt plan, och vi är på god väg
även i Växjö, Tingsryd och Alvesta.

Wexnet deltar i EU-projekt
Diaccess är arenan som ska utveckla digitala lösningar för samhällets olika
utmaningar. Växjö kommun är ansvarigt och samarbetar bland annat med
oss på Wexnet, Vöfab, Företagsfabriken och Linnéuniversitetet. Under
2021 arbetade vi vidare med den dataplattform som kan ses som hjärtat
i den smarta staden. Syftet är att öka transparensen mellan olika aktörer
om vilken data som finns och därigenom möjliggöra nya lösningar och
innovationer. Projektet har en budget på cirka 45 miljoner kronor varav
36 miljoner kronor är bidrag från EU-programmet Urban Innovation
Actions.
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IoT + småföretagen = sant

Fler orter fick fiber

Projektet IoT-lab ska väcka småföretagens nyfikenhet
på uppkopplade sensorer. Projektet, som pågår till april
2023, drivs av Wexnet, Kalmar Energi och Linnéuniversitetet med finansiering av Tillväxtverket, Region Kalmar
och Region Kronoberg. Företag bjuds in för att testa idéer och labba tillsammans med forskare på universitetet.

Under 2021 har många nya orter i våra ägarkommuner
fått tillgång till snabbt och stabilt bredband via fiber.
Vi byggde bland annat ut fibernätet i Ingelstad, Vislanda,
Åryd, Väckelsång, Konga, Tunatorp och Lammhult.
Utöver detta arbetar vi löpande med förtätningar i
redan utbyggda områden.

Viktiga underhållsarbeten
Under 2021 arbetade vi vidare med viktiga förebyggande underhållsarbeten för att säkerställa ett stabilt och säkert nät även
i framtiden. Våra kunders vardag blir alltmer uppkopplad och
behoven ökar hela tiden. Fibertekniken sätter egentligen inga
gränser för framtida krav på prestanda och hastighet så länge
utrustningen underhålls.
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Styrelsen och verkställande direktören för Wexnet AB, med organisationsnummer 556923-9444,
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten

Wexnet AB ska vara en ledande aktör i regionen när det gäller
infrastruktur för informationsöverföring. Wexnet erbjuder
IT-kommunikation i ett öppet nät genom en väl utbyggd infrastruktur som gör regionen mer attraktiv att bo och bedriva
näringsverksamhet i. I det öppna nätet agerar flera olika tjänsteleverantörer i syfte att öka valfriheten och konkurrensen.

Bolaget ägs till 76,83 procent av Växjö Energi AB (556187-5203),
som i sin tur är helägt dotterbolag till Växjö Kommunföretag AB
(556602-4641), båda bolagen med säte i Växjö kommun. De
andra ägarbolagen är Alvesta Utveckling AB (556421-5639)
10,32 procent (BIVA Bredband i Värend AB (556646-9143) är
upplöst och har uppgått i Alvesta Utveckling AB (556421-5639),
Tingsryd Energi AB (556132-8013) 7,74 procent och Lessebo
kommun (212000-0613) 5,12 procent. Bolaget ingår i koncernredovisning som upprättas av Växjö Energi AB.

Bolaget ska vila på affärsmässiga och hållbara grunder. Fortsatt
utbyggnad av bredbandsnätet ska genomföras så att synergieffekter uppnås såväl tekniskt som ekonomiskt för bolaget och
för respektive ägare.

Wexnet AB, organisationsnummer 556923-9444, med säte i
Växjö kommun, bildades 1 maj 2013 av Växjö, Alvesta, Tingsryd
och Lessebo kommuner som genom sina kommunala bolag
överlåtit sina investeringar i infrastruktur för bredbandsverksamhet.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
2021

2020

2019

2018

2017

185

184

176

153

139

40

43

36

34

17

692

645

595

527

470

Medelantal anställda

34

34

33

33

30

Avkastning på eget kapital (%)

12

16

16

19

12

Avkastning på totalt kapital (%)

7

8

8

8

6

Soliditet (%)

47

42

37

34

29

Investeringar

79

88

107

102

86

NYCKELTAL

Belopp i mkr (om inget annat anges)

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

För definitioner av nyckeltal, se Redovisningsprinciper.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Wexnet har kraftfullt fortsatt fiberutbyggnaden med
utbyggnadsområden i samtliga fyra ägarkommuner. Vi har
bland annat färdigställt utbyggnaden i Ingelstad, Vislanda,
Åryd, Väckelsång, Konga, Tunatorp och Lammhult.
Arbetet har även fortlöpt i EU-projektet DIACCESS som har
som mål att genom smart och hållbar digitalisering öka
livskvaliteten för Växjö kommuns invånare, företag och
besökare.
Viktiga förebyggande underhållsarbeten har genomförts
för att säkerställa ett stabilt och säkert nät även i framtiden.
Vi har anslutit cirka 2 700 nya kunder och vid årets slut
fanns cirka 40 500 kundanslutningar i nätet.

Förväntad framtida utveckling

Wexnet ska bibehålla och utveckla ett bra samarbete med
respektive ägarkommun och de allmännyttiga bolagen. De
är samtidigt idag några av bolagets viktigaste kunder. Det
öppna stadsnätet har stärkt förutsättningarna för att skapa
en stark utveckling både ekonomiskt och utbyggnadsmässigt. Täckningsgrad avseende tillgång till snabbt bredband,
på 1 000 Mbit/s, planeras för mer än 98 procent. Tillgänglighetsmål, SLA, förväntas nå över 99,98 procent.

Icke-finansiella upplysningar

Inom mångfaldsarbetet arbetar vi aktivt med jämställdhetsfrågorna. Detta beaktas både på kort och på lång sikt.

