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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-11-16

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 187 Dnr 2021/101-1.4.1 
 

Ekonomisk uppföljning, oktober 2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att notera 
informationen till protokollet.  
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomisk uppföljning per oktober 2021 har tagits fram av 
Ekonomiavdelningen. 
 
Ekonomichef Maria Trulsson redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-10 
Rapport: Totalt oktober 2021 
Rapport: Utfall per förvaltning, verksamhet oktober 2021 
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Ekonomisk uppföljning, oktober 2021 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till 
protokollet.  
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomisk uppföljning per oktober 2021 har tagits fram av 
Ekonomiavdelningen. 

 
Beslutsunderlag 
Rapport: Totalt oktober 2021 
Rapport: Utfall per förvaltning, verksamhet oktober 2021 

 
 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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KOMMUNSTYRELSEN
SAMHÄLLSBYGGNADS

NÄMND
MYNDIGHETSNÄMND

BARN OCH

UTBILDNINGSNÄMND
SOCIALNÄMND

Utfall jan-okt 49 461,8 16 650,7 162,4 236 629,6 177 958,4

Periodiserad budget 58 610,0 19 129,0 219,0 243 622,0 159 250,0

% förbr 84% 87% 74% 97% 112%
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Politisk vht,

styr- o

ledning

Revision
Kommun-

lednkontor
Näringsliv Bibliotek

Kultur,

Fritid &

Turism

Färdtjänst

Arbets-

marknadse

nhet

Räddningstj

änst

Måltids-

verksamhet

Mark,

beredskap

mm

Utfall jan-okt 5 292,2 777,4 17 730,6 1 390,9 3 853,7 9 329,9 1 423,9 5 556,8 9 309,7 -   535,6 -  4 667,8

Periodiserad budget 5 394,8 652,0 19 996,3 1 995,0 3 978,6 10 142,2 1 412,5 5 149,1 9 307,5 117,0 465,0

% förbr 98% 119% 89% 70% 97% 92% 101% 108% 100% -458% -1004%
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Kommentarer KS, oktober 
 

Periodens ekonomiska utfall uppgår till 84 % av de budgeterade kostnaderna för 
januari-oktober.  
  
Politisk vht, styr & ledning: Ingen större avvikelse för perioden.  
  

Revision: Överskridandet beror på köp av konsultrevision som ej fördelar sig jämt 
över året.  
Kommunledningskontoret: består av flera olika verksamheter där följande 
avvikelser kan nämnas. Kostnaderna för rekrytering av ny HR-chef finns ej 
budgeterade vilket skapar ett överskridande av budgeten. Detta vägs dock upp 
av högre intäkter än budgeterat på IT-avdelningen.  
  

Näringsliv: visar ett överskott. Detta beror bl. a på att vi inte betalt ut några 
projektmedel till Leader Sydost samt att alla budgetmedel avseende aktiviteter för 
näringslivet inte har kunnat utnyttjas pga. Corona-pandemin.  
  
Bibliotek: Ingen större avvikelse för perioden.  
  

Kultur, Fritid & Turism: består av flera olika verksamheter där följande 
avvikelser kan nämnas. Idrotts & fritidsanläggningar visar ett överskott som beror på 
att verksamheten inte kunnat bedrivas i full utsträckning pga. Corona-pandemin och 
därav är kostnaderna lägre än budgeterat. Utbetalning av diverse bidrag till 
föreningar görs löpande under året och efter oktober är det ett överskott jämfört mot 
budget. Turism visar dock ett underskott där den största anledningen är att vi inte 
har haft någon arrendator, mer än några månader, på Gökaskratt och har då inte fått 
in arrendet samt att kommunen fått stå för tex. el, uppvärmning mm som 
arrendatorn annars betalar.  
  

Färdtjänst: Ingen större avvikelse för perioden.  
  
Arbetsmarknadsenheten: Sjukskrivning av personal gör att lönekostnaderna är 
lägre än budgeterat. Årsbudgeten för feriearbetare är utnyttjad men ligger 
periodiserad jämt över året vilket gör att det per oktober visar ett underskott, det 
kommer dock att rätta till sig vid årsskiftet. Överskridandet på 
arbetsmarknadsenheten beror till största delen på eftersläpning i utbetalningen 
av bidrag från arbetsförmedlingen avseende olika typer av bidragsanställningar, men 
även att vi inte får in lika mycket bidrag som beräknat.  
  

Räddningstjänst: Ingen avvikelse.  
  
Måltidsverksamheten: Överskottet beror på högre intäkter än budgeterat.  
  

Mark, beredskap, mm: Överskottet beror på intäkter för försäljning tomter.  
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Politisk vht

o adm.

Gata, park

& skogen
Plan & Bygg

Miljö &

Hälsa

Interna

arbeten

Externa

arbeten
Fastigheter

Delsumma

skattefin.

vht

Va

Delsumma

affärsdriv.

vht

Summa

Utfall jan-okt 3 495,4 11 532,5 463,0 2 121,9 - 326,8 - 35,4 1 292,4 18 543,0 -1 892,3 -1 892,3 16 650,7

Periodiserad budget 4 365,0 10 576,2 942,3 1 975,7 -   116,7 0,0 1 394,8 19 137,3 -   7,8 -   7,8 19 129,5

% förbr 80% 109% 49% 107% 280% 0% 93% 97% 24260% 24260% 87%
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Kommentarer SBN, oktober 
 

Politisk verksamhet och administration:  Verksamheten beräknas att de ska ge 

ett visst överskött. Bostadsanpassning visar ett överskott på ca 190 tkr samt staben 

visar ett överskott ca 520 tkr pga. lägre personal-och driftkostnader, Cafeterian visar 

ett överskott pga. av lägre intäkter och driftkostnader, Energirådgivning visar ett 

överskott pga. lägre driftkostnader. 

Gata, park & skogen: Anläggning beräknas ger ett visst underskott. I nuläget 

överskott inom gata på ca 40 tkr pga. toppbeläggningar har överskott på ca 90 tkr och 

vinterväghållning ca 170 tkr samt barmarkunderhåll visar ett underskott på ca 330 

tkr, budget för vinterväghållning är periodiserad mellan jan-april. Gatubelysning är i 

balans men elkostnader visar ett överskott på ca 200 tkr samt underskott på internt 

arbete i samband med LED byte. Julbelysning visar ett överskott i nuläget. Park visar 

ett underskott på ca 1010 tkr pga. internarbete i samband med parkunderhåll. Skogen 

är i balans och beräknas att de ska kunna hålla sin budget. 

Plan & Bygg: Beräknas att de ska ge ett visst överskott. Bygg visar överskott pga. 

högre intäkter och lägre driftkostnader. Detaljplanskostnader visar ett underskott 

pga. vi har inga detaljplan som faktureras externt i nuläget. Primärkartor visar ett 

överskott pga. vi har börjat arbeta med primärkartor mer i egen regi och vi har lägre 

driftkostnader. 

Miljö & Hälsa: Beräknas att de ska ge ett visst underskott pga. utökat 

bemanningsbehov med anledning av utökat tillsynsansvar, lagen om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen § 2020:526 samt uppdrag av smittskydd 

främst inom livsmedelskontrollen med anledning av Corona. Sjökalkning är i balans. 

Enskilda avlopp visar ett underskott pga. lägre intäkter. 

Interna arbeten: Är i balans  

Externa arbeten: Är i balans 

Fastigheter: Verksamheten visar ett överskott på ca 100 tkr, lokalvård är i balans 

och ger ett överskott på ca 170 tkr och fastigheter visar ett underskott på ca 70 tkr. 

Skadegörelsekostnader uppgår till ca 120 tkr. Fjärrvärmekostnader visar ett 

underskott på ca 160 tkr pga. vinter som var kallare. Elkostnader visar ett överskott 

på ca 170 tkr. Hyreskostnader pga. ombyggnadskostnader för 

räddningstjänstenslokal ca 260 tkr. Lägre intäkter på Glashus BM i Kosta ca 160 tkr 

pga. hyresbortfall. Kostnader för el och fjärrvärme är periodiserat och hyran för 

Askungen, Stallet och Folkets Hus kommer under hösten. Kostnader för borttagning 

golvplatta på Stallet förskolan ca 780 tkr har bokfört på drift för att vi har inga medel 

för detta i projekt och dessa kostnader får inte redovisas på investering så detta måste 

planeras i samband med framtida investeringar att vi har budget i investeringen delat 

mellan investeringen och drift. 

VA: Verksamheten visar ett överskott och verksamheten beräknas kunna ge ett visst 

överskott. Verksamheter visar ett överskott pga. högre intäkter av va-taxor ca 1,1 mkr 

samt lägre personal-och driftkostnader. Elkostnader är periodiserat och de ger ett 

visst överskott. 
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Politisk vht

Utfall jan-okt 162,4

Periodiserad budget 218,9

% förbr 74%
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Kommentarer MN, oktober 

  

Politisk verksamhet ska ge ett visst överskott. 
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Politisk vht och

adm
Kulturskola Förskolor Fritidshem Grundskola F-9 Särskola Gymnasieskola

Vuxen-

utbildning

Justerat utfall jan-okt 6 204,5 3 314,1 55 401,6 7 293,0 103 455,9 10 925,1 40 116,5 9 919,0

Periodiserad budget 6 122,6 3 517,8 55 546,1 8 845,5 105 823,6 11 839,2 41 361,0 10 566,3

% förbr 101% 94% 100% 82% 98% 92% 97% 94%
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Kommentarer BUN, oktober 

 

Periodens ekonomiska utfall uppgår till 97% av de budgeterade kostnaderna för 

januari-oktober. 

Variationer i utfallet finns dock mellan nämndens olika verksamhetsformer. 

Politisk verksamhet och administration: Avvikelsen är en följd av utbyggnaden av de 

digitala verktygen inom hela barn- och utbildningsförvaltningen. Utbyggnaden ska 

delvis finansieras genom utbyte av dyrare enheter mot mindre kostsamma alternativ 

inom grundskolan. I dagsläget belastar utbyggnadskostnaden förvaltningens 

administration, motsvarande överskott finns inom grundskolan. En genomgång av 

IT-kostnaderna är påbörjad. 

Kulturskolan: Kostnader för material, personal och IT har varit lägre än budgeterat 

för perioden. De lägre personalkostnaderna beror på att en deltidstjänst övergått i en 

timanställning samt lägre sociala avgifter för personal över 65 år än vad som 

budgeteras. 

Förskolan: Högre kostnader för interkommunala ersättningar och driftsbidrag till 

föräldrakooperativet än förväntat. De högre personalkostnaderna inom 

förskoleverksamheten balanseras till största delen av högre intäkter vars syfte är att 

finansiera personalkostnader. Betydligt större intäkter i form av 

arbetsmarknadsersättningar och ersättning för Corona. 

Fritids: Lägre personalkostnader (bland annat beroende på att det budgeterats för 

särfritids i egen regi under hela året men det startades upp först från och med 

höstterminen, under vårterminens köptes tjänsten från socialförvaltningen) och 

kostnader för köp av särfritids. 

Grundskolan: Personalkostnaderna har varit högre än budgeterat, men finansieras 

delvis av intäkter avsedda för personal. Högre kostnader för interkommunala 

ersättningar då fler elever valt annan kommuns grundskola eller friskola än vid 

genomgången inför delårsbokslutet i augusti. Kostnader för skolskjutsar och IT har 

varit lägre än budgeterat.  

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. En del statsbidrag har i dagsläget godkänts utan krav på återbetalning 

medan andra ännu inte är beslutade. Kostnaden för situationen på Hackebackeskolan 

ingår inte i den här redovisningen.  

Särskola: Lägre kostnader för personal (senare tillsättning av tjänster där rektor gått 

in och tagit undervisning vilket sparat pengar samt att specialpedagogerna har 

nedsättning i sina tjänster av olika anledningar), interkommunala ersättningar och 

skolskjutsar.  

Gymnasieskola: De interkommunala ersättningarna som ännu inte har fakturerats 

har beräknats utifrån det programval de elever som studerade på gymnasiet i våras 

hade.  
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Vuxenutbildning: Överskott för vuxenutbildningen under perioden. 

Förhoppningen är att få allt fler i studier till hösten. 

Generellt inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde är att utfallet för 

sjuklöneersättning Corona och arbetsmarknadsersättningar är betydligt högre än 

förväntat under januari-oktober. Även den rekvirerade ersättningen från 

Migrationsverket är betydligt högre med fler asylsökande, framför allt inom 

grundskolan, än budgeterat för perioden. Dessa poster förklarar till största delen 

avvikelsen mellan periodens utfall och periodens budget. 

Några enheter har svårt att få ihop sin organisation utifrån de behov som finns på 

enheten och de ekonomiska förutsättningar de har fått, men i det stora hela ser det 

bra ut under perioden januari-oktober. 

Arbetet med rektorernas organisation och med deras planeringssystem pågår löpande 

för att kunna organisera verksamheten så att den blir så effektiv, men ändå lagenlig, 

som möjligt. 

Beviljade, men ej återrapporterade/godkända statsbidrag är redovisade 

kostnadsneutrala och kan komma att förändra utfallet när beslut kommer. En del 

statsbidrag har i dagsläget godkänts utan krav på återbetalning medan andra ännu 

inte är beslutade. 
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Ledning o

administr.
Politisk vht Äldreomsorg

Hemsjukvård

rehab

Omsorg

Funktionsned-

sättn

Individ o

familje-omsorg

Bostadsverksa

mhet

Utfall oktober 5 584,7 810,1 70 717,6 19 206,4 31 392,6 50 121,0 126,0

Periodiserad budget 6 458,0 848,0 69 047,0 20 135,0 29 845,0 32 703,0 213,0

% förbruk 86% 96% 102% 95% 105% 153% 59%
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Kommentarer SN, oktober 
  

Ledning och administration:   
Ledning och administrations utfallet visar ett överskott på personalkostnader 
och fortbildningsmedel.  
  
Politisk verksamhet  
Överskottet beror på ej utnyttjade budgetmedel.   
  
Äldreomsorg  
Äldreomsorgen har ett underskott vilket beror på mer personalkostnader än 
budgeterat samt övriga verksamhetskostnader (IT drift, skyddsmaterial).  
  
Hemsjukvård och rehab  
Hemsjukvård och rehab har ett överskott på grund av kompensation för 
mer kostnader under pandemin från region Kronoberg och Socialstyrelsen som 
motsvarar ökade kostnader på grund av vaccinering och köpta skyddsmaterial.   
  
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning  
Underskottet beror på grund av höga personalkostnader på verksamhet 
kontaktperson samt mer övriga kostnader och kostnader av köpta huvudverksamhet 
av personlig assistans Lss och Lass än i budget.  

IFO   
IFO har ett underskott i sin budget vilket beror framförallt på höga 
placeringskostnader inom missbruk och familjehem samt 
kontaktperson/kontaktfamilj. Avvikelsen beror även på högre kostnader för 
ekonomiskt bistånd än budget och personalkostnader.   
  
Bostadsverksamhet  
Visar ett överskott.  
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100 Lessebo kommun Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)

Visning per Förvaltning & Verksamhet

Elin Andersson Sida 1 av 7

2021-11-09 13:53

År 2021 

Månad 01-10 Förvaltning 1-6 D/I  -D 

Förvaltning Vht
 

INTÄKTER

 
BUDGET, intäkter 

helår
 

KOSTNADER

 
BUDGET, kostnader 

helår
 

NETTO
 

BUDGET, netto
1 
Kommunledningsförvaltningen

1000 Kommunfullmäktige 0,00 0,00 541,48 772,00 541,48 772,00

 1010 Kommunstyrelse/au 0,00 0,00 1 705,76 2 080,00 1 705,76 2 080,00

 1100 Partistöd 0,00 0,00 406,66 488,00 406,66 488,00

 1200 Revision 0,00 0,00 777,44 783,00 777,44 783,00

 1210 Valnämnd 0,00 0,00 8,95 11,00 8,95 11,00

 1220 Överförmyndare 0,00 0,00 865,84 1 090,00 865,84 1 090,00

 1300 Styr och ledning 0,00 0,00 1 763,52 2 038,00 1 763,52 2 038,00

 1310 Förvaltn.övergripande 
pa

-6,38 0,00 949,12 1 481,00 942,74 1 481,00

 2050 Översiktsplan 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00

 2060 Markreserv -5 169,24 0,00 593,71 457,00 -4 575,53 457,00

 2070 Energirådgivning 0,00 0,00 3,19 50,00 3,19 50,00

 2200 Näringslivsbefrä.åtg. -129,72 -200,00 1 520,66 2 595,00 1 390,94 2 395,00

 2300 Turistverksamhet -215,47 -369,00 1 063,10 1 197,00 847,63 828,00

 2700 Räddningstjänst 0,00 0,00 9 309,71 11 169,00 9 309,71 11 169,00

 2750 Totalförsvar/samhällssk. -533,14 -620,00 437,73 620,00 -95,41 0,00

 3010 Grundbidrag 0,00 0,00 70,23 60,00 70,23 60,00

 3020 Aktivitetsbidrag 0,00 0,00 116,18 175,00 116,18 175,00

 3030 Ledarutbildning 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00

 3040 Lokalbidrag 0,00 0,00 36,20 45,00 36,20 45,00

 3050 Driftbidrag 0,00 0,00 201,23 310,00 201,23 310,00

 3070 Ridklubbar 0,00 0,00 24,60 30,00 24,60 30,00

 3080 Till nämndens 
förfogande

0,00 0,00 81,28 100,00 81,28 100,00
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100 Lessebo kommun Drift Kostnad/Intäkt inkl budget Förv, Vht(Drift kostnad/
intäkt förv, vht)

Visning per Förvaltning & Verksamhet

Elin Andersson Sida 2 av 7

2021-11-09 13:53

Förvaltning Vht
 

INTÄKTER

 
BUDGET, intäkter 

helår
 

KOSTNADER

 
BUDGET, kostnader 

helår
 

NETTO
 

BUDGET, netto
 3090 Driftbidrag övr 

föreningar
0,00 0,00 269,00 430,00 269,00 430,00

 3110 Bowlingbanor, förhyrn. 0,00 0,00 242,52 309,00 242,52 309,00

 3120 Kultur/fritidspris,konsti 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 16,00

 3130 Studieorganisationer 0,00 0,00 298,74 362,00 298,74 362,00

 3140 Kulturprogram/
kulturvht.

0,00 0,00 11,67 49,00 11,67 49,00

 3150 Kulturföreningar 0,00 0,00 925,02 1 128,00 925,02 1 128,00

 3200 Bibliotek -704,43 -30,00 4 558,10 4 807,00 3 853,68 4 777,00

 3230 Programverksamhet -265,49 0,00 267,39 86,00 1,90 86,00

 3400 Idrotts- o chfritidsanl. -231,69 -429,00 4 123,16 5 537,00 3 891,47 5 108,00

 3500 Fritidsgård -277,80 0,00 1 394,97 1 463,00 1 117,16 1 463,00

 5300 Färdtjänst 0,00 0,00 1 423,89 1 695,00 1 423,89 1 695,00

 5760 Borgensåtaganden 
enskilda

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

 6100 Åtg. arbetslöshet -9 062,85 -8 050,00 13 576,36 12 872,00 4 513,51 4 822,00

 6200 Flyktingmottagande -28,40 0,00 1 071,72 1 363,00 1 043,32 1 363,00

 9100 Klk-utveckling -39,88 -27,00 3 785,00 5 150,00 3 745,12 5 123,00

 9110 Klk-service och kansli -460,97 -545,00 4 396,94 5 421,00 3 935,97 4 876,00

 9120 Klk-ek.service -13 519,08 -15 360,00 17 774,31 22 651,00 4 255,22 7 291,00

 9130 Klk-personalservice -1,98 0,00 4 853,51 5 231,00 4 851,53 5 231,00

 9140 Fritidsservice -157,53 -8,00 1 352,58 1 382,00 1 195,05 1 374,00

 9800 Måltidsförvaltning -25 001,81 -28 039,00 24 466,20 28 139,00 -535,61 100,00

Summa 1  -55 805,84 -53 677,00 105 267,66 123 723,00 49 461,82 70 046,00

2 
Samhällsbyggnadsförvaltning

1020 
Samhällsbyggnadsnämnd

0,00 0,00 284,79 370,00 284,79 370,00

 2010 SBF stab -432,41 -285,00 3 233,73 4 274,00 2 801,32 3 989,00

 2020 Plan- och byggkontor -949,57 -850,00 1 471,70 2 133,00 522,14 1 283,00

 2030 Detaljplaner 0,00 -290,00 0,00 90,00 0,00 -200,00
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 2040 Primärkartor -59,16 -41,00 0,00 90,00 -59,16 49,00