Förändring av eget kapital (tkr)

Belopp vid årets ingång

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets resultat

Totalt

10 000

63 558

62 929

291

136 778

291

-291

0

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Erhållna aktieägartillskott
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

22 000

22 000

10 000

63 558

85 220

1 996

1 996

1 996

160 774

Ovillkorade aktieägartillskott på 22 000 tkr har erhållits. 15 000 tkr erhölls 2018, 2019 och 2020, 3 000 tkr erhölls 2017 och 15 000 tkr erhölls 2016.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst

85 219 870

överkursfond

63 557 830

årets vinst

1 995 855
150 773 555

disponeras så att i ny räkning överföres

150 773 555

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.
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RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

184 555

184 388

3 165

3 501

1 172

2 443

188 892

190 332

4, 5

-62 365

-66 104

6

-26 325

-24 565

-49 876

-45 317

0

-1 500

-138 566

-137 486

50 326

52 846

47

77

-10 179

-9 558

-10 132

-9 481

40 194

43 365

-40 000

-43 000

194

365

1 802

-74

1 996

291

Not

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

2

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

3

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

7

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

8

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan, Maskiner och inventarier
Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

9

Årets resultat
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BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

Byggnader och mark

10

4 786

5 237

Maskiner och andra tekniska anläggningar

11

579 035

541 316

Inventarier, verktyg och installationer

12

1 189

1 545

Pågående nyanläggningar

13

36 891

44 722

621 901

592 820

14, 15

100

100

16

510

510

2 091

178

0

0

2 701

788

624 602

593 608

9 441

4 485

21 222

23 977

Fordringar hos koncernföretag

2 890

1 237

Övriga fordringar

1 603

1 749

31 668

19 837

57 383

46 800

866

7

67 690

51 292

692 292

644 900

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

17

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

18

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

10 000

10 000

10 000

10 000

Fri överkursfond

63 558

63 558

Balanserat resultat

85 220

62 929

1 996

291

150 774

126 778

160 774

136 778

208 967

168 967

209 303

209 303

51 071

51 071

260 374

260 374

12 115

22 803

Leverantörsskulder

15 959

19 634

Skulder till koncernföretag

13 491

12 197

18

72

5 116

5 220

15 478

18 855

62 177

78 781

692 292

644 900

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

19, 20

Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital

Årets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan på anlägg-ningar, maskiner och inventarier

Långfristiga skulder

21, 22

Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit

22

Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

23

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESANALYS
Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Resultat efter finansiella poster

24

40 194

43 365

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

25

49 876

46 817

-165

-105

89 905

90 077

-4 956

13

-10 582

-7 683

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder

-5 861

7 263

Kassaflöde från den löpande verksamheten

68 506

89 670

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-78 957

-88 544

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

0

-610

-78 957

-89 154

-10 689

-15 510

0

0

Erhållna aktieägartillskott

22 000

15 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

11 311

-510

860

6

7

1

867

7

Belopp i tkr
Den löpande verksamheten

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Ökning (-)/Minskning(+) av varulager
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar

Investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Förändring checkräkningskredit
Upptagna lån

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i tkr om inget annat anges

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen
och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om
inget annat anges nedan.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med
föregående år.
Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter
värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas, med avdrag för rabatter.
Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas en intäkt när företaget har överfört
de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade med varornas ägande till köparen.
Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som
intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller
förbrukas.
Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – fast pris
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris
redovisas som intäkt och kostnad med utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen (successiv vinstavräkning).
Ränta
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget
samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter
som är direkt hänförliga till förvärvet.
Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsentlig
del av den sammanlagda utgiften för tillverkningen och uppgår till
mer än ett obetydligt belopp har räknats in i anskaffningsvärdet.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i
tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och
reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen
av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen
redovisas som kostnad i resultaträkningen.
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Nyttjandeperiod
Byggnader och markanläggningar		
Maskiner och andra tekniska anläggningar		
– aktiv utrustning (5 år), teknisk utrustning (15 år),
distributionsnät (25 år)
Inventarier, verktyg och installationer		

20–25 år
5–25 år

3–10 år

Nedskrivningar – Materiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på
att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en
sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag
för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av
nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser
tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl
som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel
11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet)
i BFNAR 2012:1.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen
när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En
finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga
rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats.
Detsamma gäller de risker och fördelar som är förknippade med
innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget
inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell
skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen
fullgjorts eller upphört.
Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till
anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som
är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella
nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.
Värdering av finansiella skulder
Lång- och kortfristiga finansiella skulder redovisas till
anskaffningsvärde.
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Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en ekonomisk
relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten
som överensstämmer med företagets mål för riskhantering.
Dessutom krävs att säkringsförhållandet förväntas vara mycket
effektivt under den period för vilken säkringen har identifierats
samt att säkringsförhållandet och företagets mål för riskhantering och riskhanteringsstrategi avseende säkringen är dokumenterade senast när säkringen ingås.
Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens
kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till
kursen vid anskaffningstillfället.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller
omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det
räkenskapsår de uppkommer.
Leasing
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal
enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att
äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som
inte är ett finansiellt leasingavtal.
Samtliga leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal.
Operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra
men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll,
redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet
beräknas enligt vägda genomsnittspriser. I anskaffningsvärdet
ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa
varorna till deras aktuella plats och skick.
Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt
och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte
har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Planer för vilka pensionspremier som betalas redovisas som

avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i
resultaträkningen.
Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida
prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget
uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om
bidraget har tagits emot innan villkoren för att redovisa det som
intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.
Redovisning av bidrag relaterade till anläggningstillgångar
Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen
genom att bidraget reducerar tillgångens redovisade värde.
Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning
Totala tillgångar.
Medelantal anställda
Omräknat till antal heltidsarbetande.
Avkastning på eget kapital (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget
kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för
uppskjuten skatt).
Avkastning på totalt kapital (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av
balansomslutningen.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med
avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper,
baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och
antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på
historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under
rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa
används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och
skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära en betydande risk
för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och
skulder under nästa räkenskapsår.
Not Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har uppkommit efter räkenskapsårets
utgång.
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning
2021

2020

26 227

31 250

149 298

133 184

9 030

19 954

184 555

184 388

Nettoomsättningen per rörelsegren
Anslutningsavgifter
Nätavgifter
Övrigt

Not 3 Offentliga bidrag
Bidrag har erhållits från EU inom Readyprojektet med 0 kr (675 tkr) och inom DIACCES med 1 181 tkr (1 676 tkr).
Vi har fått ersättning med sänkt arbetsgivaravgift (på grund av covid-19) med totalt 0 tkr (636 tkr) samt ersättning
för sjuklönekostnader med 0 tkr (45 tkr).