 2070 Energirådgivning -64,17 -78,00 22,87 99,00 -41,30 21,00

 2080 Cafetéria -150,77 -315,00 209,11 479,00 58,34 164,00

 2400 Gator o vägar -106,75 -276,00 8 041,63 9 602,00 7 934,89 9 326,00

 2500 Park 0,00 0,00 4 061,41 3 658,00 4 061,41 3 658,00

 2600 Miljöskydd -514,44 -500,00 2 879,76 3 218,00 2 365,32 2 718,00

 2610 Sjökalkning -1 054,50 -1 520,00 1 240,59 1 789,00 186,09 269,00

 2620 Biotopvård -163,20 0,00 166,27 2,00 3,07 2,00

 2640 Hälsoskydd -75,53 -55,00 36,50 40,00 -39,03 -15,00

 2650 Livsmedel -347,93 -479,00 0,00 9,00 -347,93 -470,00

 2670 Enskilda avlopp -45,62 -130,00 0,00 0,00 -45,62 -130,00

 5200 Bostadsanp.bidrag 0,00 0,00 392,21 700,00 392,21 700,00

 8000 Arbetsomr. och lokaler -1 328,36 -1 751,00 2 475,76 1 889,00 1 147,39 138,00

 8100 Skogsmark, arrenden -663,57 -1 142,00 199,80 605,00 -463,77 -537,00

 8650 Vatten -11 195,37 -12 098,00 6 092,59 6 881,00 -5 102,78 -5 217,00

 8660 Distribution -381,44 -510,00 4 794,28 6 620,00 4 412,84 6 110,00

 8670 Avloppsvattenrening -9 948,83 -11 839,00 7 375,10 9 280,00 -2 573,73 -2 559,00

 8680 Avloppspumpstation 0,00 0,00 1 372,62 1 666,00 1 372,62 1 666,00

 8700 Avfallshantering 0,00 0,00 -1,20 0,00 -1,20 0,00

 9200 Anläggning -7 950,44 -6 803,00 7 677,25 6 803,00 -273,19 0,00

 9210 Fastighetsskötare -7 662,93 -7 386,00 7 684,27 7 386,00 21,35 0,00

 9220 Poolbilar -153,24 -179,00 189,74 179,00 36,49 0,00

 9240 Arbetsmaskiner -2 180,83 -1 969,00 2 069,37 1 969,00 -111,45 0,00

 9260 Externa arbeten -306,21 -254,00 271,39 254,00 -34,81 0,00

 9270 Lessebohus -900,34 -1 435,00 900,59 1 435,00 0,25 0,00

 9300 Fjärrvärme -1 777,52 -2 094,00 1 776,71 2 094,00 -0,81 0,00

 9750 Övriga fastigheter -13 137,03 -15 451,00 14 928,07 19 638,00 1 791,04 4 187,00

 9760 Skolfastigheter -21 174,79 -25 355,00 20 085,41 24 112,00 -1 089,37 -1 243,00
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 9770 Förskola -8 153,92 -9 776,00 8 520,86 9 938,00 366,95 162,00

 9790 Servicehus -10 534,72 -12 524,00 9 611,09 11 497,00 -923,63 -1 027,00

Summa 2  -101 413,57 -115 385,00 118 064,27 138 799,00 16 650,70 23 414,00

3 Myndighetsnämnd 1030 Myndighetsnämnd 0,00 0,00 162,40 263,00 162,40 263,00

Summa 3  0,00 0,00 162,40 263,00 162,40 263,00

5 Barn och utbildningsförvalt 1050 Barn och 
utbildningsnämnd

0,00 0,00 487,74 697,00 487,74 697,00

 1350 Övrig verks.h. Bun -0,76 0,00 100,20 120,00 99,44 120,00

 3300 Adm kultur/musikskola -1,51 0,00 385,61 465,00 384,10 465,00

 3310 Verksamhet kulturskola -305,88 -190,00 3 235,84 3 947,00 2 929,96 3 757,00

 4000 Adm/ledning förskolor -27,03 0,00 3 483,80 4 241,72 3 456,77 4 241,72

 4010 Förskolor -10 830,34 -7 720,00 62 159,67 68 548,28 51 329,33 60 828,28

 4080 Fördelning 
förskoleverks.

-1,59 0,00 145,58 1,00 143,98 1,00

 4090 Öppna förskolan -266,52 -279,00 738,08 1 150,00 471,55 871,00

 4120 Fritidshem -1 569,24 -1 887,00 8 862,25 12 259,01 7 293,02 10 372,01

 4290 Förskoleklass -43,73 0,00 3 767,84 3 563,81 3 724,11 3 563,81

 4300 Adm låg-
mellan,hög,bo,sbo

-7,17 0,00 5 917,54 7 650,14 5 910,36 7 650,14

 4310 Fördelning grundskolan -12 798,58 -136,00 15 226,98 8 997,00 2 428,41 8 861,00

 4320 Verksamhet skolår 1-6 -4 253,75 -902,00 60 550,58 64 528,83 56 296,83 63 626,83

 4360 Verksamhet skolår 7-9 -1 542,74 -972,00 33 498,64 37 677,10 31 955,89 36 705,10

 4370 Undervisn. asyl -2 792,40 -1 675,00 0,00 0,00 -2 792,40 -1 675,00

 4390 Elevhälsa -420,48 0,00 6 353,13 8 275,41 5 932,65 8 275,41

 4420 Verksamhet särskola -128,24 0,00 9 367,93 11 409,86 9 239,68 11 409,86

 4500 Gymnasieskolan 
administr.

-0,67 0,00 944,58 1 074,74 943,91 1 074,74

 4520 Verksamhet 
gymnasieskolan

-1 879,51 -1 353,00 41 052,06 49 915,27 39 172,55 48 562,27
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 4530 Gymnasiesärskola -10,33 0,00 1 695,77 2 802,93 1 685,44 2 802,93

 4700 Adm frivilliga 
skolformer

-1,91 0,00 1 062,11 1 267,86 1 060,20 1 267,86

 4710 Grundvux inkl 
kunskapslyf

-18,45 -94,00 925,38 1 266,13 906,92 1 172,13

 4720 Gymn.vux inkl 
kunskapslyf

-8,44 0,00 1 299,39 1 644,07 1 290,95 1 644,07

 4730 Stb Lärcenter -658,00 0,00 657,89 0,00 -0,11 0,00

 4740 Särvux -1,27 0,00 237,68 355,92 236,41 355,92

 4750 Samhällsorientering -4,22 0,00 262,54 455,87 258,32 455,87

 4760 Sfi -194,95 0,00 6 780,86 7 788,06 6 585,91 7 788,06

 4790 Yrkesvux -1 980,87 0,00 1 561,23 0,00 -419,64 0,00

 9500 Fördeln. alla -10,45 0,00 5 627,73 6 534,00 5 617,29 6 534,00

Summa 5  -39 759,01 -15 208,00 276 388,61 306 636,00 236 629,60 291 428,00

6 Socialförvaltningen 1060 Socialnämnd 0,00 0,00 687,62 869,00 687,62 869,00

 1360 Övrig verks.h. Sn 0,00 0,00 122,50 150,00 122,50 150,00

 5050 Rehabenhet -89,93 -48,00 4 577,69 5 951,00 4 487,76 5 903,00

 5100 Hemsjukvård -1 625,44 -292,00 15 721,10 17 738,00 14 095,66 17 446,00

 5120 Enhetschef ÄO -13,91 0,00 3 665,76 5 730,20 3 651,85 5 730,20

 5130 Hemtjänst -15 296,32 -15 646,00 68 941,66 60 769,00 53 645,34 45 123,00

 5140 Gruppboende -753,32 -1 039,00 11 601,14 12 540,00 10 847,82 11 501,00

 5150 Särskilt boende 0,00 0,00 0,00 15 424,00 0,00 15 424,00

 5210 Vardagsstöd -333,03 -125,00 3 672,15 5 119,00 3 339,13 4 994,00

 5240 Bost m särsk service lss -624,96 -210,00 10 271,79 11 796,00 9 646,83 11 586,00

 5350 Fritidsledare -502,53 0,00 715,82 1 472,00 213,29 1 472,00

 5380 Personlig assistent, lss 0,00 0,00 1 258,96 1 348,00 1 258,96 1 348,00

 5390 Personlig assistent, lass -4 022,93 -4 622,00 1 808,99 2 019,00 -2 213,94 -2 603,00

 5400 
Bost.m.särsk.service,vuxn

0,00 0,00 0,40 0,00 0,40 0,00
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 5403 Bostad m särskild 

service Oden
-901,15 -590,00 6 519,19 7 549,00 5 618,03 6 959,00

 5406 Bostad m särsk serv 
Smålandsg

-485,60 -450,00 6 828,64 7 863,00 6 343,04 7 413,00

 5407 Bostad m särsk service 
Runda v

-446,32 -470,00 4 914,67 5 484,00 4 468,35 5 014,00

 5420 OF Natt -578,59 0,00 3 710,77 3 539,00 3 132,18 3 539,00

 5430 Daglig verksamhet -60,19 -100,00 2 566,26 3 645,00 2 506,07 3 545,00

 5440 Korttidsvistelse -1 132,44 -1 251,00 3 335,19 2 276,00 2 202,75 1 025,00

 5450 Korttidstillsyn -11,24 0,00 320,55 426,00 309,31 426,00

 5460 Ledsagarservice -0,02 0,00 119,29 230,00 119,27 230,00

 5470 Avlösarservice 0,00 0,00 2,27 38,00 2,27 38,00

 5480 Kontaktperson 0,00 0,00 2 075,01 1 982,00 2 075,01 1 982,00

 5500 Inst.vård vuxna missbr. -142,97 -60,00 1 268,90 750,00 1 125,93 690,00

 5510 Familjehemsvård -54,86 0,00 622,65 0,00 567,78 0,00

 5530 Strukturerad öppen vård -2,21 0,00 1 397,30 803,00 1 395,09 803,00

 5540 Övriga öppna insatser 0,00 0,00 446,01 570,00 446,01 570,00

 5600 Institutionsvård b/u -791,04 0,00 12 350,20 7 673,00 11 559,16 7 673,00

 5610 Familjehemsvård b/u -800,97 -20,00 6 002,98 1 945,00 5 202,01 1 925,00

 5630 Strukturerad öppenvård -75,85 0,00 3 376,45 2 463,00 3 300,61 2 463,00

 5710 Övrig vuxenvård -269,66 -272,00 903,79 392,00 634,13 120,00

 5720 Plac våld nära relationer -81,44 0,00 138,39 500,00 56,95 500,00

 5750 Ekonomiskt bistånd -103,97 -30,00 11 655,47 9 781,83 11 551,50 9 751,83

 5800 Familjerådgivning 0,00 0,00 112,13 115,00 112,13 115,00

 5810 Övrig verksamhet 0,00 0,00 91,44 696,00 91,44 696,00

 5900 Ifo gem adm -158,18 0,00 5 827,18 4 550,00 5 668,99 4 550,00

 6010 Asylsökande 0,00 0,00 3,46 0,00 3,46 0,00

 6011 Asyl under 18 år -35,20 -492,00 873,17 289,00 837,97 -203,00
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 6012 Asyl över 18 år -700,24 0,00 459,88 893,00 -240,36 893,00

 6021 Put under 18 år -272,64 -1 013,00 436,48 503,00 163,84 -510,00

 6022 Put över 18 år -657,48 -281,00 224,99 630,00 -432,49 349,00

 6100 Åtg. arbetslöshet -0,28 0,00 208,17 0,00 207,89 0,00

 6200 Flyktingmottagande -3 705,32 -4 796,00 195,85 211,17 -3 509,46 -4 584,83

 6210 Hvb-hem -535,62 0,00 174,95 0,00 -360,67 0,00

 8150 Bostadsverksamhet -1 815,89 -2 121,00 1 941,87 2 376,00 125,98 255,00

 9600 Socialk. adm,  k-ställe -3,48 0,00 3 878,98 5 742,80 3 875,50 5 742,80

 9605 Alkoholtillstånd -15,90 -70,00 141,47 225,00 125,57 155,00

 9610 Biståndshandläggare -0,50 0,00 2 092,72 2 392,00 2 092,22 2 392,00

 9620 Enhetschef OF -13,15 0,00 2 244,95 2 238,00 2 231,80 2 238,00

 9650 Mas. adm 0,00 0,00 605,93 729,00 605,93 729,00

 9660 Verksamhetschef VoO 0,00 0,00 977,72 1 168,00 977,72 1 168,00

 9670 Gem.adm. äo/ho/ifo -6,12 0,00 629,08 746,00 622,96 746,00

 9680 Administration VoO -3,00 0,00 2 343,44 3 093,00 2 340,44 3 093,00

 9910 Finansiella poster 0,00 0,00 18,90 0,00 18,90 0,00

Summa 6  -37 123,91 -33 998,00 215 082,34 225 432,00 177 958,43 191 434,00

  -234 102,33 -218 268,00 714 965,29 794 853,00 480 862,96 576 585,00
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-11-16

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 188 Dnr 2021/380-1.3.1 
 

Internbudget för kommunstyrelsen 2022 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 
internbudget för kommunstyrelsens ansvarsområde 2022.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt antagen tidplan ska respektive nämnd anta internbudget för 
2022 utifrån de ramar som kommunfullmäktige har beslutat.  
 
Ekonomichef Maria Trulsson redogör för budgetförslaget. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-10 
Förslag till internbudget för kommunstyrelsen 2022 
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Internbudget för kommunstyrelsen 2022 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta internbudget 
för kommunstyrelsens ansvarsområde 2022.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt antagen tidplan ska respektive nämnd anta internbudget för 
2022 utifrån de ramar som kommunfullmäktige har beslutat.  

 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till internbudget för kommunstyrelsen 2022 
 

 

 
 
Maria Trulsson 
Ekonomichef  Ekonomiavd 
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2 Internbudget för kommunstyrelsen  

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

 

Förvaltningschefen har ordet 
Samhället är i ständig utveckling och som kommun behöver vi ha en idé om hur vi vill vara i 
framtiden för att klara vårt uppdrag: Att skapa en väl fungerande välfärd och service till alla 
invånare. Med basen i Vision 2040 siktar Lessebo kommun i vår utvecklingsstrategi 2025 att 
bli 10 000 invånare. Målsättningen är att alla invånare – befintliga och presumtiva – ska se 
fördelarna med att bo och verka i Lessebo kommun. För att målet ska kunna uppnås, har 
följande områden prioriterats för kommande utvecklingsarbete. Boende och livskvalitet, barn 
och ungas uppväxt samt demokrati och service.  

För att nå målet om 10 000 invånare måste det genomföras såväl satsningar på byggnation av 
bostäder, skolor och förskolor, utbildning, omsorg, näringsliv och våra orter. Fler invånare 
leder också till ökade skatteintäkter och det kan betala för de satsningar som kommunen 
behöver genomföra.  

En av våra utmaningar är att minska vår arbetslöshet, skapa en snabb etablering och det är 
hela samhällets stora utmaningar. Detta är inte enbart kommunens ansvar utan det gäller att 
ha en bra samverkan med flera aktörer för att nå fram till ett bra resultat. 
Arbetsmarknadsenheten är i ständig utveckling med ett arbete kring integration och att 
arbeta med invånare att få ut invånare i sysselsättning och därmed också minska det 
ekonomiska biståndet. En viktig del i detta arbete är samverkan med enheten för ekonomiskt 
bistånd och lärcenter. Vår lokala överenskommelse med arbetsförmedlingen behöver stärkas 
ytterligare. 

Kommunallagens bestämmelser medför en skärpning av den strategiska ledningen av 
kommunens verksamhet och ägarstyrningen samt ökar betydelsen av riskhantering och 
utvärdering. Utifrån detta har en genomlysning av hur ägaren ska styra och samordna 
kommunens helägda och majoritetsägda bolag skett under våren 2021. Utifrån utredningen 
har kommunfullmäktige beslutat att bilda ett ägarutskott 2023. Kommunstyrelsen har 
beslutat att under 2022 inrätta ett ägarråd med samma syfte som ägarutskottet.  

Regeringen har antagit en strategi som anger inriktningen för digitaliseringspolitiken. 
Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara 
bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Lessebo kommun antog under 
2019 en digitaliseringsstrategi på övergripande nivå, som bland annat lyfter fram 
digitaliseringens potential kopplat till tjänster för medborgarna och effektivisering av 
verksamheterna. Vi har även tagit fram en handlingsplan för digitalisering samt bildat ett 
kommunövergripande digitaliseringsråd för att kraftsamla och samverka inom 
kommunkoncernen.  
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3 Internbudget för kommunstyrelsen  

Lessebo kommun har en värdegrund som omfattar alla anställda. Gemensamt med alla 
chefer i kommunen har vi arbetat fram en ledarskapspolicy som bygger på värdegrunden. 
Ledarskapspolicyn är vägledande i vårt utvecklingsprogram för våra chefer som har påbörjats 
under 2021. Vi har även inlett ett processarbete gällande tillitsbaserat ledarskap. 
Tillitsbaserat ledarskap är ett förändringsarbete för både chefer, ledare och medarbetare.   

 

Budget 
Driftbudget politisk verksamhet (tkr) 

Verksamhet Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Kommunfullmäktige 730 772 772 972 772 

Kommunstyrelsen 2089 2 080 2 094 2 094 2 094 

Partistöd 488 488 488 488 488 

Revision 831 783 783 783 783 

Valnämnd 10 11 412 12 12 

Överförmyndare 990 1 090 1 090 1 090 1 090 

Summa 5 138 5 224 5 639 5 439 5 239 
 

Här redovisas den centrala politiska verksamheten, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, 
partistöd, revision, valnämnd och överförmyndare. Nämndpolitisk verksamhet redovisas per 
nämnd.  

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen: Arvode och ersättningar för 1,5 kommunalråd 
samt övriga arvode och timersättningar mm.  Under 2023 avsätts budgetmedel för utbildning 
av nya politiker. 

Partistöd: Utgår till samtliga representerade partier, 7 st. varav grundbidrag per parti uppgår 
till 6 338 kr och mandatstödet uppgår till 12 675 kr.  

Revision: Kommunfullmäktige är revisorernas uppdragsgivare och har det yttersta ansvaret 
för att revisorerna tilldelas de resurser som behövs för att genomföra revisionsarbetet enligt 
kommunallagen och god revisionssed. 

Valnämnd: Val till riksdag, region och kommunfullmäktige sker under 2022.  

Överförmyndare: Bedrivs i gemensam nämnd tillsammans med Växjö (som är 
värdkommun), m fl.  
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Driftbudget (tkr) 

Verksamhet Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Styr- & ledning 3 257 2 038 2 037 2 037 2 037 

Kommunledningskontoret 19 834 23 942 25 052 24 752 24 452 

Näringsliv 2 271 2 395 2 250 2 250 2 250 

Bibliotek 5 498 4 777 4 724 4 724 4 724 

Kultur, Fritid & Turism 8 864 11 663 14 174 13 574 13 574 

Färdtjänst 1 744 1 695 1 695 1 695 1 695 

Arbetsmarknadsenheten 5 989 6 185 6 428 6 428 6 428 

Räddningstjänst 11 765 11 169 11 272 11 272 11 272 

Måltidsverksamhet 998 100 0 0 0 

Mark, beredskap mm -798 558 506 506 506 

Summa 59 421 64 522 68 138 67 238 66 938 

      

Totalt KS 64 559 69 746 73 777 72 677 72 177 

 
Kommentar till driftbudget 
Justering för löneökning 2021 är gjord på alla verksamheter samt justering av 
arbetsgivaravgifter, vilka sänks från 40,15% till 39,75%. Även justering av kapitalkostnader 
(avskrivningar och internränta) och internhyror har gjorts utifrån aktuella underlag. 

Styr- & ledning: Här redovisas kommunchef samt centrala medlemsavgifter till bl.a. SKR.  

Kommunledningskontoret: har en central funktion inom kommunen. Enheten har ansvar för 
strategisk planering och ger administrativt stöd (kansli, ekonomi, personal) åt 
kommunfullmäktige, utskotten och kommunstyrelsen. Men även ansvarsområden som 
kommunikation, marknadsföring samt IT redovisas här. Omfördelning utav budget för 
friskvårdsaktivteter, kostnad för HUL samt pensioner har gjorts, då de tidigare haft en för låg 
kostnadsbudget. Budgetmedel har tillförts för en förlängning utav tjänsten som 
digitaliseringssamordnare avseende helår 2022, en visselblåsarfunktion samt 
trygghetsskapande åtgärder i kommunen. 

Näringsliv: ska stimulera, stärka och stödja näringsliv, handel och besöksnäring och vara ett 
stöd för ökad tillväxt och nyetableringar inom näringslivet. Justering utav budgetmedel 
avseende projekt inom Leader Sydost, samt anpassning utav budget för andra pågående 
projekt. 

Biblioteken: är viktiga mötesplatser där fysiska och digitala böcker erbjuds men även ett stort 
antal andra medier och tjänster.  
 
Kultur, fritid och turism: Här redovisas fritidsanläggningar såsom sporthall, elljusspår, bad 
och idrottsplatser. Även campingar, fritidsgård och bidrag till föreningar redovisas här. 
Budgetmedel avseende bidrag till konstgräsplan i Lessebo har beaktats 2022, separat beslut 
innan utbetalning krävs. Från 2023 avsätts ytterligare 500 tkr till vidareutveckling utav 
fritidsgårdsverksamheten. Den största justeringen av budgeten avser hyra för det nya 
kulturhuset i Lessebo som innehåller bibliotek, fritidsgård samt kulturskola. 