Not 4 Leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 755 tkr (752 tkr).
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år

2021

2020

525

511

Senare än ett år men inom fem år

511
525

1 021

Not 5 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta
inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde
som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
2021

2020

51

69

51

69

PwC
Revisionsuppdrag
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Not 6 Anställda och personalkostnader
2021

2020

5

5

29

29

34

34

169

169

18 216

17 445

18 385

17 614

6

5

Pensionskostnader för övriga anställda

1 435

1 497

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

6 063

5 300

7 503

6 802

25 889

24 416

2021

2020

Andel kvinnor i styrelsen

17 %

17 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

33 %

33 %

2021

2020

42,20 %

38,00 %

2,52 %

4,00 %

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader till styrelse

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

Av de löner och ersättningar som lämnats till övriga anställda avser 890 tkr
(876 tkr) andra ledande befattningshavare än styrelse och VD.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Not 7 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen

Bolaget är ett dotterföretag till Växjö Energi AB, org nr 556187-5203, som är ett helägt dotterföretag
till Växjö Kommunföretag AB, org nr 556602-4641. Båda har sitt säte i Växjö kommun. Växjö Kommunföretag AB ägs till 100 % av Växjö kommun, org nr 212000-0662.
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Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
2021

2020

Räntekostnader till koncernföretag

7 619

7 230

Räntekostnader till övriga ägare

2 125

2 007

Övriga räntekostnader

262

316

Valutakursdifferens

173

5

10 179

9 558

2021

2020

Aktuell skatt

-74

-100

Skatt från föregående år

-37

Not 9 Aktuell och uppskjuten skatt

Skatt på årets resultat

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

1 913

26

Totalt redovisad skatt

1 802

-74

2021
Avstämning av effektiv skatt

Procent

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Justering avseende skatter för föregående år
Övrigt

2020
Belopp
194
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Belopp
365

20,6

-40

21,4

-78

2,0

-4

0,5

-2

19,1

-37

-3,1

11

-970,6

1 883
1,4

-5

20,3

-74

Effekt av ändrade skattesatser och skatteregler
Redovisad effektiv skatt

Procent

-929,2

528

1 802

Not 10 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden

2021-12-31

2020-12-31

7 705

6 814

Nyanskaffningar

891

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Varav bokfört värde mark

7 705

7 705

-2 469

-2 069

-451

-399

-2 920

-2 468

4 786

5 237

169

169

169

169

Anskaffningsvärdet har minskats med offentligt bidrag från EU/Ready på 589 tkr som erhölls 2019, 590 tkr som erhölls
2018, 858 tkr som erhölls 2016 och 529 tkr som erhölls 2015.
Avskrivningstiden för:
Byggnader 25 år, markanläggningar 20-25 år

Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2021-12-31

2020-12-31

770 711

654 339

48 275

42 004

-11 281

-4 476

38 513

78 844

846 218

770 711

-228 285

-186 654

11 281

2 976

-49 070

-44 607

-266 073

-228 285

Ingående nedskrivningar

-1 110

-1 110

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-1 110

-1 110

579 035

541 316

Ingående anskaffningsvärden
Nyanskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Anskaffningsvärdet har minskats med offentligt bidrag från:
EU/Ready på 3 602 tkr som erhölls 2020, 340 tkr som erhölls 2019, 657 tkr som erhölls 2018, 622 tkr som erhölls 2016
och 383 tkr som erhölls 2015.
Jordbruksverket/Landsbygdsprogrammet på 6 602 tkr som erhölls 2020.
Lessebo kommun på 1 700 tkr som erhölls 2021, 1 338 tkr som erhölls 2020.
Alvesta Utveckling AB (fd Biva) 180 tkr som erhölls 2021.
Avskrivningstiden för: Aktiv utrustning 5 år, teknisk utrustning 15 år, distributionsnät 25 år.
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Not 12 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden

2021-12-31

2020-12-31

2 819

2 218

Nyanskaffningar

612

Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

-283

-11

2 536

2 819

-1 274

-974

283

11

-356

-311

-1 346

-1 274

1 189

1 545

Avskrivningstiden för: Inventarier 3–10 år

Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

Ingående anskaffningsvärde
Omklassificeringar
Nyanskaffningar

2021-12-31

2020-12-31

44 722

78 529

-38 513

-78 844

30 682

45 038

36 891

44 722

2021-12-31

2020-12-31

100

0

Anskaffningsvärdet har minskats med offentliga bidrag från Lessebo kommun på 1 000 tkr.

Not 14 Andelar i koncernföretag

Ingående anskaffningsvärden
Inköp

100

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

100

100

Utgående redovisat värde

100

100

Not 15 Specifikation andelar i koncernföretag
Namn
Sankt Sigfrid kommunikation AB

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal andelar

Bokfört värde

100%

100%

1 000

100
100

Sankt Sigfrid kommunikation AB
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Org.nr

Säte

559219-2685

Växjö
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Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Aktieägartillskott Sydlänk AB
2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden

2020-12-31

510

Inköp

510

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

510

510

Utgående redovisat värde

510

510

2021-12-31

2020-12-31

0

146

Not 17 Andra långfristiga fordringar

Ingående anskaffningsvärden, momsfordran
Avgående fordringar

-146

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

0

Utgående redovisat värde

0

0

2021-12-31

2020-12-31

6 983

6 561

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna intäkter avseende nätavgifter
Upplupna intäkter avseende EU-bidrag

6 258

Övriga upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader

482

899

24 204

6 119

31 668

19 837

Antal aktier

Kvotvärde

1 000 000

10

Not 19 Antal aktier och kvotvärde
(Angivet i styck resp kronor)
Namn
Antal aktier

1 000 000

Not 20 Disposition av vinst eller förlust. Förslag till vinstdisposition.
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
balanserad vinst

85 220

överkursfond

63 558

årets vinst

1 996
150 774

disponeras så att i ny räkning överföres

150 774
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Not 21 Långfristiga skulder
2021-12-31

2020-12-31

40 000

40 000

40 000

40 000

169 303

169 303

51 071

51 071

220 373

220 373

2021-12-31

2020-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

55 000

55 000

Utnyttjad kredit uppgår till

12 115

22 803

Förfaller senare än ett år men inom fem år från balansdagen
Skulder till koncernföretag

Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder

Not 22 Koncernkonto

Bolaget är anslutet till ett koncernkonto där Växjö kommun är kontoinnehavare gentemot kreditgivande bank.