28



5 Internbudget för kommunstyrelsen  

Färdtjänst: Den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg ska utformas så att så många 
som möjligt ska kunna använda den. Färdtjänsten är till för de invånare som på grund av 
funktionsvariation har väsentliga svårigheter att resa med den allmänna kollektivtrafiken.  

Arbetsmarknadsenheten: består av två delar. Arbetsmarknad där utgångspunkten är att fler 
invånare kommer i egenförsörjning och integration där syftet är att ge våra nyanlända en bra 
start i vårt samhälle. Inom arbetsmarknad finns Intern service, Miljöverkstan, Byggåterbruk 
samt tygåterbruk. Även feriearbetare redovisas här. Tjänsten som arbetsmarknadscoach 
permanentas och budgetmedel tillförs, 630 tkr.  

Räddningstjänsten: ska genom förebyggande arbete och skadeavhjälpande åtgärder skydda 
och rädda människor, egendom och miljö. 

Måltidsverksamhet: Maten och måltidsmiljön ska skapa förutsättningar för ett 
välbefinnande. Förutom näring ska måltiden också vara en plats för sociala kontakter något 
man ska se fram under dagen.   

Mark, beredskap mm: Kommunen ska ha en markberedskap som möjliggör att målen om 
nybyggnad kan uppfyllas på kommunal mark för både kommunalt bolag och privata aktörer.  

Investeringsbudget (tkr) 

Verksamhet Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Kommunledningskontoret 2 650 3 200 4 750 3 650 3 050 

Bibliotek 0 0 50 0 50 

Kultur, Fritid & Turism 1 505 200 200 200 200 

Måltidsverksamhet 411 200 400 200 200 

Mark, beredskap mm 0 1 000 1 000 1 000 1 000 

Totalt 4 566 4 600 6 400 5 050 4 500 

 

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

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

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

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

Kultur, Fritid & Turism 
Framtidens fritidsgård i Lessebo kommun behöver säkras med en tillsvidaretjänst för vår ena 
fritidsledare som hittills gått på projektmedel. 

För att utveckla verksamheten kring fritidsaktiviteter ytterligare behövs det även medel till 
löpande omkostnader exempelvis fika-inköp, grill, spel, busshyror för lov och simskolan. 

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

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

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

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

Mark, beredskap mm 
Vi ska arbeta med vår markberedskap så att vårt bostadsförsörjningsprogram följs. Syftet är 
att öka antalet byggbara tomter för både bostäder och industrier.   
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Verksamhetsmål  
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. Varje 
styrelse och nämnd kan i internbudgeten sätta egna mål vid sidan av kommunfullmäktiges 
mål. Till varje mål finns en strategi som styrelsen och nämnden kan koppla aktiviteter till.  

Verksamhetsmål syftar till:  

• att staka ut den politiska färdriktningen  

• att ge stöd för att resurserna används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt  

• att tydliggöra för olika intressenter vad pengarna räcker till  

God ekonomisk hushållning förutsätter att verksamheten ryms inom de ekonomiska 
ramarna. Många verksamheter regleras dessutom av lagar, förordningar och nationella mål. 
Under året kan verksamheter bli mer omfattande än planerat. Om det finns en risk att 
ramarna inte håller måste resurser omfördelas, vilket kan motivera revideringar av 
verksamhetsmålen. 

Lessebo kommuns verksamhetsmål utgår från kommunens antagna vision och agenda 2030. 
Verksamhetsmålen skall årligen, i samband med upprättande av årsbudget, uppdateras och 
eventuellt ändras utifrån uppfyllda mål och ändras utifrån gällande förutsättningar. 
Verksamhetsmålen är kopplade till kommunens Utvecklingsstrategi som siktar på 10 000 
invånare år 2025. De tre målområdena är desamma som i utvecklingsstrategin.   

Kedjan för styrning ser ut så här: Verksamhetsmål  Strategi  Aktivitet  

Boende och livskvalitet  
Kommunfullmäktiges mål: Den totala arbetslösheten ska minska till 13,0 %   
Mäts genom Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Utgångsläge: 14,8 % (mars 2021). 
Bidrar till god ekonomisk hushållning. Målet kopplar till Agenda 2030 genom mål 8:5 och 
8:6 samt Regionala utvecklingsstrategin.   
 
Främjandet av nya företag ska genomföras. Detta sker genom stark samverkan mellan 
företagsfrämjande aktörer i Kronobergs län. Lessebo kommun ska också samverka med 
företag genom kommunikation, synliggörande av utbildningar och besök. Vi ska också arbeta 
med sysselsättningsåtgärder genom samverkan med Arbetsförmedling och arbetsgivare och 
ett aktivt arbete med sökanden.  
 
Kommunfullmäktiges mål: Den upplevda tryggheten bland invånarna 
ska förbättras till index 1,98  
Mäts genom Polisens trygghetsmätning. Utgångsläge: 2,16 (2020). Målet kopplar till Agenda 
2030 mål 11:7 och 16:1.    
 
Vi ska arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder. Detta innebär aktiviteter som 
vuxenvandrare, grannsamverkan och dialog med invånare och företag. Samverkan med 
företag ska öka. Med ökad medvetenhet kring förebyggande åtgärder kan tryggheten öka. Det 
brottsförebyggande arbetet ska samordnas inom det Brottsförebyggande rådet.  
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Kommunfullmäktiges mål: Antalet invånare i kommunen ska öka till 8 800 
personer  
Mäts genom invånarantal (SCB). Utgångsläge: 8 655 (2020). Bidrar till god ekonomisk 
hushållning. Målet kopplat till Regionala utvecklingsstrategin.  
 
Möjlighet till utomhusaktiviteter ska erbjudas i alla tätorter för att öka attraktiviteten. 
Besöksnäringen ska stärkas. Fler besökare i vår kommun leder till ökad möjlighet att man 
flyttar in. Tillsammans ska vi genom kommunikationsinsatser skapa en positiv och korrekt 
bild av kommunen. Etablering av nya företag och verksamheter ska främjas genom 
samordning och snabba kontaktvägar internt.  
 
Barn och ungas uppväxtvillkor 
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som går ut grundskolan och har 
behörighet till gymnasiet ska öka till 70 %  
Mäts genom Skolverkets statistik. Utgångsläge: 63,9 % (Läsåret 2019/20). Målet kopplar till 
Agenda 2030 mål 4:3 och 4:5.   
 
Insyn i arbetslivet för eleverna ska erbjudas genom att arbetsgivare uppmuntras att ta emot 
prao och praktik. Mötesplatser för studier ska erbjudas genom bland annat språkcafé och 
meröppet på biblioteken. Eleverna ska äta och ta till sig av skolmåltiderna med flera 
alternativ på menyn.  
 
Kommunfullmäktiges mål: Andelen barn och unga som upplever en trygg miljö 
ska öka till 92 %  
Mäts genom skolans mätningar. Utgångsläge: 86 % (2020). Målet kopplar till Länsgemensam 
folkhälsopolicy.   
 
En meningsfull fritid och ett aktivt kulturutbud ska erbjudas till alla barn. Det innebär att det 
ska bli enklare för barn att hitta rätt fritidsaktivitet och att man oavsett förutsättningar kunna 
ha en bra fritid. Trygghetsskapande arbete med fokus på unga ska samordnas. Det handlar 
framförallt som samordning i lokala Brottsförebyggande rådet. Satsa på att stärka ungas 
självkänsla genom entreprenörskap och Ung Företagsamhet. Kunskapen om ungas 
förutsättningar behöver öka genom att LUPPen genomförs.  
 
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som väljer Lessebo 
kommuns grundskolor ska öka till 95 %  
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 92,67 % (2020).  
 
Kontakterna mellan skola och näringsliv ska stärkas. Det viktigaste verktyget är dialog. En 
aktiv fritid ska vara kopplad till skolverksamheten med fritidsledare och samverkan med till 
exempel föreningar. Eleverna ska äta skolmåltiderna och kommunikation ska göras kring hur 
kommunen arbetar med skolmåltiderna. Det utvecklingsarbete som sker i skolorna ska 
synliggöras genom kommunikation. 
 
Demokrati och service  
Kommunfullmäktiges mål: Antalet E-tjänster ska öka i Lessebo kommun  
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 0. Målet kopplar till Regionala 
utvecklingsstrategin.   
 
Möjligheterna att skapa nya digitala tjänster ska utvecklas. Det handlar om att driva på 
utvecklingen, samordna och ha systemansvar för ett stort antal system. Det ska också 
genomföras utbildningar i gemensamma system.  
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Kommunfullmäktiges mål: Andelen som upplever servicen som bra eller mycket 
bra ska uppgå till 70 procent.  
Mäts genom SCB Medborgarundersökning, frågan om upplevd service  
Utgångsläge: saknas. Målet kopplar till Regionala utvecklingsstrategin.   
 
Öka dialogen mellan företrädare från kommunen och företag. Sker genom dialog och besök 
på företag. Kontaktvägarna in till Lessebo kommun ska synliggöras genom införande av 
kontaktcenter. Insynen i upphandlingar ska öka genom utbildningsinsatser till företagen.  
 
Kommunfullmäktiges mål: Hållbart medarbetarindex HME ska uppgå till minst 
index 79  
Mäts genom HME, egen mätning som redovisas i Kolada.  Utgångsläge: saknas. Målet 
kopplar till Agenda 2030 mål 5:5 och 8:8.   
 
Vi ska arbeta aktivt med att utveckla personalförmåner. Lessebo kommun ska upprätthålla 
ett tillitsbaserat ledarskap genom aktiva chefsutbildningar och positiv anda i 
samverkansavtal. Medarbetare och arbetssätt i Lessebo kommun ska synliggöras genom 
kommunikation.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-11-16

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 202 Dnr 2021/343-1.4.2 
 

Hemställan från socialnämnden gällande 
riktat statsbidrag 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja 
socialnämndens hemställan och fördela det riktade statsbidraget för 
högt mottagande om 4,3 mkr till nämndens budget 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden hemställer i beslut från nämnden 2021-11-15 om det 
riktade statsbidrag som tilldelades Lessebo kommun avseende 
flyktingar och ekonomiskt bistånd för 2021. Enligt den uppgift som 
socialnämnden har skall dessa medel vara 4,3 miljoner kr och 
socialnämnden hemställer om hela beloppet.  
 
Socialnämnden avser att detta riktade statsbidrag skall justera det 
negativa utfallet i innevarande års budget avseende de ökade 
kostnader som har uppkommit i relation till fyra nya 
individplaceringar. 
 
Kommunstyrelsen har i beslut 2021-11-09 meddelat att 
socialnämnden har möjlighet att lämna in en sådan begäran om att 
använda statsbidrag för högt mottagande, för specifika ändamål. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll 2021-11-15 § 123 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-09 § 235 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-11-15

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 123 Dnr 2021/83- 
 

Hemställan till kommunstyrelsen gällande 
riktat statsbidrag 
 
Beslut 
Socialnämnden hemställer härmed om det riktade statsbidrag som 
tilldelades Lessebo kommun avseende flyktingar och ekonomiskt bistånd 
för 2021. Enligt den uppgift som socialnämnden har skall dessa medel 
vara 4,3 miljoner kr och socialnämnden hemställer om hela beloppet. 
 
Ärendebeskrivning 
Hemställan ställd till kommunstyrelsen 
Socialnämnden hemställer härmed om det riktade statsbidrag som 
tilldelades Lessebo kommun avseende flyktingar och ekonomiskt bistånd 
för 2021. Enligt den uppgift som socialnämnden har skall dessa medel 
vara 4,2 miljoner kr och socialnämnden hemställer om hela beloppet. 

 
Socialnämnden avser att detta riktade statsbidrag skall justera det 
negativa utfallet i innevarande års budget avseende de ökade kostnader 
som har uppkommit i relation till fyra nya individplaceringar. 

 
Vi önskar att hemställan behandlas skyndsamt av kommunstyrelsen och 
tillförs socialnämnden innan utgången av 2021.  
Socialnämnden hemställer härmed om det riktade statsbidrag som 
tilldelades Lessebo kommun avseende flyktingar och ekonomiskt bistånd 
för 2021. Enligt den uppgift som socialnämnden har skall dessa medel 
vara 4,2 miljoner kr och socialnämnden hemställer om hela beloppet. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta:  
Socialnämnden hemställer härmed om det riktade statsbidrag som 
tilldelades Lessebo kommun avseende flyktingar och ekonomiskt bistånd 
för 2021. Enligt den uppgift som socialnämnden har skall dessa medel 
vara 4,2 miljoner kr och socialnämnden hemställer om hela beloppet. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2021-11-10 § 239  
Hemställan gällande riktat statsbidrag 2021-11-10  
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2021-11-09 § 235 
 
Yrkanden 
Joachim Danielsson (S) ändringsyrkar att det är 4,3 miljoner kronor som 
hemställan gäller.   
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

36



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-11-16

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 189 Dnr 2021/110-4.5.5 
 

Lokalförsörjning gällande skolan i Kosta 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att återuppta den 
lokalförsörjningsplan som är framtagen gällande gymnastiksal i 
Kosta. 
 
Ärendebeskrivning 
Nybyggnation av gymnastiksal i Kosta finns med i  
lokalförsörjningsplan för skolan under kommande år. Privat  
entreprenör har visat intresse av att bygga en sporthall i Kosta, där  
kommunen skulle kunna hyra lokaler. Detta är ett alternativ till egen 
investering som möjliggör idrottsverksamhet för både skola och 
föreningar, som idag har verksamhet i skolans gymnastiksal. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-13 att uppdra till kommunchef 
att ta fram ett hyresavtal gällande idrottsverksamhet i Kosta för skola 
och föreningar. Förslag är framtaget och dialog har förts med privat 
entreprenör. Den privata entreprenören har dock beslutat att bygga 
sporthall för enbart egen verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-11 
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-13 § 82 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-11-11

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Lokalförsörjning gällande skolan i Kosta 
 
Förslag till beslut 
Gällande gymnastiksal föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
kommunstyrelsen att återuppta den lokalförsörjningsplan som är 
framtagen. 
 
Ärendebeskrivning 
Utifrån bakgrundsredovisningen har kommunstyrelsen beslutat 
2021-04-13 att uppdra till kommunchef att ta fram ett hyresavtal 
gällande idrottsverksamhet i Kosta för skola och föreningar. 
Förslag är framtagit och dialog har förts med privat entreprenör. 
Den privata entreprenören har beslutat att bygga sporthall för 
enbart egen verksamhet. 
 
Bakgrund 
Nybyggnation av gymnastiksal i Kosta finns med i  
lokalförsörjningsplan för skolan under kommande år. Privat  
entreprenör har visat intresse av att bygga en sporthall i Kosta, där  
kommunen skulle kunna hyra lokaler. Detta är ett alternativ till 
egen investering som möjliggör idrottsverksamhet för både skola 
och föreningar, som idag har verksamhet i skolans gymnastiksal. 
 
 

 

 

 
 
Christina Nyquist 
Kommunchef  Kommunledningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-04-13

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 82 Dnr 2021/110-4.5.5 
 

Lokalförsörjning gällande skolan i Kosta 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchef att ta fram ett 
förslag till hyresavtal gällande idrottsverksamhet i Kosta för skola och 
föreningar. 

 
Ärendebeskrivning 
Nybyggnation av gymnastiksal i Kosta finns med i 
lokalförsörjningsplan för skolan under kommande år. Privat 
entreprenör har visat intresse av att bygga en sporthall i Kosta, där 
kommunen skulle kunna hyra lokaler. Detta är ett alternativ till egen 
investering som möjliggör idrottsverksamhet för både skola och 
föreningar, som idag har verksamhet i skolans gymnastiksal.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-30 § 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-11-16

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 190 Dnr 2020/317-4.2.2 
 

Antagande av detaljplan för Sågverket 5 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta detaljplan 
för Sågverket 5 m.fl.  
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanens läge 
Planområdet är beläget i den västra delen av Lessebo samhälle, väster 
om Brogatan och innefattar den kommunala vägen Hyvelvägen. Öster 
om planområdet ligger järnvägsspåret (Kust till kustbanan). I 
nordväst gränsar området till sjön Öjen, i söder av ytterligare 
industrifastigheter och i nordöst övergår sedan landskapet till 
skogsmark som utgörs av allmän platsmark och ägs av Lessebo 
kommun. Planområdets areal är 4,8 hektar.  
 
Lagstöd 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- 
och bygglagen (PBL).  
PBL 5 kap. 27–32 §§ ”Antagande av en detaljplan”. 
 
Detaljplanens syfte 
Ansökan om planbesked för fastigheterna Sågverket 2, 5 och 6 inkom 
2020-11-25 från Bakers AB i Lessebo. Syftet med detaljplanen är att 
pröva en större sammanhängande industrifastighet inom 
kvartersmark för industri som i gällande detaljplan delas av en 
kommunal väg, Hyvelvägen. Planförslaget innebär att mark som i 
gällande detaljplan är allmän platsmark, gata eller torg, får tas i 
anspråk för industriändamål. För att möjliggöra ett förvärv måste 
gällande detaljplan ändras. 
 
Utöver detta är syftet också att återställa den kommunala vägen för 
att säkerställa allmänhetens tillgång till skogsområdet norr om 
planområdet och sjön Öjen. Detaljplaneförslaget innebär främst 
administrativa ändringar då planen till stor del anpassas till redan 
gällande markförhållanden.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen tog beslut 2020-12-22 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan 
för det utpekade området. Planförslaget överensstämmer med 
Lessebo kommuns ÖP, antagen 2018. Planförslaget har varit föremål 
för samråd och granskning. Under dessa gavs statliga myndigheter, 
kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs åter 
möjlighet att lämna synpunkter. Samrådsredogörelse har 
sammanställts efter samrådet och efter granskningen har en 
granskningsredogörelse sammanställd. Planförslaget har så långt 
möjligt tagit hänsyn till inkomna synpunkter och förbättrats utan att 
förändra själva ursprungstanken med förslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-11-16

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-11-08 att sända 
detaljplanen vidare för antagande. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-08 § 128 
Tjänsteskrivelse 2021-10-25 
Plankarta 2021-11-03 
Planbeskrivning 2021-11-03 
Granskningsredogörelse 2021-11-04 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-11-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 128 Dnr 2021/11-4.2.2 
 

Ny detaljplan för Sågverket 5 m.fl. 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 
anta detaljplan för Sågverket 5 m.fl.  
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanens läge 
Planområdet är beläget i den västra delen av Lessebo samhälle, väster 
om Brogatan och innefattar den kommunala vägen Hyvelvägen. Öster 
om planområdet ligger järnvägsspåret (Kust till kustbanan). I 
nordväst gränsar området till sjön Öjen, i söder av ytterligare 
industrifastigheter och i nordöst övergår sedan landskapet till 
skogsmark som utgörs av allmän platsmark och ägs av Lessebo 
kommun. Planområdets areal är 4,8 hektar.  
 
Lagstöd 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- 
och bygglagen (PBL).  
PBL 5 kap. 27–32 §§ ”Antagande av en detaljplan”. 
 
Detaljplanens syfte 
Ansökan om planbesked för fastigheterna Sågverket 2, 5 och 6 inkom 
2020-11-25 från Bakers AB i Lessebo. Syftet med detaljplanen är att 
pröva en större sammanhängande industrifastighet inom 
kvartersmark för industri som i gällande detaljplan delas av en 
kommunal väg, Hyvelvägen. Planförslaget innebär att mark som i 
gällande detaljplan är allmän platsmark, gata eller torg, får tas i 
anspråk för industriändamål. För att möjliggöra ett förvärv måste 
gällande detaljplan ändras. 
Utöver detta är syftet också att återställa den kommunala vägen för 
att säkerställa allmänhetens tillgång till skogsområdet norr om 
planområdet och sjön Öjen. Detaljplaneförslaget innebär främst 
administrativa ändringar då planen till stor del anpassas till redan 
gällande markförhållanden.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen tog beslut 2020-12-22 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan 
för det utpekade området. Planförslaget överensstämmer med 
Lessebo kommuns ÖP, antagen 2018. Planförslaget har varit föremål 
för samråd och granskning. Under dessa gavs statliga myndigheter, 
kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs åter 
möjlighet att lämna synpunkter. Samrådsredogörelse har 
sammanställts efter samrådet och efter granskningen har en 
granskningsredogörelse sammanställd. Planförslaget har så långt 
möjligt tagit hänsyn till inkomna synpunkter och förbättrats utan att 
förändra själva ursprungstanken med förslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-11-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-25 
Plankarta 2021-11-03 
Planbeskrivning 2021-11-03 
Granskningsredogörelse 2021-11-04 
Beslut SBNAU 2021-11-01 § 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen
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1(26) 

2021-11-01 

Dnr: SBN 2021/11 

Dnr: KS 2020/317 

Antagandehandling 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN november 2021 

 

 
Detaljplan för fastigheten Sågverket 5 m.fl, 
Lessebo kommun, Kronobergs län 
 

Planbeskrivning 

 
Figur 1 – Översiktskarta med planområdet markerat med rött.  
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Inledning 

En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Till varje detaljplan finns en 

plan- och genomförandebeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt 

den ska genomföras. Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka 

konsekvenserna blir när planen genomförs. Plankartan är den handling som är juridiskt 

bindande och anger till exempel vad som ska vara allmän platsmark, kvartersmark 

(privat mark) och hur bebyggelsen ska regleras. Plankartan ligger till grund för 

kommande bygglovsprövning. Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen 

rättsverkan. Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan 

för att avgöra om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 

eller inte. Om kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande 

miljöpåverkan behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

Planhandlingar 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Plankarta med bestämmelser  

• Plan- och genomförandebeskrivning  

• Undersökning om betydande miljöpåverkan  

• Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns att tillgå på 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

Planens syfte  

Ansökan om planbesked för fastigheterna Sågverket 2, 5 och 6 inkom 2020-11-25 från 

Bakers AB i Lessebo. Syftet med detaljplanen är att pröva en större sammanhängande 

industrifastighet inom kvartersmark för industri som i gällande detaljplan delas av en 

kommunal väg, Hyvelvägen. Planförslaget innebär att mark som i gällande detaljplan är 

allmän platsmark, gata eller torg, får tas i anspråk för industriändamål. För att 

möjliggöra ett förvärv måste gällande detaljplan ändras. 