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2021-12-31

2020-12-31

Upplupna personalkostnader

2 623

2 628

Upplupna räntekostnader

2 125

2 423

Förutbetalda bredbandsintäkter

7 838

11 622

Förutbetalda bidrag

2 189

1 818

704

364

15 478

18 855

2021-12-31

2020-12-31

-9 497

-9 773

-9 497

-9 773

2021-12-31

2020-12-31

49 876

45 317

Övriga upplupna kostnader

Not 24 Räntor och utdelningar

Erlagd ränta

Not 25 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar

1 500
49 876
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Mattias Johansson

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Wexnet AB, org. nr 556923-9444
Rapport om årsredovisningen

ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Wexnet AB för
år 2021. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 8-23 i detta
dokument.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Wexnet ABs finansiella ställning per den 31
december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av
årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning
är en del av revisionsberättelsen.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Wexnet AB.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Jag är oberoende i förhållande till Wexnet AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Wexnet AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Grund för uttalanden

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag.

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Wexnet AB enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att
göra något av detta.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
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Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som
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är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas
på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta,
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Kristianstad den 21 mars 2022

Mattias Johansson
Auktoriserad revisor
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Styrelse för Wexnet AB 2021
Organisationsnummer 556923-9444
Styrelsens säte: Växjö
Bo Frank

Tomas Blomster

Michael Sjöö

Anita Lindstedt

Lars Altgård

Sven Petersson

Ordförande

Vice ordförande

Joakim Grundström
Personalrepresentant

Ersättare styrelsen:

Peter Bengtsson
Sven-Åke Berggren
Gustaf Bergström
Angelica Karlsson
Mats Wembo		
Sven Olof Sörgårn
Rickard Åkerlund

Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Personalrepresentant, ersättare
Personalrepresentant, ersättare

Verkställande direktör
Erik Tellgren

Revisorer
Revisorer

Lekmannarevisorer

Mattias Johansson, ordinarie
Örjan Davoust, ordinarie
Martin Troedsson, revisorsuppleant Ulf Fjeld, ordinarie
Kerstin Petersson, ordinarie
Kennert Sjögren, ordinarie
Börje Johansson, ersättare
Per-Anders Johansson, ersättare
Johnny Lundberg, ersättare

Styrelsen har under året hållit sex protokollförda sammanträden.
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FIBER FÖR FRAMTIDEN
Wexnet – en del av Växjö Energi
Box 497 • 351 06 Växjö • Kvarnvägen 35
0470-70 33 33 • info@wexnet.se • wexnet.se

Wexnet AB
Box 497, 351 06, Kvarnvägen 35, Växjö
0470–70 33 33, info@wexnet.se, wexnet.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-07
§ 155

Dnr 2022/204-1.4.1

Årsredovisning 2021 för Destination
Glasriket AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera
information om årsredovisning 2021.
Ärendebeskrivning
Det av Lessebo kommun delägda bolaget Destination Glasriket AB
har överlämnat årsredovisning för 2021 för kännedom.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 § 141
Årsredovisning 2021
Granskningsrapport

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-05-24
§ 141

Dnr 2022/204-1.4.1

Årsredovisning 2021 för Destination
Glasriket AB
Beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera
information om årsredovisning 2021.
Ärendebeskrivning
Det av Lessebo kommun delägda bolaget Destination Glasriket AB
har överlämnat årsredovisning för 2021 för kännedom.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021
Granskningsrapport

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-05-16

Årsredovisning 2021 för Destination
Glasriket AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera
information om årsredovisning 2021.
Ärendebeskrivning
Det av Lessebo kommun delägda bolaget Destination Glasriket AB
har överlämnat årsredovisning för 2021 för kännedom.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021
Granskningsrapport

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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Styrelsen och verkställande direktören för Destination Glasriket AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten

Återigen har verksamheten präglats av Corona-Pandemin som fortsatt skapat problem att hantera
men som faktiskt även skapat nya möjligheter. Samtliga genomförda aktiviteter har genomförts
med hänsyn till pandemin men har än dock kunnat genomföras. Pandemin har också inneburit
nya möjligheter, inte minst i form av de stödmedel bolaget erhållit av Tillväxtverket genom
Region Kalmar län. Det har inneburit att bolaget kunnat genomföra fler och starkare insatser
under året.
Årets första halva ägnades till stor del åt att projektleda framtagandet av Glasrikets nya hemsida
samt den innovativa Reseplanerare man integrerat på nya hemsidan. Det är projektet: Glasriket
en attraktiv destination för husbilsturisten som möjliggjort denna satsning, både i form av medel
samt personell resurs för projektet som också lagt ner många timmars projekt ledning. Det är
bland annat reseplaneraren som legat till grund för ansökan och som skall stimulera till att fler
husbilsägare kan planera sin resa i Glasriket.
Under våren togs också Glasriket Magasin fram för att distribueras i juni. Detta är ett exempel på
aktivitet som senarelades på grund utav pandemin. Glasriket Magasin anses av näringen som
fortsatt viktig och tas fram av bolaget med finansiering av näringen och kommunerna. En annan
satsning som påbörjades under våren var etableringen i Naturkartan. Naturkartan är ett exempel
på en av alla digitala plattformar för turismen som växer fram. Man kan se att Pandemin gjort att
upplevelser i natur ökat ordentligt. Denna satsning hoppas vi skall leda till att fler upptäcker
Glasrikets natur i form av vandrings-och cykelleder. Det har gjorts mycket annan
marknadsföring, både digitalt i egna kanaler samt i samarbete med andra företag. Exempelvis har
ett samarbete med SJ utvecklats under året. Bolaget har också genomför tre glashelger:
Vernissagehelgen Glaskonst, shoppinghelg samt Glasriket Glöder. Viktigt att notera är att det
många gånger är projekten som bolaget driver och medverkar inom som möjliggjort insatserna.
Bolaget har fortsatt haft goda relationer med Regionerna i Kalmar och Kronoberg där man
samverkar kring gemensamma frågor för besöksnäringen. Man samverkar också i olika
marknadsföringsinsatser mot utlandet.
Glädjande är att det gjorts positiva satsningar på organisationen i bolaget under året. Glasrikets
kommuner hade sedan tidigare fattat beslutet att stärka organisationen med personella resurser.
Personerna har sina anställningar kvar på kommunerna men arbetar nu dedikerat för bolaget.
Hösten ägnades åt att forma tjänsterna, upprätta handlingsplan och att komma i fas i de nya
lokalerna på resecentrum i Nybro.
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Utfallet av turiståret har varit bra med tanke på den pandemin som hela tiden varit närvarande.
Tidig höst anades rekord i antalet övernattande gäster på våra boendeanläggningar. Tyvärr
reducerades siffrorna då smittantalet ökade kraftigt och nya restriktioner infördes under hösten.
Besökarna från Tyskland återhämtade sig något men är inte tillbaka på nivåerna före pandemin.
Däremot ser man att besöken från Svensken varit bra som en effekt av pandemin. Siffrorna är
dock klart bättre än fjolåret och i paritet med året 2019, dvs före pandemin.
Slutligen vill vi berätta en positiv händelse. Under en vecka i November hade Glasriket besök av
Husbilsresenärerna från resmålstidningen Freedomtravel. En resa som genererade flertalet
positiva artiklar om Glasriket. Senare valde tidningen att också utse Glasriket till Årets
Destination för husbilsresenären.
Företaget har sitt säte i Nybro.

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2021
2 071
0
73

2020
2 417
230
72

2019
2 503
-202
89

2018
2 620
-225
89

Förändring av eget kapital
Aktie-

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Balanseras i ny räkning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Balanserat

Årets

Totalt

kapital

resultat

resultat

400 000

565 119

230 322

1 195 441

230 322

-230 322
-149
-149

0
-149
1 195 292

400 000

795 441

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 600 000 (600 000) kr.

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets förlust

795 441
-149
795 292

disponeras så att
i ny räkning överföres

795 292
795 292

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2 071 397
1 559 470
3 630 867

2 416 760
846 576
3 263 336

-2 612 346
-1 006 095

-2 302 574
-722 439

-12 435
-3 630 876
-9

-4 528
-3 029 541
233 795

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-18
-122
-140
-149

0
-3 473
-3 473
230 322

Resultat före skatt

-149

230 322

Årets resultat

-149

230 322

Not

Resultaträkning
Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
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Not

Balansräkning

2021-12-31

2020-12-31

45 214
45 214

18 113
18 113

45 214

18 113

228 630
95 977
259 700
584 307

0
126 766
25 750
152 516

1 017 568
1 017 568
1 601 875

1 481 729
1 481 729
1 634 245

1 647 089

1 652 358

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

3

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

4

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

Balansräkning

2021-12-31

2020-12-31

400 000
400 000

400 000
400 000

795 441
-149
795 292
1 195 292

565 119
230 322
795 441
1 195 441

207 605
12 383
31 837
199 972
451 797

81 293
0
44 796
330 828
456 917

1 647 089

1 652 358

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning
Tillämpade avskrivningstider:
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

5 år

Not Ställda säkerheter

Företagsinteckning

2021-12-31

2020-12-31

300 000
300 000

300 000
300 000

2021

2020

2

2

2021-12-31

2020-12-31

107 641
39 536
147 177

85 000
22 641
107 641

-89 528
-12 435
-101 963

-85 000
-4 528
-89 528

45 214

18 113

Not 2 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 4 Checkräkningskredit
2021-12-31

2020-12-31

300 000

300 000

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

Nybro den 11 april 2022

Lars Altgård
Ordförande

Christina Davidsson

Johan Jonsson

Niklas Jonsson

Carina Åresved- Gustafsson
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 11 april 2022

Bruno Tagesson
Auktoriserad revisor
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Fastställelseintyg
Undertecknad verkställande direktör i Destination Glasriket AB intygar att resultaträkningen och
balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 11 april 2022. Årsstämman
beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med
originalen.

Nybro 220411

Carina Åresved- Gustafsson
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-06-09

Valärenden 2022-06-20
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förrätta följande fyllnadsval:
Kommunstyrelsen (innevarande mandatperiod)
Som ersättare istället för Paul Nilsson (KD) välja N.N.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25 att godkänna avsägelse
från Paul Nilsson (KD). En position lämnades vakant, som nu
föreslås besättas.
Beslutsunderlag
Avsägelse enligt ovan
Sara Nilsson
Kanslichef
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Bodil Jonsson nomineras till den vakanta platsen ersättare för Kristdemokraterna i
Kommunstyrelsen efter Paul Nilsson.
Bodil Jonsson nomineras även till den vakanta platsen som gruppledare för
Kristdemokraterna efter Paul Nilsson.

Vice ordförande
Kristdemokraterna i Lessebo

Postadress

c/o Bodil Jonsson
Lilla Vägen 6, 365 94 Skruv

Telefon 070-7274122

553

E-post

bodil.jonsson@kristdemokraterna.se
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Kommunstyrelsen
2022-06-12

Anmälan av ny gruppledare för
Kristdemokraterna
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar anmälan av Bodil Jonsson som
Kristdemokraternas gruppledare.
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges första sammanträde för
mandatperioden, anmälde samtliga partier en gruppledare.
Kristdemokraternas anmälda gruppledare har avgått från
fullmäktige, och partiet anmäler därmed en ny gruppledare.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Kristdemokraterna 2022-06-10
Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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Bodil Jonsson nomineras till den vakanta platsen ersättare för Kristdemokraterna i
Kommunstyrelsen efter Paul Nilsson.
Bodil Jonsson nomineras även till den vakanta platsen som gruppledare för
Kristdemokraterna efter Paul Nilsson.