Utöver detta är syftet också att återställa den kommunala vägen för att säkerställa 

allmänhetens tillgång till skogsområdet norr om planområdet och sjön Öjen. 

Detaljplaneförslaget innebär främst administrativa ändringar då planen till stor del 

anpassas till redan gällande markförhållanden.  

Planprocessen 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5:e kapitlet, Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900). Under samrådskedet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Synpunkterna sammanställs och redovisas i en samrådsredogörelse. 

Eventuella ändringar förs in i förslaget och sedan skickas planhandlingarna ut för 

granskning. Under granskningsskedet görs planförslaget tillgängligt för allmänheten 

som återigen har möjlighet att inkomma med synpunkter.  

Figur 2 - Processen vid standardförfarande.  

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Efter att granskningstiden tagit slut görs ett utlåtande där inkomna yttranden 

sammanställs. Eventuella justeringar görs innan planen går upp för antagande. Den som 

inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att 

överklaga beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanen antas av Kommunstyrelsen. 

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att planen har antagits och beslutet har 

anslagits på kommunens anslagstavla, om den inte överklagas. När planen har vunnit 

laga kraft börjar bestämmelserna gälla och den blir juridiskt bindande.  

Plandata 

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet är beläget i den västra delen av Lessebo samhälle, väster om Brogatan 

och innefattar den kommunala vägen Hyvelvägen. Öster om planområdet ligger 

järnvägsspåret (Kust till kustbanan). Planområdet är beläget cirka 23–35 meter från 

Kust till kustbanans spårområde. I nordväst gränsar området till sjön Öjen, i söder 

av ytterligare industrifastigheter och i nordöst övergår sedan landskapet till 

skogsmark som utgörs av allmän platsmark och ägs av Lessebo kommun. 

Planområdets areal är 4,8 hektar.  

 

Berörda fastigheter:  Fastighetsägare:                                         

Sågverket 2  - Bakers Aktiebolag i Lessebo                                                                                             

Sågverket 5 och 6 - Diesner Invest Aktiebolag                              

Lessebo 11:2  - Staten Trafikverket                                        

Lessebo 2:86 och 9:1 - Lessebo kommun                             

Figur 3 – Bilden ovan visar en illustration över berörda fastigheter inom planområdet.  
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Tidigare ställningstaganden 

Övriga kommunala beslut 

Kommunstyrelsen tog beslut 2020-12-22 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

ta fram en ny detaljplan för det utpekade området.  

Översiktsplan 

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som 

”Befintliga verksamheter, inkluderar industri”. I förslaget till översiktsplan föreslås en 

ny trafikled för fjärrtrafik väster om samhället mellan järnvägen (Kust till kustbanan) 

och industriområdet vid sjön Öjen. Intentionerna med planförslaget bedöms dock inte 

förhindra en eventuell anläggning av en ny led för fjärrtrafiken i framtiden. Detaljplanen 

kan därmed inte anses avvika från intentionerna i kommunens översiktsplan.   

Figur 4 – Markanvändningskarta från gällande översiktsplan där planområdet ”Z1” är utpekat för befintliga 

verksamheter, inkluderar industri. 
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Detaljplan 

Figur 5 – Gällande stadsplan för aktuellt planområde, lagakraftdatum 1985-04-15.   

Gällande plan för området är ”Stadsplan för Sågverksområdet, Lessebo samhälle”, 

aktnummer 0761-P85/4, lagakraftvunnen den 15 april, 1985. I gällande stadsplan är 

Sågverket 2, 5 och 6 planlagd för industriändamål och berörda delar av Lessebo 9:1, 

2:86 och 11:2 som allmän platsmark - park eller plantering, gata eller torg samt 

gatutrafik. Byggnader får uppföras till en byggnadshöjd om 8,0 meter. Byggrätten styrs 

inte i gällande plan. När nu aktuellt planförslag antagits och vunnit laga kraft ersätter 

planförslaget gällande stadsplanen från 1985 i berörda delar. 

Förutsättningar och förändringar 

Mark och vegetation 

Inom planområdet varierar marknivåerna från ca +147,8 i nordöst, ca +148,8 i nordväst 

och ca +149,2 – +149,7 i de centrala och södra delarna. Marken inom planområdet 

består förutom industribyggnaderna av hårdgjorda markytor, belagda med asfalt eller 

grus. Det finns även mindre områden med viss växtlighet (gräs, sly och enstaka träd) 

inom planområdet. Nordväst och nordöst om planområdet finns ett område som är 

skogbevuxet med lövträd och björksly. Kommunen bedömer att inga naturvärden 

kommer att påverkas negativt av planens genomförande, då ytan till stor del redan är 

exploaterad. Inga skyddsvärda träd eller trädallé finns inom planområdet. Planförslaget 

medför inga förändringar jämfört med nuläget. 
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Figur 6 – Bilder som visar vegetationen inom planområdet.    

Befintlig bebyggelse  

Planområdet är bebyggt och består av ett flertal byggnader som används för 

industriändamål, främst enkla volymer med plåt- och tegelfasad. Bakers AB 

(Bakersgruppen) bedriver idag verksamhet inom planområdet som tillverkar 

framför allt bageri- och storköksutrustning, arbetsbord och kringutrustning för 

lager och industri. Industribyggnaderna är från olika tid och placerade enligt 

verksamhetens behov på fastigheterna. Obebyggd mark inom planområdet kommer 

främst att användas för bland annat körytor, uppställning och parkering kopplade 

till industriverksamheten. Det finns ingen bostadsbebyggelse inom planområdet 

och detaljplanen möjliggör inte för att bygga bostäder. Närmaste bostadshus är 

belägna cirka 70 meter öster om planområdet. Detaljplanen förändrar inte gällande 

förutsättningar för bebyggelse. 

 

Inom planområdet införs bestämmelsen för industri ”J”. Användningen ”industri” 

innebär att det på området kan användas för produktion, lagring, partihandel och 

annan jämförlig verksamhet. Även komplement till verksamheten industri ingår i 

användningen. Högsta byggnadshöjd föreslås bli 12 meter. Byggnadshöjd innebär 

högsta höjd för byggnad där yttertak möter ytterfasad. Exploateringsgraden 

regleras inte. Avsikten med detta är dock med utgångspunkt att byggnation ska ske 
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på ett mer flexibelt vis än vara begränsande. Prickmark där marken inte får förses 

med byggnad har införts. Utformningen på bebyggelsen i övrigt är inte reglerad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 – Bilder som visar befintliga 

industrilokaler   

Geotekniska förhållande  

Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) består jordarten i 

och omkring planområdet av morän och fyllnadsmaterial med jordlager som har hög 

genomsläpplighet. Jorddjupet i planområdet bedöms vara 5–10 meter. 
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Inom planområdet bedöms föreslagen användning i form av industri- och 

tillhörande komplementbyggnader kunna grundläggas på konventionellt sätt utan 

grundförstärkningsåtgärder.  

Radon  

Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd 

radonförekomst. Om höga radonvärden uppmäts i samband med exploatering av marken 

ska ny bebyggelse konstrueras radonsäkrade.  

Fornlämningar  

Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök, inga kända eller registrerade 

fornlämningar inom det aktuella planområdet. Alla fornlämningar såväl kända som 

okända är skyddade enligt kulturmiljölagen. Skulle det i samband med exploatering 

eller andra markarbeten påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska 

arbetet avbrytas och anmälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs län.  

Risk för skred/höga vattenstånd 

Det finns inga uppgifter som tyder på att det inom planområdet skulle förekomma risk 

för ras eller skred. Inga kända förekomster av höga vattenstånd eller översvämningar 

finns i anslutning till området. Men det är ändå viktigt att beakta sjön Öjen då 

planområdet ligger väldigt nära strandlinjen. En lägsta färdig golvhöjd på minst +149,0 

meter över havet införs för att förhindra att nya bebyggelse anläggs så lågt att risk finns 

för eventuell översvämning till följd av kraftiga störtregn. Källare får inte byggas för att 

undvika problem med hög översvämningsrisk från sjön, detta regleras med ”b2”.   

Vattenskyddsområde 

Planområdet ligger inte inom vattenskyddsområde.  

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 

Planområdet ligger utanför LIS-områden (landsbygdsutveckling inom strandnära 

områden).  

Lek och rekreation  

Inom planområdet och nära omgivning saknas områden för lek- och rekreation. I 

Lessebo samhälle finns det lekmöjligheter och runtom samhället mycket grönytor för 

rekreation. 

Parkering 

Parkeringsbehov för bilar och cyklar ska lösas inom fastigheten.  

Markföroreningar 

Enligt länsstyrelsens databas för förorenade områden (EBH-stödet), finns 

potentiellt förorenad mark från verksamhetsindustri inom planområdet, då det har 

bedrivits olika verksamheter vid det före detta sågverk i Lessebo under lång tid. 

Inom hela sågverksområdet har dock ett flertal undersökningar och 

saneringsåtgärder utförts. På nästa sida presenteras en sammanfattning av tidigare 

utförda miljötekniska undersökningar/utredningar inom området. 
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• Lessebo sågverk, översiktlig miljöteknisk undersökning, MIFO fas 2 samt 

historisk utredning av verksamheterna inom området (Mark & 

Vatteningenjörerna AB, 2008-10-06). 

• Åtgärder och riskvärdering Lessebo Sågverk (Golder Associates AB, 2010-

05-20). 

• Huvudstudie Lessebo Sågverk (Golder Associates AB, 2011). 

Huvudstudien visade tre delområden behöver åtgärdas, 

tryckimpregneringen, gamla Sågverket och tjärfabriken.  

• Schaktsanering etapp 1 inom Lessebo Sågverk (Kontrollprogram för 

schaktsanering, Golder Associates AB, 2013-01-11).  

• Kompletterande markundersökning, Dopplatsen, Lessebo Sågverk (Teknisk 

PM, Golder Associates AB, 2013-08-30). 

• Avgränsning av dioxin vid f.d. Dopplatsen, Lessebo Sågverk (Teknisk PM, 

Golder Associates AB, 2013-12-04). 

• Sammanfattande PM över föroreningssituation inom Tjärfabriksområdet, 

Lessebo Sågverk – rekommendationer avseende åtgärder (Teknisk PM, 

Golder Associates AB, 2015-01-29). 

• Åtgärdsstrategier, riskreduktion, masshantering m.m. Lessebo f.d. Sågverk 

etapp 2 tyckimpregneringsområdet (Tekniskt PM, Golder Associates AB, 

2015-03-11).  

• Slutrapport åtgärdsobjekt Lessebo f.d. Sågverk – etapp 1 Gamla 

Sågen/Dopplatsen (Golder Associates AB, 2015-04-08). 

• Provgropsgrävning för utredning av schaktbarhet samt provpumpning och 

analys av schaktvatten (Golder Associates AB, 2015-12-18). 

• Rapport om efterbehandling – Lessebo sågverk (Svevia AB, 2017-06-30). 

Efter avslutad sanering hade halterna arsenik minskat kraftigt och 

åtgärdsmålen uppnåtts. 

• Slutrapport åtgärdsobjekt Lessebo f.d. Sågverk – etapp 2 

Tryckimpregneringen (Golder Associates AB, 2019-09-13).  

 

Ovan nämnda undersökningar finns tillgängliga på 

samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Planområdet är tidigare sanerat för markanvändningen industrimark (mindre 

känslig markanvändning – MKM-område), där marken lämpar sig för industri, 

kontor eller trafik- och parkeringsytor. Ingen provtagningsplan har i nuläget 

upprättats. Detta påverkar inte genomförandet av planförslaget eftersom befintlig 

verksamhet är tänkt att fortsätta även efter antagandet av planen. Men om ny eller 

ändrad inriktning av industriverksamheten sker kan det bli aktuellt med 

markundersökning. Hyvelvägen kommer inte heller att påverkas men vid 

eventuella framtida grävarbeten under Hyvelvägen som går genom området ska 

markundersökningar genomföras för att säkerställa att åtgärden inte för med sig 

några negativa konsekvenser. Påträffas föroreningar sedan i samband med 

provtagning ska dessa saneras till nivån för mindre känslig markanvändning 

(MKM). En generell bestämmelse har införts på plankartan ”Bygglov får inte ges 

förrän markföroreningar har avhjälpts”. Eventuella utredningar och åtgärder ska 

ske i samråd med tillsynsmyndigheten.  
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Enligt 10 kap. 11 § Miljöbalken ska den som äger brukar en fastighet ska oavsett 

om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det 

upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. Om föroreningar påträffas, till 

exempel vid schaktning ska tillsynsmyndigheten informeras för samråd om hur 

hantering av schaktmassor och sanering skall ske (MB kap. 10§ 9). 

Figur 8 – Utdrag ur länsstyrelsens register över potentiella och konstaterade förorenade områden. 

Servitut  

Planområdet berörs av följande servitut: 

• 0761–85/13.4, Last, Officialservitut, Väg 

• 0761–86/7.1, Ledningsrätt, Avlopp 

• 0761–86/7.2, Last, Officialservitut, Industrispår 

• 0761–86/7.3, Last, Ledningsrätt, Starkström 

• 0761–04/9.1, Last, Ledningsrätt, Vattenledning  

Det är exploatören som bekostar eventuell flytt/åtgärder eller skada på ledningar 

som är skyddade enligt servitut/ledningsrätt i samband med genomförandet av 

detaljplanen. För de ledningar som inte sedan tidigare har säkrats genom 

servitut/ledningsrätt bör ledningsägaren ansöka om servitut/ledningsrätt, vilket kan 

erhållas genom lantmäteriförrättning. Markerade u-områden i plankartan innebär 

inte att rättighet bildats per automatik. Ett genomförande av detaljplanen bedöms 

inte medföra någon påverkan på befintliga servitut och ledningsrätter. 
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Riksintresse 

Hela planområdet är av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB. Det 

gäller område med särskilt behov av hinderfrihet, ett lågflygningsområde med 

påverkansområde. Planförslaget innefattar inga höga objekt som kan påverka 

flygsäkerheten. 

 

Järnvägen Kust- till kustbanan öster om planområdet är utpekad som riksintresse 

av Trafikverket. Kommunen gör bedömningen att riksintresset inte påverkas av 

planförslaget. 

Offentlig och kommersiell service 

Ingen kommersiell service finns inom eller i direkt anslutning till planområdet, men det 

finns service inom närområdet (gång- och cykelavstånd). Centrala Lessebo ligger endast 

1 km bort från planområdet och där finns bland annat en sporthall, skola för låg- och 

mellanstadiet, bibliotek, folktandvård, Folkets hus, livsmedelsbutiker och restauranger. 

Lessebo tätort har en vårdcentral. 

Gator och trafik 

Genom planområdet går en befintlig kommunal väg, Hyvelvägen med reglerad 

hastighet 40 km/tim som avslutas med en vändplan och därefter övergår den i en mindre 

grusväg mot norr. Hyvelvägen delar industriområdet i två delar, vilket medför att vägen 

fungerar som köryta för de som arbetar inom området och rör sig mellan dessa 

verksamheter. På vägen blandas tunga transporter med truckar och andra arbetsfordon 

som är relaterad till Bakersgruppens industriella verksamhet samt oskyddade trafikanter 

som vill tillträda skogen och sjön Öjen använder denna väg. Bakersgruppen ser dagligen 

en fara i att allmänheten färdas på Hyvelvägen bland truckar med gods samt lastbilar. 

Bakersgruppen önskar ta över Hyvelvägen för att kunna integrera vägområdet i 

industrifastigheterna. Genomförandet av detaljplanen leder till att den idag kommunala 

vägen Hyvelvägen upphör vara en allmän gata och mark överförs till angränsande 

industrifastigheter. Detta innebär förbättrad logistik för verksamheten och att transporter 

kan ske på ett säkrare sätt. 

Figur 9 – Bilden till vänster visar Hyvelvägen. Bilden till höger visar grusvägen mot norr.   
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En befintlig kommunal väg kommer att återställas med möjlighet till rundkörning runt 

verksamhetsområdet för bättre framkomlighet. Det innebär att Lessebo kommun har 

rådighet över marken och ansvarar för drift och skötsel. Detta för att säkerställa 

allmänhetens tillgänglighet till skogsområdet norr om planområdet och sjön Öjen. Den 

befintliga vägen sträcker sig från Brogatan vid järnvägsövergången i öster fram till 

Hyvelvägens nordligaste del. Vägen kommer att ha en körbredd på 3 meter med 

beläggning av grus. I detaljplanen regleras gatan som GATA1 – Lokalgata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 – Förslag på ny vägsträckning i blått som blir kommunal. Rött är befintlig väg som Bakersgruppen 

önskar ta över.  
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Direkt öster om planområdet går Brogatan som är en lokalgata, vilken kommer fortsätta 

ha sin nuvarande sträckning. Den skyltade hastigheten är 60 km/tim på Brogatan. 

Kommunen är väghållare. 

Figur 11 – Bilden visar Brogatan.  

Kollektivtrafik 

Planområdet ligger cirka 450 meter från Lessebo station med tåg mot Växjö och Malmö 

och intill stationen stannar bussar som går till exempelvis Kosta, Skruv och Växjö. 

Kartan nedan är ett utdrag ur översiktsplanen för Lessebo samhälle. De gröna stråken 

visar gång- och cykelleder inom samhället. 

 Gång- och cykelleder 

 

 

 

Planområde  
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Buller från väg- och spårtrafik  

Planområdet påverkas av buller från två håll, dels från järnvägsspåret (Kust till 

kustbanan) och dels från Brogatan. Ljudnivåer från spårtrafik och vägar regleras från 

och med 2015 i förordningen (2015:216) om trafikbuller med ändring 2017:359. 

Förordningens riktvärden för trafikbuller utomhus avser endast bostäder och berör inte 

användningen som fastigheten Sågverket 5 m.fl, planläggs för. Naturvårdsverket har 

däremot riktlinjer gällande buller för ny industri till närliggande bostäder enligt 

följande: 

• 50 dBA vardagar mån–fre dagtid (06.00–18.00) 

• 40 dBA nattetid (22.00-06.00) 

• 45 dBA övrig tid 

Pågående verksamheter kommer att fortgå på samma sätt som i dag. Den närmsta 

omgivningen består av olika verksamheter som inte påverkas i så stor utsträckning av 

buller. Planområdet ligger inte heller i direkt närhet till gator med mycket 

genomfartstrafik. Majoriteten av trafiken inom industriområdet består av trafikanter 

med anknytning till verksamheterna inom området. Planförslaget medger ingen 

bostadsbyggnation och närmsta bostadsfastighet ligger på ett avstånd från plangränsen 

om cirka 70 meter. Vilket är ett relativt långt avstånd mellan verksamheter och bostäder 

och bedöms inte kunna störas av verksamhetens buller. Transporter till och från 

industriområdet kommer i framtiden fortfarande ske via Brogatan och Hyvelvägen, 

vilket gör att det inte bedöms bli någon belastning på boendemiljön jämfört med 

dagsläget. 

Kust- till kustbanans spårområde öster om planområdet är en transportled för farligt 

gods, vilket kan påverka omgivningen vid en trafikolycka eller annan olycka under 

transporten. Kust- till kustbanan trafikeras av framför allt persontåg men även en hel del 

godstransporter. Delar av planområdet, den befintliga kommunala vägen som ska 

återställas är belägen som närmast cirka 23 meter från Kust- till kustbanan och 

resterande planområde är beläget cirka 35 meter ifrån banan. Vid urspårning finns också 

en risk för att tåget träffar och skadar människor och byggnader i omgivningen, 

oberoende på om det rör sig om ett godståg eller persontåg. Huruvida personer i 

omgivningen skadas eller inte beror på hur långt ifrån rälsen en vagn hamnar efter 

urspårning. Risken för mekanisk påverkan av urspårande tåg begränsas till området 

närmast banan cirka 25–30 meter, vilket är det avstånd som urspårade vagnar i de flesta 

fall hamnar inom, se figur 12 på nästa sida.  Endast cirka 0,5 av urspårande tåg hamnar 

längre ifrån spåren än detta avstånd. För att säkra avstånd för störningar/olyckor från 

järnvägen planläggs ett område på 3 meter med prickmark där mark inte får förses med 

byggnader. Detta ger ett säkerhetsavstånd på 38 meter för ny industribebyggelse, detta 

anges som en skyddszon för riskhänsyn kring transportleder i RIKTSAM (riktlinjer för 

riskhänsyn i samhällsplaneringen).  