Vice ordförande
Kristdemokraterna i Lessebo

Postadress

c/o Bodil Jonsson
Lilla Vägen 6, 365 94 Skruv

Telefon 070-7274122
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Kommunstyrelsen
2022-06-09

Inkommen motion om ”Quick responseverktyg”
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Anders Karlsson (SD) har inkommit med en motion där han
föreslår att Lessebo kommun snarast implementerar ett ”Quick
response-verktyg” för att Lessebo kommun skall ha möjlighet att
kunna informera eller varna kommuninnevånarna genom SMStjänst i realtid.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2022-04-26

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-06-09

Inkommen motion om att erbjuda gratis
mensskydd
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Ragnar Lindberg (S), Monika Johansson (S) och Lena Henriksson
(S) har inkommit med en motion där de föreslår barn- och
utbildningsnämnd och kommunstyrelse får i uppdrag att erbjuda
en variation av kostnadsfria mensskydd till barn och unga.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2022-05-31

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-06-09

Inkommet medborgarförslag om förbättrad
fritid för ungdomar som vill meka med
fordon
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
En medborgare har inkommit med förslag om att kommunen
ordnar en lokal där ungdomar kan meka med fordon.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2022-06-08

Sara Nilsson
Kanslichef Kommunledningskontoret
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Medborgarförslag
Ärendenummer: #2042 | Inskickat av: MARIA CARLSTRÖM WIBERG (signerad) | 2022-06-08 20:49

1. Förslag
Förslaget
Här skriver du kortfattat vilket beslut du anser att Kommunfullmäktige bör fatta. Om du vill
lämna ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.
Jag och sin son vill lämna in ett förslag som skulle innebära en förbättrad fritid för många av
våra ungdomar i kommunen. Många ungdomar är intresserade av att meka och/eller att lära sig
meka. De flesta saknar dock möjlighet att meka hemma, många bostäder saknar helt enkelt
ytan, kanske bor man i lägenhet. Tänk om kommunen kunde bistå med en lokal, dit ungdomar
kunde komma för att meka, äldre ungdomar kan lära de yngre, kunskaper och lärdomar byts
mellan de mekintresserade.... Inget är gratis, finns lokal att uppbringa? Om "ja", för att stävja att
det blir ett allmänt "tillhåll", någon form av abonnemang för de som vill nyttja lokalen... Min son
är 19 och vi letar med ljus och lykta efter en lokal där han skulle kunna hålla på med sitt stora
(förutom innebandyn) intresse, som ju då är att meka med bilar. Söker man lokal att hyra i Växjö
pratar vi om en månadskostnad på upp emot 20 tkr i månaden..... det skulle innebära att man
behöver ha en verksamhet för att kunna hyra en sån lokal. Så det går ju bort när man som sonen
går på gymnasiet, även om man är driftig :) Vi försöker vara kreativa o lägga fram ett förslag till
kommunen, som även om det inte skulle hinna gynna just min son, kanske i framtiden, skulle
kunna gynna andra mek-intresserade ungdomar. Tag gärna kontakt med mig, eller sonen för att
höra med om våra tankar!

Motivering
Motivera varför du tycker att Kommunfullmäktige skall fatta detta beslut. Om du vill lämna
ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.
Syftet är att skapa en meningsfull fritid för ungdomar i kommunen.

Ärendenummer: #2042 | Inskickat av: MARIA CARLSTRÖM
561 WIBERG (signerad) | Datum: 2022-06-08 20:49
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2. Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Maria Carlström Wiberg

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: MARIA CARLSTRÖM WIBERG
Datum: 2022-06-08 20:49
Signerad checksumma: 7E2064B2CA7ECC96DE130FAB645CC4FA65020A03

Ärendenumme
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2022-06-09

Delgivningar 2022-06-20
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar information till protokollet.
Ärendebeskrivning
Denna gång har följande inkommit för delgivning:
Socialnämnden

Individrapportering inklusive beslut
SoL och LSS, ej verkställda beslut
2021-10-01-2021-12-31
2022-01-01-2022-03-31

Länsstyrelsen

Beslut om efterträdarval fullmäktige.
Avgångna ledamöter;
Paul Nilsson (KD) och Monica
Widnemark (S)
Information om lagförslag tobaksfria
nikotinprodukter

Länsstyrelsen Skåne

Protokoll över inspektion av
kommunens
överförmyndarverksamhet

Johanna Dennerhed Bengtsson
Koordinator Kommunledningskontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-05-18
§ 54

Dnr 2022/27-

Individrapportering ej verkställda beslut
Beslut
Redovisningen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är anmäld till
Inspektionen för vård och omsorg.
Socialnämnden noterar till protokollet att det inte finns några icke
verkställda beslut inom LSS.
För kännedom översända densamma till kommunfullmäktige och
Lessebo kommuns revisorer.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har
verkställts senast tre månader efter beslut. På motsvarade sätt ska
socialnämnden rapportera om en insats har avbrutits och inte
verkställts på nytt inom tre månader.
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-05-04 § 124
Individrapportering ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
2022-04-30
Yrkanden
Marie Walfridsson (C) yrkar att redovisningen av ej verkställda beslut
enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg.
Socialnämnden noterar till protokollet att det inte finns några icke
verkställda beslut inom LSS.
För kännedom översända densamma till kommunfullmäktige och
Lessebo kommuns revisorer.

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige
Lessebo kommuns revisorer

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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INDIVIDRAPPORTERING – EJ VERKSTÄLLDA BESLUT enl. SoL/IFO

Avser period:
210101210430210430
220101-220331
Nr

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

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

Beslutsdatum
för gynnande
beslut som ej
är verkställt

106

IFO

Barn

110

IFO

Vuxen

Datum för
när avbrott i
verkställigheten
skedde

Typ av bistånd
enl. SoL, LSS

Skäl till att beslutet
ännu ej verkställts
eller att insatsen
avbrutits

Datum när
beslutet
faktiskt
har
verkställts

Övriga
kommentarer
eller
upplysningar i
ärendet

2020-08-17

Ungdomstjänst

Resursbrist, saknar
lämplig
personal/uppdragsgivare

220331
Avslutar
rapportering
till IVO p.g.a
att det inte ska
rapporterar
som ej
verkställt
beslut. Om
dom inte
verkställts
inom två år
ska det åter
rapporteras till
förvaltningsrät
ten.