Markanvändningen som planeras är endast avsedd att möjliggöra verksamheter som inte 

bedöms vara av störningskänslig art. Människor kommer enbart att arbeta och/eller 

tillfälligtvis uppehålla sig här. Därför kan den grad av buller som ändå uppstår nära 

järnvägen godtas. Buller från trafiken på omgivande vägar bedöms kunna komma att 

öka något som en konsekvens av planförslaget, men planen bedöms ändå genomförbar. 

En riskanalys har därför inte tagits fram och skyddsåtgärder anses inte nödvändiga. Det 
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finns ingen bebyggelse i närheten av den kommunala vägen. Eventuellt trafikbuller från 

den nya vägen drabbar därför inga närboende. Den befintliga kommunala vägen 

kommer inte att passera genom järnvägen och bedöms inte påverka detta. 

Figur 12 – Illustration över schematisk urspårning och påverkansavstånd.  

Strandskydd 

Strandskydd gäller för sjöar och vattendrag enligt 7 kapitlet i Miljöbalken. 

Planområdet ligger i direkt anslutning till sjön Öjen. För sjön Öjen gäller som regel 

ett strandskydd av 100 meter från strandlinjen både ut i vattnet och upp på land. I 

gällande detaljplan är strandskyddet upphävt inom kvartersmark för 

industriändamål ”J” och inom allmän platsmark, gata eller torg. Strandskyddet 

återinträder dock när en ny detaljplan upprättas. Strandskyddet föreslås upphävas 

inom kvartersmarken för industriändamål och lokalgata. Som särskilt skäl för att 

upphäva strandskyddet åberopas att: 

 

• Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften 

 

Området är redan ianspråktaget för industriändamål och att marken redan är 

hårdgjord och stängslad på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syfte. Marken inom planområdet är helt anpassat för människan och 

mänskliga aktiviteter och utgörs i stora delar av öppna ytor för 

lastning/varuhantering samt parkering. Området känns relativt stängt/inhägnat för 

allmänheten som inte har ett specifikt ärende i området. Marken saknar betydelse 

för växt- och djurlivet.  

 

Området, där den befintliga vägen återställas är sedan tidigare planlagd för gata och 

där har det gått en väg tidigare som emellertid inte använts. Vägområdet är idag 

igenväxt men man kan fortfarande se spår av den i terrängen. Bilden på nästa sida 

visar vägen som det såg ut på 1970-talet.  
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Figur 13 – Flygfoto som visar vägen som den såg ut på 1970-talet som man vill öppna upp igen. Bildkälla: 

Lantmäteri 

Figur 14 – Bilder som visar vägen som man vill öppna upp igen.  

 

Allmänhetens tillgänglighet till sjön bedöms inte förändras eller påverkas negativt på 

kort eller lång sikt vid genomförandet av planförslaget. Allmänhetens tillgång till sjön 

Öjen med angränsande skogsområde i norr påverkas inte, då med hjälp av den 

kommunala vägen behöver allmänheten inte ta omvägen runt och igenom hela 

industriområdet, utan kan tillträda skogen och sjön från Brogatan/järnvägsövergången. 

Allmänheten har även god tillgänglighet till sjön Öjen genom andra stigar och vägar i 
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planområdets närhet. Upphävande av strandskyddet görs genom att plankartan förses 

med en administrativ planbestämmelse, ”a” med index ”strandskyddet är upphävt”. 

Dagvatten 

Dagvatten är tillfälliga flöden av regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar, och 

andra hårdgjorda ytor som inte infiltreras direkt där det faller. Det finns inga 

kommunala dagvattenledningar i anslutning till planområdet. Idag tas dagvattnet 

omhand lokalt genom infiltration på respektive fastighet. Stora delar av 

industrifastigheterna är antingen bebyggda eller består av asfalterade ytor. Det är därför 

viktigt att de ytor med genomsläppligt material som gräs och grus samt de flesta träden 

får vara kvar för att ta hand om dagvattnet. Det finns inga ytor ovan mark där till 

exempel en dagvattenanläggning skulle kunna anläggas utan att ta bort något som för 

företaget är angeläget att ha kvar. En planbestämmelse, betecknad ”b1” reglerar att 

maximalt 80% av kvartersmarken för industri får hårdgöras till vilket räknas både 

byggnader och hårdgjorda markytor. Det är nästan lika mycket som är hårdgjort idag 

och det är viktigt att dessa ytor inte ökar eftersom marken är så hårt exploaterad. 

Plankartan har även kompletterats med en administrativ bestämmelse om att marklov 

krävs för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet. Anledningen till 

detta är att säkerställa att bestämmelsen om genomsläpplighet efterlevs i samband med 

exploateringen av planområdet. Detta bör anses som en förbättring i jämförelse med 

gällande detaljplan vilken saknar reglering gällande andel hårdgjord yta. 

I förorenad mark ska inte dagvattnet infiltreras eftersom det kan laka ur föroreningar 

och sprida dem till recipient, sjöar och vattendrag. Det går fortfarande att bygga olika 

former av fördröjning i områden med förorenad mark men hänsyn måste tas så att 

dagvatten inte kommer i kontakt med de förorenade massorna. För minskat behov av 

dagvattenhantering kan eventuell ny bebyggelse förses med vegetationstäckta tak, gröna 

tak. Vegetationstäckta tak samlar upp, fördröjer och renar regnvatten. För ytterligare 

minskat behov av dagvattenhanteringen kan hårdgjorda ytor så som parkeringsplatser 

anläggas med genomsläppliga markbeläggningar. Gräs, grus och gräsarmering är några 

exempel på markbeläggningar som möjliggör infiltration av dagvatten. Vid kraftiga 

regn kan den yta som inte förses med byggnader och som ligger lite lägre fungera som 

tillfälligt område för regnvatten. Avrinningshastigheten på dagvattnet förväntas inte öka 

då mängden hårdgjorda ytor inte ökar från dagsläget vid ett genomförande av planen. 

Om det blir aktuellt att driva en tillståndspliktig verksamhet som kan förorsaka 

spridning av föroreningar/oljespill måste det finnas fastställda rutiner och utrustning för 

att förhindra att eventuella föroreningar når recipienten. Denna fråga regleras närmare 

inom ramarna för verksamhetens miljötillstånd. 

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda 

miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Kommunen har upprättat en undersökning om 

betydande miljöpåverkan för att avgöra om detaljplaneförslaget kan antas innebära en 

betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunen har gjort bedömningen att planförslaget 

inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan. En särskild 

miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas. 
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Miljökvalitetsnormer för luft 

Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft syftar till att skydda 

människors hälsa och miljö. Då planområdet utgörs av industrimark kan såväl befintliga 

som framtida etableringar påverka miljökvalitetsnormerna för luft genom emissioner 

från processer som medför emissioner till luft och transporter. Vilken påverkan 

planförslaget kan få på miljökvalitetsnormerna är avhängt på vilken typ av verksamhet 

som etableras samt vilken rening som installeras. Mest sannolikt torde en påverkan vara 

genom kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid samt flyktiga organiska 

kolväten som bidrar till bildandet av marknära ozon och möjligen partiklar. Genom 

rening av emissioner till luft kan påverkan på miljökvalitetsnormerna minimeras 

avsevärt. Frågan om miljökvalitetsnormerna kan uppfyllas hanteras därför bäst i de 

anmälnings- eller tillståndsprocesser som krävs för en eventuell etablering av en 

betydande miljöfarlig verksamhet inom planområdet, alternativt genom tillsyn och 

beslut på de redan etablerade verksamheterna.  

Miljökvalitetsnormer för vatten 

EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom förordningen om förvaltning av 

kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har 

Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt 

åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. 

Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och 

vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god ekologisk och kemisk 

status ska nås 2021. 

Aktuellt planområdet berörs av en vattenförekomst/recipient: 

• Öjen (sjö), SE629073–146486 

 Öjen 

Vattenkategori Sjö 

Kemisk status Uppnår ej god 

Risk att kemisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till ej uppnås till 2027 

Orsaker till att kemisk status ej uppnås Överskridande av bromerad difenyleter 

och kvicksilverföreningar 

Ekologisk status God 

Risk att ekologisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att ekologisk status ej uppnås Påverkan av morfologiska förändringar 

och kontinuitetsförändringar  
Figur 15 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst  

Huvudavrinningsområde är Ronnebyån. Recipienten och vattenförekomsten för 

dagvattnet från planområdet är sjön Öjen. Idag har vattenförekomsten en god ekologisk 

status och uppnår inte god kemisk status. Miljökvalitetsnormen god ekologisk status 

med tidsundantag 2027 är föreslagen men är inte beslutad än. Skälet till tidsfristen är 

orimliga kostnader på grund av otillräcklig lagstiftning och administrativ kapacitet att 

genomföra åtgärder. Den ekologiska statusen beror på övergödning, där jordbruk och 

utsläpp från enskilda avlopp bedöms ha betydande påverkan. Den kemiska statusen 

beror bland annat på att halterna av bromerad difenyletrar (flamskyddsmedel), 

kvicksilver och tributyltenn överskrider de tillåtna värdena. Värdena för bromerade 
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difenyletrar och kvicksilver överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster vilket beror 

på omfattande atmosfärisk deposition. Tributylenn kommer ifrån användning av 

båtbottenfärger. Miljöproblemet bedöms främst vara försurning och miljögifter.  

Kommunen bedömer att planens genomförande innebär att gällande 

miljökvalitetsnormer för vatten inte kommer att överskridas. Spillvattnet omhändertas 

genom rening i kommunalt avloppsreningsverk. Eventuellt processvatten från industrier 

etablerade i området förväntas att omhändertas på ett kontrollerat och vedertagna sätt, så 

att ingen risk för påverkan på vattenförekomsten ska föreligga. Detta bör tillgodoses 

genom tillsyn samt villkor eller försiktighetsmått i beslut för de etablerade 

verksamheterna. Om detta sker bedöms planförslaget inte behöva medföra någon 

påverkan på de biologiska eller fysikaliska-kemiska faktorerna i vattenförekomsten. 

Planförslaget medför ingen utfyllnad eller anläggande i vatten som kan påverka 

recipientens hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Grundvattnets kvantitativa status 

bedöms inte beröras av planförslaget. Det bedöms därtill som osannolikt att de 

industriverksamheter som finns eller kan etableras inom planområdet ska medverka till 

att grundvattnens kemiska status ska försämras. Genom tillsyn och krav på 

verksamhetsutövarna kan utsläpp av processvatten eller annat avlett vatten ske 

kontrollerat och skyddsåtgärder vidtas för att förhindra spill eller läckage. Planens 

genomförande bedöms inte få någon negativ konsekvens för vattenkvalitén då 

användningen inte skiljer sig mycket från nuvarande. 

En planbestämmelse ”b1” på plankartan reglerar att maximalt 80 % av marken för 

industri får hårdgöras, dit både byggnader och asfalterade ytor räknas. För luft och 

buller etc. finns gällande gränsvärden för industriverksamhet som skall följas. Dessa 

kontrolleras vid tillsyn av tillsynsmyndigheten samt vid en eventuell tillståndsansökan 

eller anmälan av verksamhet enligt Miljöbalken. Detta medför att detaljplaneförslaget 

inte kommer att medföra någon nämnvärd negativ miljöpåverkan. En generell 

bestämmelse ”Verksamheter får inte vara störande för omgivningen. Gällande 

riktvärden för luft och buller etc. ska följas”, har införts på plankartan som säkerställer 

att gällande gränsvärden inte överskrids.   

Konsekvenser av planförslaget 

Den föreslagna detaljplanen innebär att markanvändningen av allmän plats, gata eller 

torg omvandlas till kvartersmark för industriändamål. Allmänheten har i dagsläget 

tillträde till planområdet då vägen, Hyvelvägen är allmän platsmark. Efter planens 

genomförande avses aktuella delar av fastigheten Lessebo 2:86 säljas och bli privat. 

Hyvelvägen stängs för allmän trafik. Den förändrade förändringen från lokalgata till 

kvartersmark och dess bidrag till områdets biltrafik bedöms som begränsad. 

Planens genomförande bedöms inte innebära negativ påverkan på miljön, då 

planändringen avser att reglera befintlig markanvändning och inte syftar till införande 

av ny störande verksamhet. I realiteten är fastigheterna redan idag ianspråktaga av den 

verksamhet som planförslaget syftar till och konsekvenserna av förändringen får därför 

anses vara mycket små. Planens genomförande bedöms därför inte ge en sådan 

betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ Miljöbalken. Planområdet berör inga 

områden med höga natur- eller skyddsvärden. Inga fasta fornlämningar enligt 

Riksantikvarieämbetets GIS‐databas, eller områden som av Skogsstyrelsen klassas som 

nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden, berörs. Närmsta bostadsfastighet ligger 
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på ett avstånd av cirka 70 meter öster om planområdet. Gällande gränsvärden för buller 

bedöms inte överskridas. Kommunen bedömer inte att planförslaget medför några 

negativa konsekvenser gällande miljöpåverkan.  

Att bedöma planområdets inverkan på miljökvalitetsnormerna för luft och vatten är helt 

avhängt på vilken typ av verksamheter som finns etablerade där samt hur väl tillsyn sker 

och vilka villkor eller försiktighetsmått som ställs genom beslut på 

verksamhetsutövarna. Om de etablerade verksamheterna har vedertagen rening av 

emissioner till luft och vatten samt skyddsåtgärder som förhindrar påverkan på 

grundvattnet, bedöms planförslaget inte försämra möjligheterna för att 

miljökvalitetsnormerna för luft och vatten kan komma att uppfyllas. Mängden dagvatten 

som ökar på grund av planförslaget bedöms bli liten och några särskilda anordningar för 

detta bedöms inte behövas. Dagvatten från parkeringsytor kan innehålla spår av olja, 

bensin och andra föroreningar som ska i så stor utsträckning som möjligt oljeavskiljas 

inom fastigheten innan det leds vidare ut till recipienten.  
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Genomförandebeskrivning  
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 

tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen 

rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och 

planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 

genomförandesynpunkt.  

Organisatoriska frågor 

Planförfarande  

Detaljplanen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900).  

Översiktlig tidplan för genomförande 

Samråd  maj 2021 

Granskning  oktober 2021 

Antagande  november 2021 

Laga kraft  december 2021 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär 

stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.  

Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens 

initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren.  

Huvudmanskap 

Kommunen har som huvudman för allmän platsmark rätt (enligt 6 kap. 13 § PBL) och 

skyldighet på fastighetsägares begäran (enligt 14 kap. 14 § PBL) att lösa in de allmänna 

platserna med kommunalt huvudmannaskap utan stöd av överenskommelse.  

Lessebo kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att 

kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden.   

Kostnader för planläggning 

Kommunstyrelsen i Lessebo kommun står för kostnaderna av detaljplanearbetet och 

därtill hörande utredningar.  

Ett planavtal har upprättats mellan kommunen och Bakersgruppen för genomförande av 

detaljplaneförslaget. I avtalet regleras bland annat kostnader för planarbete, framtida 

exploatering av området gällande marköverlåtelser samt utbyggnad av allmän plats och 

kvartersmark. När detaljplanen vinner laga kraft tecknas en överenskommelse om 

fastighetsreglering mellan parterna gällande den nybildande kvartersmarken.  
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Fastighetsrättsliga frågor 

Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.  

Ansvarsfördelning  

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att detaljplanen upprättas.  

Lessebo 2:86 

Upplåta mark till Sågverket 2 efter det att detaljplanen har vunnit laga kraft.  

Upplåta mark till Sågverket 4 efter det att detaljplanen har vunnit laga kraft.  

Sågverket 5 och 6 samt del av Lessebo 11:2 

Upplåta mark till Lessebo 9:1 efter det att detaljplanen har vunnit laga kraft.  

Fastighetsbildning 

För detaljplanens genomförande ska cirka 2800 kvadratmeter överföras från del av 

fastigheten Lessebo 2:86 till den industriverksamhet som finns på Sågverket 2. Detta då 

den del av Lessebo 2:86 som tidigare utgjort allmän platsmark, gata eller torg i denna 

plan får bestämmelsen industri. Del av Lessebo 2:86 (ca 2800 kvm) och Sågverket 2 ska 

läggas samman för att bilda en ny större sammanhängande industrifastighet. På marken 

som tillförs finns ledningsrätt och ledningar. 

Figur 16 – Bilden visar föreslagen fastighetsindelning.   
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Fastigheten Sågverket 5 och 6 ska läggas samman för att bilda en ny större 

sammanhängande industrifastighet.  

Figur 17 – Bilden visar föreslagen fastighetsindelning.   

 

Del av Lessebo 2:86 (ca 570 kvm) och Sågverket 4 ska läggas samman för att bilda 

en ny större sammanhängande industrifastighet. 

Figur 18 – Bilden visar föreslagen fastighetsindelning.   
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Del av fastigheterna Sågverket 5 respektive 6 samt del av Lessebo 11:2 är i detaljplanen 

utlagd som allmän plats – GATA1. Denna del av Sågverket 5 och 6 samt Lessebo 11:2 

föreslås överföras till den kommunala stamfastigheten Lessebo 9:1 för den kommunala 

vägen.  

Figur 19 – Förslag till fastighetsreglering. Område som föreslås tillfört Lessebo 9:1.  

 

Fastighetsregleringen bekostas av Bakersgruppen. Lessebo kommun biträder genom att 

skicka in ansökan till Lantmäteriet. Bakersgruppen bekostar också utbyggnad av den 

nya vägdragningen enligt upprättat planavtal. Ansvar för bildande av ledningsrätt faller 

på ledningsinnehavaren. 

Inom kvartersmark har fastighetsägare ansvar för genomförandet av förslaget enligt 

detaljplanens bestämmelser samt den fortsatta skötseln inom området. För allmän plats 

inom detaljplanen är det kommunalt huvudmannaskap. Därav har kommunen ansvar för 

att underhålla samt sköta den allmänna platsen.  

Ekonomiska frågor 

Kommunala intäkter 

Detaljplanen görs utifrån ett planavtal som är skrivet med Bakersgruppen. Planavgift tas 

därmed inte ut för bygglov. För den enskilde fastighetsägaren innebär planförslaget en 

möjlighet att utveckla fastigheten och därmed dess värde.  

Tekniska frågor 

Vatten och avlopp 

Planområdet är försörjt med kommunalt vatten och avlopp. Nya byggnader ska anslutas 

till det kommunala Va-nätet. Anslutningsavgift till befintliga vatten- och 

avloppsledningar samt omläggning av ledningar inom kvartersmark från 

förbindelsepunkt bekostas av exploatören. Exploatören ansvarar även för och bekostar 
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övriga dagvattenåtgärder inom kvartersmark. Om verksamheten är av den karaktär att 

risk för oljespill föreligger ska en oljeavskiljare installeras. 

Ledningar 

Befintliga ledningar inom planområdet ska behållas i sitt befintliga läge och skyddas 

med ett u-område och bedöms inte påverkas av detaljplaneförslaget. U-området här 

även kombinerats med prickmark som har innebörden att marken inte får förses med 

byggnad. U-områdens innebörd är att marken ska vara tillgänglig för allmänna 

underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd 

som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar.  

Det är exploatören som bekostar eventuell flytt/åtgärder eller skada på ledningar i 

samband med genomförandet av detaljplanen. Markerade u-områden i plankartan 

innebär inte per automatik att rättighet bildas. Rättighet för ledningar behöver bildas 

genom lantmäteriförrättning. 

Låg- och mellanspänningskablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete 

påbörjas. För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan 

ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 

3 meter från markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag 

anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln så att reparation och underhåll 

försvåras. Inom planområdet finns en transformatorstation (N150864, Sågen), den 

minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation i byggnad och brännbart upplag ska 

vara 5 meter. Transformatorstation ska placeras så att det rimligtvis inte skadas av 

vägfordon, samt att tillräckligt utrymme för normal drift och underhåll ska säkerställas. 

Det ska vara möjligt att kunna ta sig till transformatorstationen med tungt fordon. 

Befintlig transformatorstation i området planläggs efter befintligt läget, ”E1- 

Transformatorstation” på plankartan. Vid flytt eller ändring av ledningar inom 

kvartersmark bekostas det av exploatören.  

Fjärrvärme, el och tele 

Anslutning samt kostnaden för detta sker mellan fastighetsägare och huvudman för 

respektive teknisk infrastruktur.  

Avfall 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan. Transportvägar 

och arbetsmiljö ska beaktas.  

Konsekvenser gällande barnperspektivet  

Ur ett barnperspektiv medför framtaget planförslag ingen större påverkan på barn inom 

området då föreslagen markanvändning (industri) inte är en målpunkt för barn. Aktuella 

fastigheter är redan bebyggda och detaljplaneförslaget innebär i princip enbart 

administrativa ändringar då planen till stor del anpassas till redan gällande 

markförhållanden, vilket inte medför någon påverkan på barn och unga. Planområdet 

bedöms inte heller medföra risker på barns hälsa och säkerhet i ett större perspektiv. 

Barn- och utbildningsnämnden får planhandlingarna för synpunkter under 

planprocessen. 
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Administrativa frågor 

Aktuellt planförslag föreslås få en genomförandetid på fem (5) år från den dag planen 

vinner laga kraft. Detta är den kortaste genomförandetid en detaljplan kan ges och åren 

bestäms utifrån rimligheten att genomföra planen. Under genomförandetiden har 

fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får 

inte ändras utan synnerliga skäl. Efter genomförandetidens utgång fortsätter 

detaljplanen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt 

till ersättning.  

Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i 

samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.  
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Instans
SBN

1:1 500Skala

SBN
KS
KS

Placering

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad

)12,0 Högsta byggnadshöjd angivet i meter 

PLANBESTÄMMELSER
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
GRÄNSBETECKNINGAR

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Byggnadens omfattning

Industri

Planområdesgräns

Egenskapsgräns

Genomförandetid

Utförande
Maximalt 80% av kvartersmarken för industri får hårdgöras

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

Grundkarteinformation

Grundkartan är upprättad ur Lessebo 
kommuns primärkarta, 2021-11-01
Koordinatsystem i plan: SWEREFF99_15_00
Höjdsystem: RH 2000

Kyrka

Transformatorstation

Järnväg
Höjdkurva79

Punkthöjd+ 77.40

Fastighetsgräns
Stödmur

Körbanas kantFastighetsbeteckningSågverket 5 m.fl.

Kvartersgräns

Gång- o cykelväg

Trakt

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter huslivet

Offentlig byggnad/Industri

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter takkonturen

Slänt

Användningsgräns

Egenskapsgräns och administrativ gräns

Generellt inom planområdet gäller följande:
Verksamheter får inte vara störande för omgivningen. 
Bygglov får inte ges förrän markföroreningar har avhjälpts.
Gällande riktvärden för luft och buller etc ska följas. 

J

Allmänna platser med kommunalt
huvudmannaskap

b1

Strandskydd

GATA1 Lokalgata

Strandskyddet är upphävt inom kvartersmark

Strandskyddet är upphävt inom lokalgata

u1

a1

a2

Transformatorstation. Starkströmsföreskrifter gäller.
Brännbara byggnadsdelar och brännbart upplag 
får inte uppställas inom 5 meter från transformatorstationen. 

E1

Marklov krävs för markåtgärder som kan 
försämra markens genomsläppligheta3

Källare får inte finnasb2
Lägsta nivå på färdigt golv ska vara minst +149,0 över havetb3
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Granskningens genomförande 

Förslaget till detaljplan för Sågverket 5 m.fl, har varit ute på granskning under perioden 11:e 

oktober till och med 29:e oktober. Efter granskningen ska de synpunkter som har kommit in 

under yttrandetiden sammanställas i en granskningsredogörelse. I redogörelsen gör 

kommunen ett ställningstagande till eventuella ändringar.  

Detaljplanens genomförande 

Detaljplanen genomförs med standardförfarande, vilket innebär att förslaget skickas ut för 

samråd och granskning innan antagande. 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 

Under granskningstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 7 yttranden. Inkomna 

yttrande redovisas och kommenteras nedan.  

Inkomna synpunkter 

1. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens roll 

Enligt 5 kap. 22 § Plan- och bygglagen (2010:900 PBL) ska Länsstyrelsen under 

granskningstiden yttra sig över planförslaget, om planförslaget enligt Länsstyrelsens 

bedömning innebär att någon av överprövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL inte följs eller 

tillgodoses.  

Länsstyrelsens sammanfattande synpunkter 

Länsstyrelsen har 2021-06-08 lämnat samrådsyttrande i ärendet. Länsstyrelsen kan konstatera 

att kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter men har synpunkter på frågor 

rörande förorenad mark samt vatten, enligt nedan.  

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § Plan- och bygglagen (PBL) 

Förorenad mark 

Planhandlingarna har efter samrådet kompletterats med information om utförda utredningar 

och åtgärder.  

Planbestämmelsen ”Bygglov får inte ges förrän markföroreningar har avhjälpts” togs efter 

samrådet bort från plankartan på Länsstyrelsens inrådan, eftersom föroreningssituationen var 

oklar. När handlingarna nu har förtydligats anser vi att planbestämmelsen bör återinföras.  

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap Miljöbalken (MB) 

Länsstyrelsen påpekar att dagvatten inte får infiltreras där marken är förorenad. Dagvattnet 

behöver ges utrymme att infiltreras på så sätt att föroreningar inte riskerar att spridas till sjön.  

När det gäller recipient av områdets dagvatten har planbeskrivningen korrigerats och det 

framgår nu att det är sjön Öjen som är recipient. Satusklassningen av Öjen stämmer dock inte 

på ett flertal ställen. Det har exempelvis blivit fel för hydromorfologiska kvalitetsfaktorer, 
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näringsämnen och kemisk status. Miljökvalitetsnormen god ekologisk status med 

tidsundantag 2027 är föreslagen men är inte beslutad än. Idag gäller god ekologisk status.  

I planbeskrivningen refereras till en grundvattenförekomst, men det framgår inte vilken 

förekomst som avses och vi kan inte heller se att det ligger någon grundvattenförekomst i 

närheten av planområdet.   

KOMMUNENS KOMMENTAR  

En generell bestämmelse ”Bygglov får inte ges förrän markföroreningar har avhjälpts” har 

återinförts i plankartan.  

Planbeskrivningen kompletteras med text om att i förorenad mark ska inte dagvattnet 

infiltreras eftersom det kan laka ur föroreningar och sprida dem till grundvatten, sjöar och 

vattendrag. Det går fortfarande att bygga olika former av fördröjning i områden med 

förorenad mark men hänsyn måste tas så att dagvatten inte kommer i kontakt med de 

förorenade massorna.  

Statusklassningen av sjön Öjen har omarbetats och förtydligats.  

Felskrivning om grundvattenförekomst har korrigerats i enlighet med Länsstyrelsens 

synpunkter.  

2. Trafikverket 

De synpunkter som Trafikverket hade på närhet och utformning av den tilltänkta allmänna 

anslutningen till Brovägen i omedelbar närhet till plankorsningen med Kust- till kustbanan 

har hanterats. Lessebo kommun och Trafikverket har i dialog kommit fram till den lösning 

som nu föreslås i granskningshandlingarna. Trafikverket kan acceptera föreslagen lösning och 

har inget ytterligare att erinra mot föreslagen detaljplan.  

 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

3. E.ON 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar och har följande 

synpunkter. E.ON har mätt in markkablarna inom planområdet och u-området som är utlagt 

söder om vår transformatorstation N150864 SÅGEN måste justeras efter kablarnas sträckning. 

U-områdets bredd ska bara 4 meter med markkablarna i mitten. Under förutsättning att man 

ta hänsyn till detta så har E.ON inget ytterligare att erinra över planförslaget.  
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KOMMUNENS KOMMENTAR  

Plankartan har justerats enligt E.ON:s önskemål.  

4. Lantmäteriet  

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Gränser med 0,025 m kvalitet 

Ett antal gränser inom planområdet är inlagda i den digitala registerkartan med mycket god 

kvalitet (0,025 m), men denna kvalitet kan vara missvisande. Det är möjligt att dessa 

fastighetsgränser inte har kontrollmätts av kommunen. Vid övergången mellan 

referenssystemen RT 90 och SWEREF 99 transformerades nämligen tusentals gränspunkter 

över hela landet som registrerades rakt av, utan kontroll, med kvaliteten 0,025 m. Det har i 

efterhand visat sig att många av dessa punkter inte har god kvalitet. Lantmäteriet uppmanar 

därför kommunen att vara extra uppmärksam vid planläggning av områden där det 

förekommer gränser med just kvaliteten 0,025 m, och vid behov kontrollmäta sådana gränser. 

Fastighetsgränser med osäkert läge som gränsar till planområdet 

Planområdesgränsen går enligt plankartan nära fastighetsgränsen till Lessebo 11:1, vars 

gränser är osäkra. Lantmäteriet vill påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen 

visar sig ha ett annat läge. Risken med att planlägga utan att ha koll på gränsens rätta läge är 

att en del av den allmänna platsen ligger inne på grannfastigheten. I denna typ av fall när 

gränsens läge är osäkert är det lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och göra en 

gränsutvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar och mäter in dem. Visar sig 
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gränsen vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. 

När gränsens läge är klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens 

rätta läge göras. Glöm inte att rapportera in ev. förbättringar av gränskvaliteter till 

Lantmäteriet. Är ni osäkra på hur det ska gå till - kontakta Lantmäteriets geodatasamordnare. 

Grundkarta  

Aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i grundkartan är något 

föråldrat. Det är viktigt att grundkartan är aktuell i varje steg av planprocessen för att det ska 

vara lätt att överblicka de förutsättningar som finns för planläggningen.  

I grundkartan saknas fastighetsbeteckningarna (traktnamn och nummer) för Sågverket 2, 5 

och 6. Dessutom saknas traktnamnet ”Fetebo” Det är viktigt att fastighetsbeteckningarna 

redovisas för att göra det lätt för den som är berörd av planen att hitta respektive fastighet 

på plankartan. 

Plankarta  

Planområdet genomkorsas av u-områden avgränsade såväl med egenskaps- som 

administrativ gräns, vilket innebär att flera ytor utan bestämmelser bildas. Såväl 

bestämmelsen J som egenskapsbestämmelserna a1, a2, a3, b1, b2 och b3 behöver redovisas 

inom alla dessa ytor som uppstår för att gälla (där så är aktuellt).  

I plankartan ser utrymmet där servitut 0761–86/7.2 ut att vara utlagt som u-område. Då 

servitutet avser industrispår och ej ledning bör utrymmet bara markeras med egenskapsgräns 

för prickmark. 

Endast u-område säkerställer inte ledningarna  

För en del av u-områdena inom planområdet finns befintliga ledningsrätter, vilket också 

nämns. Men det är även utlagt u-områden där det idag inte finns någon officialrättighet. 

Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar s.k. u-område 

ser kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på kvartersmark och 

dels att lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen, men det bildas ingen 

rättighet genom att kommunen lägger ut ett u-område i planen. För att säkerställa att 

ledningarna får vara kvar behöver normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. Detta är 

inte beskrivet i genomförandeavsnittet av planbeskrivningen. Det är heller inte redovisat vilka 

typer av allmänna ledningar som ska gå där eller vilka ledningshavare som ska ansvara för 

dessa ledningar, inklusive att ansöka om lantmäteriförrättning. 

Inlösen av allmän plats med kommunalt huvudmannaskap  

Det finns inte någon beskrivning om den rätt (enligt 6 kap. 13 § PBL) eller skyldighet på 

fastighetsägarens begäran (enligt 14 kap. 14 § PBL) som kommunen har att lösa in den 

allmänna platsen med kommunalt huvudmannaskap utan stöd av överenskommelse. 
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Redovisning av befintliga servitut samt hur dessa påverkas 

Inom planområdet finns följande servitut: Aktnr 0761–04/9.1 avseende vattenledning till 

förmån för Lessebo kommun. Det saknas redovisning av denna rättighet i planbeskrivningen. 

Dessutom saknas det för denna samt för övriga rättigheter (som är uppradade i 

planbeskrivningen) en beskrivning av hur dessa påverkas vid genomförandet av detaljplanen, 

samt vilka ledningshavare som ansvarar för ledningarna. 

Enligt planbeskrivningen berörs servitut 0761–85/13.3. I så fall berörs även fastigheterna 

Sågverket 1 och 3, då det är dessa som är belastade av servitutet. Dessa fastigheter är ej 

upptagna bland ”berörda fastigheter” i planbeskrivningen. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Det noteras att det i planbeskrivningen står att inget exploateringsavtal kommer upprättas. 

Men under ovanstående rubrik nämns att Bakersgruppen ska bekosta utbyggnad av allmän 

gata, vilket är något som regleras med exploateringsavtal enligt 6 kap. 40 § PBL. Kommunen 

skulle i så fall enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL redan i samrådsskedet redovisat avtalens 

huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med 

stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. Lantmäteriet ska under samrådsskedet 

särskilt ge råd om tillämpningen av 6 kap. 40–42 §§ PBL, se 5 kap. 15 § PBL. I 

granskningsskedet ingår det inte i Lantmäteriets uppdrag att bedöma förenligheten med 6 

kap. 40–42 §§ PBL, se 5 kap. 22 a § PBL. Det noteras dock följande:  

• att det inte fanns någon möjlighet för Lantmäteriet att utföra sin lagstadgade uppgift 

att i samrådsskedet lämna råd i de fall avtalsinnehållet förefaller strida mot reglerna i 

6 kap. 40–42 §§ PBL.  

• att de som är berörda av planen inte har någon möjlighet att överblicka de 

konsekvenser som det tänkta avtalsinnehållet kommer att få bl.a. vid genomförandet 

av detaljplanen  

Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 

kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar 

planhandlingarna. 

Ekonomiska frågor 

Det omnämns att planavtal tecknas (se vidare om detta ovan) med en privatperson. Bör vara 

juridisk person. Intrång, krav eller möjlighet att lösa in eller avstå mark och principerna för 

ersättning kopplat till detta redovisats ej, liksom avvägningen mellan olika intressen. För att 

det ska vara möjligt att följa planområdets påverkan på den kommunala budgeten bör det 

vara lämpligt att det på ett tydligare sätt framgår vilka nämnder/instanser som får intäkter 

respektive utgifter vid plangenomförandet. 
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Delar av planen som bör förbättras 

Grundkarta 

I planbeskrivningen refereras flera gånger till Hyvelvägen, men det framgår inte av 

grundkartan var Hyvelvägen ligger. 

Plankarta 

Lantmäteriet noterar att bestämmelsen b1 är skriven som att det gäller för området som 

helhet, ej per fastighet. Om det inte är avsikten behöver det ändras, om det är avsikten kan 

det förtydligas. 

Tekniska frågor 

Det är inte redovisat i planbeskrivningen hur avfall hanteras/avses hanteras. 

Tidigare ställningstaganden  

Lantmäteriet noterar att den nu gällande stadsplanen över området betecknas ”detaljplan” i 

planbeskrivningen. Begreppet detaljplan infördes 1987, efter att beslut om nu gällande plan 

fattades. Visserligen räknas sådana planer idag som detaljplaner, men det kan finnas 

anledning att benämna planen med dess rätta namn (och gärna aktnumret, 0761-P85/4). 

Strandskydd  

I första meningen under rubriken står ”kapitalet” när det är ”kapitlet” som avses. 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Gränserna har kontrollmätts av samhällsbyggnadsförvaltningens GIS-avdelning. Gränserna i 

detaljplanens grundkarta bedöms ha en mycket god kvalitet.  

Grundkartan har uppdaterats inför antagandeskedet. Fastighetsbeteckningarna har 

förtydligats på plankartan. Inmätning av gränspunkter har genomförts för fastigheten 

Lessebo 11:1 i samband med inmätning av grundkartan. Fastighetsgränsen är nu bättre 

inmätt och plankartan har uppdaterats. Fastigheten Lessebo 11:1 ingår inte i 

detaljplaneförslaget.  

Där beteckning J, a1, a2, a3, b2, b2 och b3 saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.  

Industrispåret har markerats i plankartan med prickmark, istället för ett u-område.  

Ett förtydligande förs in i planbeskrivningen att rättighet endast behöver bildas för de 

ledningar som idag saknar rättighet.  

Planbeskrivningen har även kompletterats med beskrivning om inlösen av allmän plats med 

kommunalt huvudmannaskap.  

Servitut 0761–85/13.3 berörs inte av planen och planbeskrivningen har justerats.  

Textavsnittet fastighetsrättsliga frågor ses över och förtydligas generellt. 
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Kommunstyrelsen i Lessebo kommun står för kostnaderna av detaljplanearbetet och därtill 

hörande utredningar.  

Ett planavtal har upprättats mellan kommunen och Bakersgruppen (detta är en juridisk 

person – ej privat person) för genomförande av detaljplaneförslaget. I avtalet regleras bland 

annat kostnader för planarbete, framtida exploatering av området gällande marköverlåtelser 

samt utbyggnad av allmän plats och kvartersmark. När detaljplanen vinner laga kraft tecknas 

en överenskommelse om fastighetsreglering mellan parterna gällande den nybildande 

kvartersmarken.  

Hyvelvägen har markerats på plankartan.  

Bestämmelsen b1 gäller per fastighet och ej för hela området. Plankartan har förtydligats.  

Planbeskrivningen förtydligas avseende hur avfall hanteras/avses hanteras.  

Felskrivning om detaljplan och stadsplan har korrigerats i enlighet med Lantmäteriers 

synpunkter.  

5. Skogsstyrelsen  

Skogsstyrelsen har inga synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon 

information att tillföra som har bäring på detta. 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

6. Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något mer att erinra på planförslaget.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

7. Villaägarna Kronoberg 

Villaägarna Kronoberg har inget att erinra mot detaljplaneförslaget nu under 

granskningstiden.  

 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

____________________ 

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-11-16

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 191 Dnr 2020/330-4.3.2 
 

Antagande av detaljplan för Kosta 2:117 
och Ekeberga 1:16 (Kosta Lodge) 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta detaljplan 
för Kosta 2:117 och Ekeberga 1:16, Kosta Lodge.  
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Kosta samhälle. 
Planområdet är cirka 15 hektar stort och angränsar till Stora vägen, 
naturmark samt befintlig bebyggelse. Väg 838 går genom 
planområdets södra del.  
 
Lagstöd 
PBL 5 kap. 27–32 §§ ”Antagande av en detaljplan”. 
 
Detaljplanens syfte  
Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Kosta Lodge 
turistverksamhet inom nuvarande område för verksamheten på 
fastigheten Ekeberga 1:16 och 1:2 samt för ett område norr om 
befintlig verksamhet på fastigheten Kosta 2:117. Planens syfte är att 
möjliggöra en utveckling av Kosta Lodge turistverksamhet inom 
nuvarande område för verksamheten på fastigheten Ekeberga 1:16 
och 1:2 samt för ett område norr om befintlig verksamhet på 
fastigheten Kosta 2:117. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-11-08 att skicka vidare 
detaljplanen för antagande. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-11-08 § 127 
Planbeskrivning 2021-10-15  
Plankarta 2021-10-15    
Granskningsutlåtande 2021-11-01 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2021-04-13 
Tjänsteskrivelse 2021-10-22 
Dagvattenutredning 2021-08-27 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-11-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 127 Dnr 2021/9-4.2.2 
 

Ny detaljplan för Kosta 2:117 och 
Ekeberga 1:16, Kosta Lodge 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 
anta detaljplan för Kosta 2:117 och Ekeberga 1:16, Kosta Lodge.  

 
Detaljplanens läge 
Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Kosta samhälle. 
Planområdet är cirka 15 hektar stort och angränsar till Stora vägen, 
naturmark samt befintlig bebyggelse. Väg 838 går genom 
planområdets södra del.  
 
Lagstöd 
PBL 5 kap. 27–32 §§ ”Antagande av en detaljplan”. 
 
Detaljplanens syfte  
Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Kosta Lodge 
turistverksamhet inom nuvarande område för verksamheten på 
fastigheten Ekeberga 1:16 och 1:2 samt för ett område norr om 
befintlig verksamhet på fastigheten Kosta 2:117. 
 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2021-10-15  
Plankarta 2021-10-15    
Granskningsutlåtande 2021-11-01 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2021-04-13 
Tjänsteskrivelse 2021-10-22 
Dagvattenutredning 2021-08-27 
Beslut SBNAU 2021-11-01 § 99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen
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GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Grundkartan är upprättad ur Lessebo kommuns

primärkarta 2021-10-12

Trakt

Kvartersgräns

Fastighetsgräns

Fastighetsbeteckning

Lessebo 3:1

Bostadshus resp. uthus

karterade efter huslivet

Bostadshus resp. uthus

karterade efter takkonturen

Kyrka

Offentlig byggnad/Industri

Transformatorstation

Körbanas kant

Gång- o cykelväg

Järnväg

Höjdkurva

79

Punkthöjd+ 77.40

Stödmur

Vattenledning

Spillvattensledning

Dagvattensledning

Fjärrvärmeledning

Dike, bäck, å

Slänt

Äng resp. åker

Lövskog resp. barrskog

Lövträd resp. barrträd

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning

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

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

GenomfartsvägVÄG

1

NaturområdeNATUR

Skog

NATUR

1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

TransformatorstationE

1

Pumpstation

E

2

Oljeavskiljare

E

3

Detaljhandel

H

Friluftsliv och camping

N

Tillfällig vistelse

O

Idrottsplats

R

1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största tillåtna byggnadsarea per fastighet är 250 kvm,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0

Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

12

Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

20

Minsta takvinkel i grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek

d

1

Minsta fastighetsstorlek är 1500 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Placering

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

b

1

Endast 30 % av fastighetsarean inom användningsområdet får

hårdgöras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

2

Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1

Dagvattendamm,  4 kap. 10 §

n

2

Dike,  4 kap. 10 §

n

3

Mark avsedd för träd och buskvegetation,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart

Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

u

2

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Gamla kyrkvägen

A

l

l

m

ä

n

v

ä

g

 

8

3

8

S

t
o

r
a

 
v

ä

g

e

n

EKEBERGA

EKEBERGA

EKEBERGA

2:58

2:57

2:33

2:38

2:36

2:28

2:104

2:75

2:105

1:22

2:59

1:46

1:20

1:19

1:7

2:23

1:3

1:9

2:113

1:27

1:14

2:49

3:27

2:114

1:16

2:1

1:16

1:49

1:8

1:11

1:10

1:28

  1

3:1

1:2

2:117

   2

1:5

1:16

2:117

   1

Ekeberga

kyrka

KOSTA

Skrafferad yta illustrerar det område där

minsta avståndet är 100 meter till befintliga

permanentbostäder. Placering av padelbanor

bör ske inom skrafferat område.