Blivit erbjuden
ungdomstjänst.
Tackat nej. 202105-28 byte av
handläggare.

2021-05-07

Kontaktperson

Resursbrist, saknar

565

Har specifika

lämplig
personal/uppdragsgivare

112

IFO

Barn

2021-01-22

Ungdomstjänst

Resursbrist, saknar
lämplig
personal/uppdragsgivare

113

IFO

Barn

2020-12-28

Ungdomstjänst

Resursbrist, saknar
lämplig
personal/uppdragsgivare

114

IFO

Barn

2021-06-07

Ungdomstjänst

Resursbrist, saknar

566

220331
Avslutar
rapportering
till IVO p.g.a
att det inte ska
rapporterar
som ej
verkställt
beslut. Om
dom inte
verkställts
inom två år
ska det åter
rapporteras till
förvaltningsrät
ten.
220331
Avslutar
rapportering
till IVO p.g.a
att det inte ska
rapporterar
som ej
verkställt
beslut. Om
dom inte
verkställts
inom två år
ska det åter
rapporteras till
förvaltningsrät
ten.
220331

önskemål om
personal. Inga
kompenserade
insatser har getts
undertiden. Har
önskemål att
kontaktperson ska
vara mellan 25-30
och man. Tyvärr
har ingen sådan
matchning kunnat
erbjudas
Svårt att hitta
platser som tar
emot
ungdomstjänst
under pågående
pandemi.

Svårt att hitta
platser som tar
emot
ungdomstjänst
under pågående
pandemi.

Svårt att hitta

lämplig
personal/uppdragsgivare

116

IFO

Barn

2021-04-08

Ungdomstjänst

Resursbrist, saknar
lämplig
personal/uppdragsgivare

117

IFO

Barn

2021-08-20

Kontaktperson

Resursbrist, saknar
lämplig
personal/uppdragsgivare

Redovisat i socialnämnden ………………………………
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Avslutar
rapportering
till IVO p.g.a
att det inte ska
rapporterar
som ej
verkställt
beslut. Om
dom inte
verkställts
inom två år
ska det åter
rapporteras till
förvaltningsrät
ten.
220331
Avslutar
rapportering
till IVO p.g.a
att det inte ska
rapporterar
som ej
verkställt
beslut. Om
dom inte
verkställts
inom två år
ska det åter
rapporteras till
förvaltningsrät
ten.

platser som tar
emot
ungdomstjänst
under pågående
pandemi.

Svårt att hitta
platser som tar
emot
ungdomstjänst
under pågående
pandemi.

Ingen matchning
kunnat göras
utifrån behov.
Önskemål om
kvinnlig
kontaktperson
mellan 20-25 år

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-04-20
§ 46

Dnr 2021/18-1.8.1

Individrapportering ej verkställda beslut
Beslut
Redovisningen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är anmäld till
Inspektionen för vård och omsorg.
För kännedom översända densamma till kommunfullmäktige och
Lessebo kommuns revisorer.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har
verkställts senast tre månader efter beslut. På motsvarade sätt ska
socialnämnden rapportera om en insats har avbrutits och inte
verkställts på nytt inom tre månader.
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-04-05 § 100
Individrapportering ej verkställda beslut 2021-10-01-2021-12-31
Yrkanden
Joachim Danielsson (S) yrkar att redovisningen av ej verkställda
beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg.
För kännedom översända densamma till kommunfullmäktige och
Lessebo kommuns revisorer.

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige
Lessebo kommuns revisorer

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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INDIVIDRAPPORTERING – EJ VERKSTÄLLDA BESLUT enl. SoL/IFO

Avser period:
210101210430210430
211001-211231

Nr

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

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

Beslutsdatum
för gynnande
beslut som ej
är verkställt

106

IFO

Barn

2020-08-17

Datum för
när avbrott i
verkställigheten
skedde

Typ av bistånd
enl. SoL, LSS

Skäl till att beslutet
ännu ej verkställts
eller att insatsen
avbrutits

Ungdomstjänst

Resursbrist, saknar
lämplig
personal/uppdragsgivare

569

Datum när
beslutet
faktiskt
har
verkställts

Övriga
kommentarer
eller
upplysningar i
ärendet

Blivit erbjuden
ungdomstjänst.
Tackat nej. 202105-28 byte av
handläggare.
220404 Efter

110

IFO

Vuxen

2021-05-07

Kontaktperson

111

IFO

Vuxen

112

IFO

Barn

2021-01-22

Ungdomstjänst

113

IFO

Barn

2020-12-28

Ungdomstjänst

Resursbrist, saknar
lämplig
personal/uppdragsgivare

114

IFO

Barn

2021-06-07

Ungdomstjänst

Resursbrist, saknar
lämplig
personal/uppdragsgivare

115

IFO

Vuxen

2020-06-16

Kontaktperson

Resursbrist, saknar

2021-01-01

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

upplysning/förfråg
an till IVO så
kommer inte
ungdomstjänst att
rapporteras mer
till IVO p.g.a att
det är en dom som
ska verkställas inte
enligt ett beslut 4
kap. 1§ SoL.
Kommer att
stängas vid
rapportering första
kvartalet-22
Ej verkställt
2021-10-13

2021-10-15

Rekrytering av
kontaktperson
pågår.
Svårt att hitta
platser som tar
emot
ungdomstjänst
under pågående
pandemi.
Se kommentar till
106
Svårt att hitta
platser som tar
emot
ungdomstjänst
under pågående
pandemi.
Se kommentar till
106
Svårt att hitta
platser som tar
emot
ungdomstjänst
under pågående
pandemi.
Se kommentar till
106
Miss i rutinerna

lämplig
personal/uppdragsgivare

116

IFO

Barn

2021-04-08

Ungdomstjänst

Resursbrist, saknar
lämplig
personal/uppdragsgivare

117

IFO

Barn

2021-08-20

Kontaktperson

Resursbrist, saknar
lämplig
personal/uppdragsgivare

Redovisat i socialnämnden ………………………………
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inom
förvaltningen vid
överlämnade av
uppdrag till ny
person som arbetar
med att hitta
kontaktpersoner .
Lex-Sarah anmält
Svårt att hitta
platser som tar
emot
ungdomstjänst
under pågående
pandemi.
Se kommentar till
106
Ingen matchning
kunnat göras
utifrån behov