0         100         200 m

R
a

s
t
e

r
b

i
l
d

e
r
:

100 meter9080706040 503020100

Skala: 1:1000 / A1

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för

Kosta 2:117 och Ekeberga 1:16 m.fl., Kosta Lodge

LESSEBO KOMMUN KRONOBERGS LÄN

ANTAGANDEHANDLING 20211101

Upprättad: 2021-04-09 Reviderad: 2021-10-15

Eva Djupfors

Vatten och Samhällsteknik AB

Conny Axelsson

Samhällsbyggnadschef

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:

Planprogram

Dagvatten PM

Planbeskrivning

Undersökning

Fastighetsförteckning

Samrådsredogörelse Illustration

Granskningsutlåtande

Gestaltningsprogram

Kvalitetsprogram

Skala: 1:5000/ A1

82



 

 

  

 

 

 

2021-09-13 

Rev 2021-10-15 

Dnr: SBN 2021/9 

Antagandehandling 

Detaljplan för Kosta 2:117 och Ekeberga 1:16 m.fl.,       

Kosta Lodge 
Kosta samhälle 

Lessebo kommun 

Kronobergs län 

 

ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING 

 
Planområdets avgränsning markerad med röd linje. Lantmäteriets flygfoto, 2021-03-09.   

83



2(31) 

Dnr: 2021/9 

Innehållsförteckning 

Bakgrund ....................  .....................................  .....................................3 

Planförslag ..................  .....................................  .....................................6 

Förutsättningar och detaljplanens konsekvenser ...............................7 

Planbestämmelser .....  .....................................  .....................................22 

Genomförandebeskrivning .............................  .....................................26 

Planhandlingar 

Plan- och genomförandebeskrivning 

Plankarta med bestämmelser 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Fastighetsförteckning, finns att tillgå på samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bilagor 

Dagvatten PM, Vatten- och Samhällsteknik AB 

Medverkande 

Planbeskrivningen har tagits fram av Vatten- och Samhällsteknik AB genom Eva Djupfors 

och Catarina Lund i samarbete med kommunala tjänstepersoner i Lessebo kommun. 

84



3(31) 

Dnr: 2021/9 

Bakgrund 

Inledning 

En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och redovisa 

de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också redovisa 

eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat 

planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och de bestämmelser 

som valts motiveras. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan ska vara 

vägledande vid tolkning av detaljplanen. 

Uppdrag 

Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en 

detaljplan för fastigheterna Kosta 2:117, Ekeberga 1:16 och 1:2. 

Syfte  

Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Kosta Lodge turistverksamhet inom 

nuvarande område för verksamheten på fastigheten Ekeberga 1:16 och 1:2 samt för ett 

område norr om befintlig verksamhet på fastigheten Kosta 2:117.  

Planprocess  

Detaljplanen handläggs med ett så kallat standardförfarandet, enligt SFS 2010:900, vilket 

kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och 

Länsstyrelsens granskningsyttrande om översiktsplanen, samt om förslaget inte är av 

betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får 

inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

 

Planförslaget har tidigare varit ute på samråd och granskning. Berörda myndigheter och 

närboende har fått ta del av planförslaget under processen. Inkomna synpunkter har 

lett till att planförslaget har justerats inför antagandet. Om planen inte överklagas vinner 

den ”laga kraft” tre veckor efter kommunens antagandebeslut. 

Schematisk bild över planprocess.  

Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Plandata 

 Planområdet är beläget i den sydöstra delen av 

Kosta samhälle. Planområdet är ca 15,5 ha stort och 

angränsar till Stora Vägen, naturmark samt befintlig 

bebyggelse. Väg 838 går genom planområdets södra 

del.   

Markägare 

Kosta 2:117 (del1, del2)      Lessebo kommun 

Ekeberga 1:2 och 1:16      OKB-gruppen  

Ekeberga 1:5, :14 och 1:1      Privatägd 

Tidigare ställningstaganden     

Kommunala beslut 

Kommunstyrelsen tog beslut 2020-12-22 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 

att ta fram en ny detaljplan för det utpekade området. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Kommunen har upprättat en undersökning om betydande miljöpåverkan för att avgöra 

om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan eller inte. 

Kommunen har gjort bedömningen att planförslaget inte kan antas innebära en 

betydande miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte 

behöva upprättas. 

Översiktsplan 

I kommunens gällande översiktsplan, antagen 2018, anges följande:  

- Framtida bostäder med komplement för den norra delen av planområdet och  

- Befintlig detaljhandel för den södra delen, där Kosta Lodge har sin verksamhet.  

Planförslaget avviker i viss mån från utpekad markanvändning i gällande översiktsplan. 

En översiktsplan är inte bindande och syftet med planförslaget är att möjliggöra en 

utveckling av nuvarande verksamhet.  

Detaljplaner 

Planområdet berörs av en byggnadsplan och en detaljplan: 

- Byggnadsplan för Ekeberga 1:1, Kosta 3:1 m fl., (1983). 

- Detaljplan för del av Kosta 2:117 m fl. Hotell Björkängen, Kosta samhälle, (2014). 
 

Detaljplanegräns markerad i rött. 
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Detaljplanen från 2014 har ersatt byggnadsplanen från 1983 i de delar som planerna 

överlappar varandra. 

För fastigheten Kosta 2:117, som i norr ingår i byggnadsplanen från 1983, anges i 

huvudsak BFI och BFII (bostäder, friliggande, en respektive två våningar). För fastigheten 

Ekeberga 1:16, som ingår i detaljplanen från 2014, anges i huvudsak, RII (handel, 

vandrarhem och samlingslokal) och N (stugby och samlingslokal).  
 

     

Kartan till vänster visar byggnadsplanen för Ekeberga 1:1, Kosta 3:1 m fl. Kartan till höger visar 

detaljplanen för del av Kosta 2:117 m fl. 

Planförslagets konsekvenser 

När nu aktuellt planförslag antagits och vunnit laga kraft ersätter planförslaget gällande 

byggnadsplanen från 1983 och detaljplanen från 2014 i berörda delar. 
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Planförslag 

Ett genomförande av planförslaget innebär en utveckling av Kosta Lodge turist-

verksamhet inom nuvarande område för verksamheten på fastigheten Ekeberga 1:16 

och för ett område norr om befintlig verksamhet på fastigheten Kosta 2:117 del 1. 

Området planläggs för hotell, camping, handel och idrottsaktiviteter.  

Turistverksamheten planeras att utvecklas genom att anlägga en äventyrsbana, två 

cykelbanor, en beachvolleybollplan, flera padelbanor, ytterligare ställplatser för 

husbilar/husvagnar, servicehus, café och restaurang med uteservering. Dessutom 

planeras att dammen öster om de befintliga campingstugorna fördjupas och på sikt 

genom en konstgjord bäck sammanbinds med dammarna i söder. 

Illustrationer 

Illustration över den planerade exploateringen med ställplatser, cykelbanor, padelbanor, beachvolley-

bollbanor, servicehus och damm. 

Illustration med perspektivbild över den planerade exploateringen med parkering, padelbanor, 

beachvolleybollbanor, servicehus och damm. 
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Förutsättningar och detaljplanens konsekvenser 

Landskapsbild, mark och vegetation 

Planområdets markanvändning utgörs i huvudsak av Kosta Lodge turistanläggning, med 

stugor, uppställningsplatser för husbilar/husvagnar, hotell, restaurang, enkla boenden 

för säsongsanställda, en anläggning för tömning av latriner, en anlagd kulle, grävda 

fiskedammar samt inhägnader för getter.  

Vegetationen består främst av klippta gräsytor, granskog i norr och tallskog med inslag 

av lövträd i väster. Vegetationen på fastigheten Ekeberga 1:2 utgörs i öster av tätt träd- 

och buskvegetation och påminner i väster om en förvildad trädgård.  

Ortsinfarten, dvs Stora Vägen mot Kosta, kantas i höjd med hotellet och Ekeberga kyrka 

av alléträd. Alléträd omfattas av generellt biotopskydd.  

Även om produktionsskogen inom planområdet, förutom värdet av virket, är värdefull 

för de djur och växtarter som är knutna till dess biotop, bedöms det i stort saknas natur 

med höga naturvärden inom planområdet.  

I norra delen av planområdet sluttar marken måttligt mot öster. I södra delen sluttar 

marken svagt mot sydväst. Endast en anlagd kulle bakom övernattningsstugorna sticker 

tydligt upp över terrängen.  

  

Till vänster: Granplantering i norra delen av planområdet. Till höger: Befintlig stugbebyggelse med 

grävd damm i förgrunden, getternas hage till höger och anlagda kullen i bakgrunden. 

Planförslagets konsekvenser 

Ett genomförande av detaljplaneförslaget medför att befintlig vegetation på 

fastigheterna Kosta 2:117 och Ekeberga 1:16 till viss del måste tas ned för att ge 

utrymme för en utvidgning av den befintliga verksamheten. Längs med de befintliga 

bostadsfastigheterna lämnas 15 – 25 meter breda zoner med planbestämmelsen 

NATUR1, som inte får bebyggas. Detta för att skapa ett respektavstånd mellan befintlig 

bebyggelse och planerad markanvändning. Naturremsans syfte är att genom en lägre 

vall och vegetation skapa insynsskydd mot angränsande villafastigheter. 
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Det befintliga skogspartiet i planområdets på fastigheten Kosta 2:117 (del1) är en 

granplantering. Att spara endast en 15 – 25 meter bred remsa medan resterande ytor 

kalavverkas bedöms som tveksamt då gran i regel är stormkänslig och kvarvarande träd 

i så fall riskerar att blåsa omkull. Det är möjligt att karaktären av granskogen i viss mån 

går att bevara ifall man väljer att plockhugga beståndet och ”smyger in” ställplatser i den 

befintliga vegetationen.  

Troligen upplevs dock en öppnare och ljusare ”pelarsalskaraktär” i anslutning till de 

framtida ställplatserna som mer attraktivt för campingens besökare. Beroende på vilken 

karaktär Kosta Lodge vill ge området rekommenderas istället att efter avverkning av 

skogen stödplantera med och att ta tillvara på naturligt uppslag av sly. Vid röjning kan 

t.ex. bärande träd, ädla lövträd och arter som al, ask, björk och glasbjörk sparas.  

Fördelarna av bevarandet eller som i detta fall återskapandet av vegetationsskiktet 

bidrar till ett flertal fördelar;  

- avskärmning av området mot befintlig bebyggelse,  

- skuggning av trädkronorna under varma sommardagar, 

- ”upptorkning” av fuktigare markpartier genom träden, 

- ökade rekreations- och upplevelsevärden för besökarna, 

- större biodiversitet,  

- en möjlighet att skapa en större avskärmning ställplatserna sinsemellan. 

Planeras det att avverkas en yta som överskrider mer än 0,5 ha ska avverkningsanmälan 

lämnas till Skogsstyrelsen senast sex veckor innan planerad avverkning.  

Detaljplaneförslaget styr inte om eller hur många eller vilka träd som ska tas ned eller 

sparas. 

Det kan antas att ett genomförande av planförslaget innebär en förändring i jämförelse 

till nuvarande landskapsbild. Vyn in på området för förbipasserande på Stora Vägen 

kommer att ändras dels eftersom träd kommer att fällas och dels eftersom 

exploateringsgraden i området kommer att öka.  

Riksintressen 

En central del av Kosta samhälle utgör riksintresseområdet för kulturmiljövården (G32). 

Området är utpekat som riksintresse då det är länets äldsta sammanhållna bruksmiljö 

med bevarad struktur, bebyggelse och funktioner. Området har ett traditionellt 

bebyggelsemönster och ålderdomlig relation mellan byggnader och vägsystem. Bruket 

grundades 1742, och dagens glashyttor härrör från 1902 och 1978. Riksintresseområdet 

ligger cirka 600 meter norr om planområdet. 

Planområdet ligger inom riksintresseområde för totalförsvaret enligt 3 kap 9 §. Området 

är Kosta skjutfält – TM0028, som ligger öster om planområdet. Den del som berör 

planområdet är ett Öppet område av betydelse, Lågflygningsområde med 

påverkansområde. Det är ett geografiskt avgränsat område med krav på hinderfrihet för 

att kunna garantera säker lågflygning.  
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Planförslagets konsekvenser 

Ett genomförande av planförslaget bedöms inte ha någon negativ inverkan på 

riksintresset för totalförsvaret eftersom några höga objekt som exempelvis 

vindkraftverk inte planeras inom planområdet.  

Planförslaget bedöms inte heller ha någon negativ påverkan på riksintresset för 

kulturmiljö i centrala Kosta eftersom avståndet till riksintresseområdet är stort och 

genom att den planerade verksamheten ligger i utkanten av Kosta och därmed inte 

påverkar landskapsbilden/stadsbilden i Kosta samhälle på ett påtagligt sätt.   

Fornlämningar 

Inom planområdet finns enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök inga kända 

eller registrerade fornlämningar. Om det i samband med exploatering av planområdet 

fornlämning/ar påträffas, eller misstanke fattats om att fornlämning/ar har hittats, ska 

arbetet avbrytas och anmälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Bebyggelse i Kosta och dess historia 

Kosta samhälle har vuxit fram parallellt med glasbruket och sträcker sig längs med Stora 

Vägen. Ekeberga kyrka finns i södra delen av samhället och Kosta glasbruk och därtill 

hörande fabrikslokaler och handel i norr. Stora Vägen genom samhället kantas av 

arbetarbostäder från tre århundraden arbetarnas egnahemsbebyggelse.  

I anslutning till planområdet, i norr, väster och söder, finns det bostadsbebyggelse i 1–2 

våningar som är uppförda i mitten på 1900-talet. Norr om hotellet Björkängen ligger 

kyrkans församlingshem, vilket består av en 1 ½ plans faluröd träbyggnad från 

sekelskiftet med tillhörande ekonomibyggnader. 

Väster om Stora Vägen i höjd med planområdet ligger Ekeberga Kyrka, kyrkogård och 

den f.d. prästgården. Kyrkan är byggd i ny klassicistisk stil och invigdes 1826. Såväl 

kyrkobyggnaden, församlingshemmet och prästgården har höga kulturhistoriska 

värden. Prästgården, som idag är privatägd, omfattas liksom kyrkan och kyrkogården av 

skydd enligt Kulturmiljölagen och beslut finns om att kulturminnesförklara kyrkans 

fastighet under 2021. 

Kosta bruksmiljö består av byggnader och verksamheter från tre århundraden. 

Glasbruket grundades 1742 på hemmanet Dåvedshults ägor och är landets äldsta bruk i 

drift. Kring hyttan byggdes under 1700-talets senare del bostäder för glasblåsarna, 

bruksherrgården och ekonomibyggnader. På 1870-talet och trettio år framåt växte både 

bruket och samhället kraftigt. Runt sekelskiftet ägde Kosta glasbruk, förutom stora 

lantegendomar, både en järnväg, en stor mekanisk verkstad och ett ångsågverk. Det 

gamla bebyggelsemönstret finns kvar men vissa förändringar har skett. Framför allt har 

järnvägen försvunnit och nya etableringar har skett i anslutning till glasförsäljningen vid 

bruket. 
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Kosta på 1890-talet under den tid när bruket var som störst och hade cirka 500 anställda. Järnväg och 

vattentorn syns centralt i bilden. Foto: Mogens Engelund.  

Gamla arbetarbostäder längs med Stora Vägen.  

Bebyggelse inom planområdet 

Bebyggelsen inom Kosta Lodge området består idag av hotellet, en ombyggd lada för 

uthyrning, tolv uthyrningsstugor, servicebyggnader till campingplatserna och enkla 

baracker för säsongsanställda. På fastigheterna Ekeberga 1:5 och 1:14 finns 

villabebyggelse. 

Hotellet uppfördes på 1940-talet och har sedan dess byggts till i omgångar.  
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Kosta Lodge uthyrningsstugor. Damm med inplanterad fisk i bakgrunden.  

Hotell Björkängen. 

Planförslagets konsekvenser 

Ett genomförande av planerad ny bebyggelse enligt detaljplaneförslaget bedöms inte stå 

i konflikt med kulturmiljövärdena av kyrkan och dess närmiljö. Ny bebyggelse inom 

planområdet bedöms ligga väl avskilt från kulturmiljövärdena kring kyrkogården och 

dess miljö. Detta, dels på grund av befintlig bebyggelse längs med Stora Vägen och dels 

tack vare den 15 – 25 meter breda naturremsan.  

Planbestämmelser för fastigheterna Ekeberga 1:5 och 1:14 anpassas i stort sett efter 

dagens förhållanden, fastigheterna erhåller en något större byggrätt än vad gällande 

detaljplan från 2014 medger. Största tillåtna byggnadsarea per byggnad begränsas för 

fastigheterna Ekeberga 1:5 och 1:14 till 250 m2. För villabebyggelsen samt området vid 

nuvarande hotellet föreskrivs en minsta takvinkel om 20 grader. 

Hårdgörningsgraden begränsas för fastigheterna Ekeberga 1:16, Kosta 2:117 (del1) och 

Ekeberga 1:2 till 30 % av fastighetsarean inom respektive användningsområde. 
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Kommersiell och offentlig service 

Utbudet av kommersiell service är stort i Kosta samhälle. Det finns livsmedelsbutik, 

hotell, vandrahem, Kosta Lodges stugby och camping, safaripark, restauranger och 

caféer, museum samt en rad olika butiker vid Kosta outlet.  

Offentlig service finns i form av skola, förskola, bibliotek samt ett Friluftsområde med 

motionsspår. Annan offentlig service som vårdcentral finns i Lessebo, cirka 1,5 mil 

sydväst om Kosta. 

Kollektivtrafik 

Mellan Kosta och Lessebo finns det relativt bra bussförbindelser. Bussen går längs med 

Stora Vägen, hållplatser finns vid Glasblåsarvägen och Kosta glasbruk.   

Gator, trafik och parkering 

Väster om planområdet går väg 938, Stora Vägen och i södra delen av planområdet väg 

838. Övriga gator som angränsar är mindre lokalgator. På väg 838 öster om korsningen 

med Stora Vägen var årsmedeldygnstrafiken 460 fordon (2015) och väster om 

korsningen 1 270 fordon per årsmedeldygn. Parkering sker inom den respektive egna 

fastigheten.   

Planförslagets konsekvenser 

Det planeras ingen ny infart till området. Den huvudsakliga infarten till Kosta Lodge 

kommer även fortsättningsvist att vara befintlig väg mellan hotellet och 

församlingshemmet. 

Ett genomförande av nu aktuellt planförslag bedöms kunna medföra en ökning från 

idag cirka 125 – 150 fordonsrörelser till cirka 175 – 225 fordonsrörelser under 

högsäsongen för Kosta Lodges verksamhet. Med högsäsong avses fyra veckor i juli. 

Ovan angivna fordonsrörelser från och till Kosta Lodges verksamhetsområde är en 

ungefärlig uppskattning. Den planerade utvecklingen inom planområdet bedöms inte 

medföra behov av åtgärder på det omkringliggande vägnätet. 

Förutom den befintliga infarten till Kosta Lodge området söder om församlingshemmet 

regleras vägarna inte närmare genom detaljplaneförslaget utan kommer att hanteras i 

framtida bygglovsskedet. 
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Gång- och cykelleder 

Kartbilden till höger är ett utdrag ur 

kommunens gällande översiktsplan. De 

gröna stråken visar gång- och cykelleder 

inom Kosta samhälle. Planområdets läge 

markerat i rött. 

Motionsspår 

Från Kosta Lodge områdets västra kant 

utgår stigar som ansluter till Kosta 

Friluftsområde med tre motionsspår i 

olika längder, varav elljusspår samt en 

handikappanpassad sträcka vid 

Iglagölen.  

Planförslagets konsekvenser 

Ett genomförande av detaljplaneförslaget avser i sig inga förändringar för oskyddade 

trafikanter. En utveckling av Kosta Friluftsområde genom anläggandet av ett 

mountainbikespår i samband med de befintliga motionsspåren vore ett attraktivt 

komplement för såväl boende i Lessebo och Kosta som för Kosta Lodges verksamhet. 

Teknisk försörjning 

El-tele, fiber 

Kosta samhälle ingår i E.ON Energidistributions elnätsområde.  

Fastigheterna inom planområdet är anslutna till fibernät.   