INDIVIDRAPPORTERING – EJ VERKSTÄLLDA BESLUT enl. SoL och LSS
Avser period:
211001-211231

Nr

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

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

Beslutsdatum
för gynnande
beslut som ej
är verkställt

112

SoL-OF

Vuxen

114

LSS

115

SoL-OF

Datum för
när avbrott i
verkställigheten
skedde

Typ av bistånd
enl. SoL, LSS

Skäl till att beslutet
ännu ej verkställts
eller att insatsen
avbrutits

Datum när
beslutet
faktiskt
har
verkställts

2021-04-20

Sysselsättning

2021-11-16

Vuxen

2021-04-28

Vuxen

2021-06-22

Personlig
assistans
9:2 LSS
Kontaktperson

Den enskilde är inte
motiverad till att påbörja
insatsen
Resursbrist, saknar
lämplig
personal/uppdragsgivare
Resursbrist, saknar
lämplig
personal/uppdragsgivare

Redovisat i socialnämnden ………………………………
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2021-11-01
2021-11-17

Övriga
kommentarer
eller
upplysningar i
ärendet

1 (2)

Information
Datum
2022-05-16

Ärendebeteckning
705-3068-2022

Kommunerna i Kronobergs län
Kommunfullmäktige tillhanda
För kännedom till nämnd med
ansvar för tobakstillsyn

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter den 1
augusti
Länsstyrelsen informerar härmed om ny lagstiftning som förväntas
beslutas av Sveriges riksdag den 21 juni. Vi uppmanar därför kommunen
att följa nyhetsrapporteringen. Om riksdagen inte beslutar att införa den
nya lagen kan kommunen bortse från innehållet i detta brev. Om
riksdagen beslutar att införa den nya lagen behöver kommunen vidta ett
antal åtgärder vilka gås igenom nedan. Observera att det kan finnas fler
åtgärder som behöver vidtas. Kommunen bör redan nu ta del av
informationen nedan så att nödvändiga åtgärder hinner förberedas i tid
till lagens förväntade ikraftträdande.
Den 1 augusti 2022 förväntas lag (xxxx:xxx) om tobaksfria
nikotinprodukter att träda i kraft. Lagstiftningen innebär bland annat att
detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria
nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Produkterna kommer bara få
säljas till den som fyllt 18 år, den som säljer produkterna ska förvissa sig
om mottagarens ålder och inne på varje försäljningsställe ska det finnas
ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet
mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte
har fyllt 18 år. Det kommer även finnas bestämmelser för hur
förpackningarna får se ut och på vilket sätt de ska vara märkta med
hälsovarning. Som kompletterande bestämmelser till lagen förväntas
även förordning (xxxx:xxx) om tobaksfria nikotinprodukter införas.
Syftet med den nya lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot
beroendeframkallande produkter.
Kommunen blir tillsynsmyndighet
Kommunen och Polismyndigheten kommer att vara ansvariga för
tillsynen på försäljningsställena. Länsstyrelsen får det regionala
tillsynsansvaret och ska även biträda kommunerna med information och
råd samt främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan
tillsynsmyndigheter och andra.
Viktigt att tänka på är att kommunen måste vidta vissa åtgärder med
anledning av den nya lagen:

Postadress: 351 86 Växjö

Telefon: 010-223 70 00

E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
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Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Information
2022-05-16

•
•
•
•
•
•
•

2 (2)
705-3068-2022

Kommunen behöver fatta beslut om vilken nämnd som ska
ansvara för att ta emot anmälningar från försäljningsställen och
bedriva tillsyn över dessa.
De handläggare som ska arbeta med tillsyn av tobaksfria
nikotinprodukter kan behöva delegation för detta.
Det måste finnas anmälningsblanketter för de säljare som vill
sälja tobaksfria nikotinprodukter. Skicka ut blanketten till de
försäljningsställen ni redan vet säljer sådana produkter idag.
Tillsynsprotokoll behöver tas fram alternativt införlivas i andra
befintliga tillsynsprotokoll.
Avgiftstaxor behöver ändras till att även omfatta tobaksfria
nikotinprodukter.
Kommunens hemsida behöver uppdateras med information om
den nya lagen, anmälningsblanketter, egenkontroll m.m.
Skicka ut information om den nya lagen till försäljningsställen.

Länsstyrelsen arbetar med att ta fram ett informationsblad om lagen som
kommunen har möjlighet att vidaredistribuera till försäljare i er
kommun. Länsstyrelsen räknar med att distribuera informationsbladet till
kommunen den 21 juni när riksdagen har fattat beslut. Det finns redan
nu dekaler om 18-årsgräns som kommunen kan beställa från
Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen behöver era kontaktuppgifter
För vårt framtida arbete och dialog med kommunen behöver vi veta
vilken nämnd som kommer att ha ansvaret för tillsyn enligt lag om
tobaksfria nikotinprodukter. När beslut om ansvarig nämnd har fattats
önskar Länsstyrelsen att kommunen meddelar oss e-postadress till
nämnden genom att mejla till Länsstyrelsen.
Har kommunen några frågor eller funderingar kring lag om tobaksfria
nikotinprodukter samt vid dekalbeställning är ni välkomna att kontakta
Länsstyrelsen på alkohol.tobak.vastragotaland@lansstyrelsen.se / 010224 40 00.
Christina Nilsson
Tillsynshandläggare
Länsstyrelsen Kronoberg

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

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

2/2

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, 351 86
VÄXJÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Sofie Bäckström

Ann Jonasson
Kopia till
Kommun/landsting
Ny ledamot
Ny ersättare
Parti
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