Fjärrvärme 

Befintliga fastigheter inom planområdet är anslutna till det kommunala fjärrvärmenätet. 

Dagvatten, vatten och spillvatten 

Befintliga VA-ledningar är placerade parallellt med Stora Vägen, dvs öster om 

fastigheterna som ligger längs med Stora vägen. Befintliga fastigheter inom 

planområdet är anslutna till det kommunala VA-nätet.  

Kommunala dagvattenledningar finns i norra och sydvästra delen av planområdet.  

Ledningen i norr ansluter till ett dike som leder till Iglagöl, vars vatten via ett vattendrag 

leder till vattenförekomsten Lyckebyån (SE630298-147711). Lyckebyån i sin tur går genom 

Stampasjön. Stampasjön saknar i dagsläget en statusklassning men tillhör 

åtgärdsområdet för Lyckebyån. 
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Ledningen i sydvästra delen av planområdet går under väg 838 och slutar på fastigheten 

Ekeberga 1:2. Från fastigheten Ekeberga 1:2 leds vattnet vidare med diken mot 

vattenförekomsten Djupgöl (SE630069-147647).  

Planförslagets konsekvenser 

Planerad ny bebyggelse avses att anslutas till det kommunala VA-nätet.  

Avseende hantering av dagvatten har det tagits fram ett dagvatten PM1 parallellt med 

detaljplanearbetet. I PM:et anges följande: 

- Grundvattennivån är nära markytan i området.  

- Inom planområdet finns inga vattenförekomster med miljöklassning, närmaste 

recipienter med klassning är Lyckebyån och Djupgöl. Avståndet till dessa är långt. 

- I dagsläget finns inga problem avseende ytavrinning som dels infiltreras, dels samlas 

upp i de grävda dammarna och rinner vidare till recipienter utanför planområdet.  

- Takvatten från t.ex. campingstugorna kan med fördel ledas direkt till dammarna för 

att minska behov av pumpning av vatten till dessa. 

- För att en framtida större hårdgörningsgrad, ändringar i topografin eller mer 

extrema regn till följd av klimatförändringar inte ska leda till att vatten blir stående i 

lågpunkter utan ledas till de grävda dammarna, anges i dagvatten PM:et förslag till 

rinnvägar för vattnet. Frågan ska detaljstuderas i samband med detaljprojekteringen 

av området.  

- En ökad hårdgörningsgrad i planområdet medför en ökad ytavrinning. Dagvatten 

bör ledas i diken/svackdiken och ledas mot dammarna för fördröjning. För att 

säkerställa att vatten från omkringliggande mark inte påverkar planområdet 

reserveras plats för ett avskärande dike vid planområdets östra gräns.  

- Generellt kan antas att en utökad verksamhet med fler uppställningsplatser innebär 

en ökad belastning av yt- och grundvattnet i form av föroreningar. Därför 

rekommenderas att uppställningsplatserna ansluts mot en oljeavskiljare eller annan 

typ av rening. I det aktuella området avses dagvattnet användas som en resurs i 

området och avledas via öppna dikessystem till befintliga dammar i söder samt 

öppet dike i norr. På så vis förbättras dagvattnets kvalité innan det släpps vidare 

mot avrinningsområdets recipienter. 

  

 

1 PM Lessebo kommun, Dagvattenhantering Kosta 2:117, Ekeberga 1:16 och 1:2, Vatten- och 

Samhällsteknik AB, 2021-08-27. 
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Miljökvalitetsnormer 

Enligt 5:e kapitlet miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda 

miljökvalitetsnormer iakttas. Relevanta miljökvalitetsnormer att beakta är i detta fall de 

som gäller för luft och för vatten.  

Miljökvalitetsnormer för luft 

Miljökvalitetsnormen för luft bedöms inte överskridas. Anledningen till detta är att 

miljökvalitetsnormerna för luft inte överskrids i nuläget och de verksamheter som 

planen tillåter endast medför en marginellt ökad trafik.  

Miljökvalitetsnormer för vatten 

EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom Förordningen om förvaltning av 

kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660). I enlighet med detta har Vattenmyndigheten 

beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt åtgärdsprogram för i princip 

alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. Miljökvalitetsnormerna formuleras för 

den status som bedöms kunna uppnås och vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten 

är målet att god ekologisk och kemisk status ska nås 2027. Miljökvalitetsnormer är ett 

juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken.   

Det förväntas att alla verksamheter och samhällssektorer i förhållande till sina 

respektive belastningar medverkar till att god status kan uppnås. Detta är särskilt 

lämpligt att beakta i samband med framtagande av detaljplaner.  

Aktuellt planområde berör vattenförekomsterna Lyckebyån (SE630298-147711) och 

Djupgöl (SE630069-147647) cirka 600 - 700 meter öster om planområdet.  

Den kemiska statusen uppnår inte god status för dessa vattenförekomster på grund av 

kvicksilver. För Lyckebyån anges vidare att den sammanvägda ekologiska statusen 

klassas till måttlig med avseende på fisk och hydromorfologi. För Djupgöl anges att den 

sammanvägda ekologiska statusen klassas till måttligt med avseende på fisk, 

morfologiska förändringar och kontinuitet2. 

Cirka 700 meter öster om planområdet, angränsande till Djupgölens nordvästra 

strandkant, finns grundvattenförekomsten Emmabodaåsen, Kosta (SE630073-147632). 

Denna vattenförekomst anges uppnå en god kemisk och god kvantitativ status3.  

Planförslagets konsekvenser 

Innan byggskedet bör ett kontrollprogram för yt- och grundvatten tas fram för att 

säkerställa att vattnets kvalité som lämnar planområdet inte försämras efter 

genomförandet av planerad exploatering. 

 

2 https://viss.lansstyrelsen.se, 2021-03-19. 
3 https://viss.lansstyrelsen.se, 2021-03-19. 
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Generellt finns det i samband med slutavverkning av skog risk för att kvicksilver och 

näringsämnen som kväve och fosfor lakas ur till markvattnet. Särskilt om dammarna är 

tänkt att användas för inplantering av fisk för förtäring, men även med tanke på den 

kemiska statusklassningen av områdets recipienter Lyckebyån och Djupgöl, bedöms det 

som motiverat att anlägga en slamfälla vid inloppet av dammarna för att fånga upp 

fosfor, kvicksilver och andra metaller.  

Ytan som troligen kommer att avverkas är relativt liten och avståndet till de 

statusklassade recipienterna relativt lång. Förutsatt att de rekommenderade åtgärderna, 

såsom lokal infiltration i den mån det är möjligt och fördröjning av ytavrinningen i 

dammarna, enligt PM:et för dagvatten följs, bedöms det därför inte finnas någon risk för 

en negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Vattenskyddsområde 

Grundvattenförekomsten Emmabodaåsen, Kosta är klassad som vattentäkt för uttag av 

dricksvatten och omges av vattenskyddsområdet Kosta vars västra gräns har ett avstånd 

på ca 450 meter till planområdet. 

Planförslagets konsekvenser 

Avståndet mellan planområdet och vattenskyddsområdet bedöms vara tillräckligt stort 

för att inte påverkan ska ske. 

Strandskydd 

Dammarna inom planområdet är anlagda och bedöms inte omfattas av strandskydd. 

Dammarnas syfte har varit att möjliggöra sportfiske samt att höja det rekreativa värdet 

för Kosta Lodges besökare och har då de ligger inom verksamhetens fastighet inte varit 

allmänt tillgängliga.  

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 

Planområdet har i gällande översiktsplan inte pekats ut som LIS-område.  

Grundvatten 

Grundvattennivån har mätts i utförda provgropar (WSP, 2014-03-02) och låg vid 

mätningstillfället ca +224,5 – +225 möh, dvs ca 0,2 m under markytan. I hela området 

har ytvatten även observerats i rotvältor och i hjulspår på ca 0,1 – 0,2 m djup under 

markytan. Grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd och lär tidvis ligga i nivå 

med markytan. Detta behöver beaktas vid framtida projektering av området.  

Planförslagets konsekvenser 

I området planeras för ytterligare dammar. Eftersom moränen är relativt tät kommer 

tillströmningen av grundvatten till de planerade dammarna troligtvis vara begränsad.  

På grund av ytlig förekomst av grundvatten tillåts endast källare inom de delar av 

planområdet där det redan idag finns källare, d.v.s. inom området som betecknats med 
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användningsbestämmelserna OH (sydvästra delen av fastigheten Ekeberga 1:16) och B 

(fastigheterna Ekeberga 1:5 och 1:14).    

I detta avseende kan tilläggas att bortledning av grundvatten är en tillståndspliktig 

vattenverksamhet. 

Geotekniska förhållanden 

Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning, består jordarten i området 

av morän.  

Enligt en geoteknisk besiktning av WSP, 2014-03-03, som refereras till i gällande 

detaljplan från 2014, beskrivs följande för södra delen av planområdet: 

Jorden består av ca 0,2 – 0,5 m mullhaltig ytjord och organisk jord som vilar på sandig 

morän/siltig sandig morän. Moränen har ett stort innehåll av block och sten. 

I byggnadsplanen för norra delen av planområdet anges att marken i huvudsak består 

av morän. Berg påträffas ytligt på ett par ställen. Ett område med organisk jord med en 

mäktighet av 0,3 – 1,0 meter. Se även jordartskartan som är bilaga 1 till byggnadsplanen 

från 1983. 

De geotekniska förutsättningarna för att bebygga nu aktuellt planområde bedöms som 

goda, men kompliceras något av den höga grundvattennivån.  

Förorenad mark 

Enligt länsstyrelsens databas över förorenade områden finns inga potentiellt förorenade 

områden registrerade inom planområdet. Det närmsta objektet som registrerats är en 

bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkeri och ligger nordväst om planområdet. Om 

markföroreningar skulle påträffas vid exempelvis schaktningsarbeten ska arbetet 

avbrytas och kontakt tas med tillsynsmyndigheten som i detta fall är Lessebo kommun. 

Radon 

Södra delen av planområdet ligger, enligt kommunens gällande översiktsplan, inom ett 

område med risk för förhöjt markradon. Det innebär att det finns risk för att 50 kBq/m3 

jordluft överskrids och att byggnader måste utföras radonsäkert för att inte överskrida 

riktvärdet för radon i inomhusluft som är 200 Bq/m3. 

Om höga radonvärden uppmäts i samband med exploatering av marken ska ny 

bebyggelse utföras radonsäkert. 

Ljus 

Belysning inom området kan behöva anpassas för att inte störa omkringliggande 

bostäder.  
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Brandsäkerhet 

Vid bygglovgivning bör krav på räddningsvägar med hänsyn till brandsäkerheten 

säkerställas. 

Barnperspektiv 

Gång- och cykelvägar finns längs med Stora Vägen där hastigheten är begränsad. 

Detaljplanen anses vara förenlig med barnkonventionen eftersom det finns trygga och 

säkra gång- och cykelvägleder för barn och vuxna att ta sig till.  

Detaljplanens konsekvenser 

Planförslaget bedöms inte medverka till några negativa konsekvenser ur ett barn-

perspektiv. Planförslaget medför tvärtemot ökade möjligheter till fritidsaktiviteter för 

barn- och ungdomar i Kosta och för turistande barn. Tillgången till tätortsnära och för 

allmänheten tillgängliga områden för rekreation och naturupplevelser kommer fortsatt 

vara mycket god i Kosta samhälle med omnejd.  

Barn- och utbildningsnämnden får planhandlingarna för synpunkter under plan-

processen.  

Vägtrafikbuller  

Planområdet påverkas av buller från väg 28 (förbifart Kosta), väg 838 (genomfart i söder) 

och väg 938 (Stora Vägen). I kommunens gällande översiktsplanen från 2018 redovisas 

följande bullerkartor för Kosta.  
 

 

Ekvivalent (genomsnittlig) och maximal ljudnivå från trafik från väg 28 i väster, väg 838 i söder och 

från väg 938, Stora Vägen genom Kosta. 

Ljudnivåer från spårtrafik och vägar regleras från och med 2015 i förordningen 

(2015:216) om trafikbuller, med ändring 2017:359. Förordningens riktvärden för 
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trafikbuller utomhus avser endast bostäder och berör inte användningen som 

fastigheterna Kosta 2:117 (del1),  Ekeberga 1:2 och 1:16 planläggs för. 
 

För bostadsbebyggelse anger förordningen bland annat följande: 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 

sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första 

stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

bostadsbyggnadens fasad.  

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 

ljudnivå inte överskrids mellan klockan 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå 

överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå 

fem gånger per timme mellan klockan 06.00 och 22.00. 

8 § Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida 

trafik som har betydelse för bullersituationen. 

Mot bakgrund av översiktsplanens bullerkartor bedöms att förordningens riktvärden för 

trafikbuller kan hållas för fastigheterna Ekeberga 1:5 och 1:14. Den ekvivalenta ljudnivån 

bedöms ligga inom 50 – 55 dB(A) och den maximala ljudnivån inom 70 – 75 dB(A).  

Vidare kan nämnas att WSP 2014, på uppdrag av Lessebo kommun, tagit fram en 

bullerutredning4 i samband med att gällande detaljplan togs fram. Enligt 

bullerutredningen beräknades bullernivån vid husfasaden på fastigheten Ekeberga 1:5 

den ekvivalenta ljudnivån till 46 dBA och den maximala ljudnivån till 68 dBA. 

Detaljplanens konsekvenser  

Kosta Lodge området ligger i södra utkanten av Kosta samhälle med nära anslutning till 

väg 28 och väg 838. Ett genomförande av planförslaget bedöms därför inte leda till 

någon större ökning av trafiken genom Kosta samhälle. 

  

 

4 Detaljplan för hotell Björkängen – Bullerutredning, WSP, uppdragsnr. 10192697, 2014-05-08. 
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Buller från idrottsanläggningar 

Padelbanor och andra idrottsaktiviteter orsakar buller. Vägledning gällande lämpliga 

avstånd vid olika intensitet finns från Naturvårdsverket (2020-09-23). Följande tabell 

med generell bedömning för olika zoner redovisas i vägledningen. 
 

Ungefärligt avstånd till 

närmaste bostäder 

Låg intensitet < 10 

samtidiga användare 

Medel intensitet 10-30 

samtidiga användare 

Hög intensitet > 30 

samtidiga användare, 

matcher 

<50 meter Grön Gul Orange 

50-100 meter Grön Grön Gul 

>100 meter Grön Grön Grön 

Grön zon Verksamheten vid idrottsplatsen torde i de flesta fall inte ge upphov till 

olägenheter för människors hälsa. 

Gul zon  Liten risk för att verksamheten kan ge upphov till olägenhet för människors 

hälsa. 

Orange zon Viss risk för att verksamheten kan ge upphov till olägenhet för människors 

hälsa. Det är dock fullt möjligt att även i denna zon bedriva idrottslig 

verksamhet utan att olägenheter uppstår, under förutsättning att det inte 

uppstår strukturella ljud och att föreningar och utövare visar hänsyn till 

omgivningen. 

I vägledningen anges även att särskilt störningsframkallade ljud från idrottsplatser gör 

att en olägenhet kan föreligga även om antalet användare är lågt. Ett exempel där det 

kan inträffa är padelbanor. Vid en padelbana spelar normalt fyra spelare, men de 

återkommande smällarna från spelet gör att även en enstaka bana kan komma att 

bedömas vara i gul eller orange zon om avståndet till bostäder är kort.  De framtida 

padelbanorna skall därför placeras innanför den skrafferade ytan enligt illustration 

nedan. Ju större avståndet till befintliga bostäder desto mindre är risken för störningar. 
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Skrafferad yta illustrerar det område där minsta avståndet är 100 meter till befintliga 

permanentbostäder. Placering av padelbanor bör ske inom skrafferat område. 

Detaljplanens konsekvenser 

Förutsatt att avståndet för de planerade tennis- och padelbanorna hålls med minst 100 

meter eller gärna mer, så som i Unisports illustrationer, 2021-02-04, så bedöms 

avståndet som tillräckligt långt för att undvika störning för omkringliggande bostäder. 

Uppförande av padel-, tennis- och mountainbikebanor är inte bygglovspliktiga varför 

placeringen av dessa är svårt att styra i plankartan.  Detaljplanens intentioner är att 

anläggningar för idrottsändamål skall utformas och placeras på så vis att risk för 

störningar av grannar minimeras.   
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Planbestämmelser 

Nedan redovisas föreslagna planbestämmelser. Endast angiven användning och 

utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela 

planområdet.  

Användning av mark och vatten  

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap 

GATA Gata - som är främst avsedd för fordonstrafik och gång- och cykeltrafik 

som har sitt mål vid gatan. 

VÄG1 Genomfartsväg - som ingår i det sammanhängande huvudnätet och som 

främst avser långväga trafik till och från tätorten.  

NATUR Naturområde - grönområde inom vilket befintlig vegetation endast sköts 

genom visst begränsat underhåll.  

NATUR1 Skog - grönområde inom vilket befintlig vegetation endast sköts genom 

visst begränsat underhåll. Träd inom detta område får endast fällas om 

de är sjuka eller utgör en säkerhetsrisk.  
 

 

Kvartersmark 

B Bostäder – befintliga bostäder på fastigheterna Ekeberga 1:5 och 

Ekeberga 1:14 planläggs för bostadsändamål. 

C Centrum – med bestämmelsen centrum avses att möjliggöras en rad 

olika verksamheter såsom restaurang, café, hantverk i form av t.ex. 

livsmedelstillverkning i mindre skala eller kontor, samlingslokaler och 

lättare former av vård. 

E1 Transformatorstation - minsta tillåtna avstånd mellan 

transformatorstation i byggnad och brännbar byggnadsdel eller 

brännbart upplag är fem meter. Det ska vara möjligt att kunna ta sig till 

transformatorstationen med tungt fordon. 

E2 Pumpstation  

E3 Oljeavskiljare – respektive område, sammantaget tre stycken inom 

planområdet, reserveras för oljeavskiljare.  

H Detaljhandel - handel med varor och tjänster tillåts. Även komplement 

till verksamheten detaljhandel ingår i användningen. 

N Friluftsliv och camping - området är avsedd för tillfällig uthyrning och 

för enkelt flyttbara enheter. Även komplement till verksamheten friluftsliv 

och camping ingår i användningen.  

O Tillfällig vistelse - området är avsedd för tillfällig vistelse dvs för olika 
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typer av tillfällig övernattning såsom hotell, vandrahem och 

konferensanläggningar. Även komplement till verksamheten tillfällig 

vistelse ingår i användningen. 

R1 Idrottsplats – tennisbanor, mountainbikebanor, padelbanor, 

beachvolleyplan och liknande. Aktiviteter som riskerar att medföra en 

bullerpåverkan och därmed kan upplevas störande för boende i 

angränsande bostäder skall förläggas på ett minsta avstånd till 

fastighetsgräns enligt Naturvårdsverkets vägledning (2020-09-23). 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

Bebyggandets omfattning 

e1 Största tillåtna byggnadsarea per fastighet är 250 m2. 

 

Högsta nockhöjd är 8,5 respektive 12 meter.  

 
Högsta byggnadshöjd är 12 meter.  

 
Minsta takvinkel är 20 grader.  

 

Fastighetsstorlek 

d1 Minsta fastighetsstorlek är 1500 m2. 

 

Placering 

 Marken får inte förses med byggnad. 

 

Utförande 

b1 Endast 30 % av fastighetsarean inom användningsområdet får 

hårdgöras – för berörd del av fastigheterna Ekeberga 1:16 och Kosta 

2:117 (del1) motsvarar detta en sammanlagd yta om cirka 30 800 m2. 

b2 Källare får inte finnas. 

 

Markens anordnande och vegetation 

n1 Dagvattendamm – områden som betecknats med planbestämmelsen n1 

består av grävda dammar vars huvudsakliga syfte är att öka områdets 

rekreativa värden för verksamhetens besökare. Dammarna avses även att 

nyttjas för fördröjning och rening av dagvatten. 

n2 Dike – område inom vilket det avses att möjliggöra ett avskärande dike. 
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n3 Mark avsedd för träd och buskvegetation - områdets syfte är att 

genom en lägre vall och vegetation skapa insynsskydd mot angränsande 

villafastigheter. 

 

Stängsel och utfart 

 Utfartsförbud - Utfart får inte anläggas längs med markerad linje. 

Utfartsförbudet avser fordonstrafik.  
 

Administrativa bestämmelser 

Huvudmannaskap 

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats. 

Genomförandetid 

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

Markreservat 

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar – u1 

markerar läget för befintliga underjordiska ledningar. 

u2 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar – u2 

markerar läget för befintliga underjordiska ledningar som leder genom 

anlagd damm.  

Inom fyra meter från allmännyttig underjordisk ledning får det inte utan 

ledningsägarens medgivande uppföras byggnad, upplag eller genomföras annan åtgärd 

som försvårar ledningens reparation och underhåll. Markerade u-områden i plankartan 

innebär inte per automatik att rättighet bildas. Rättighet för ledningar behöver bildas 

genom lantmäteriförrättning. 
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Utsnitt ur detaljplanekartan 

 

Utsnitt ur plankartan, granskningsversion, 2021-10-15. 
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Genomförandebeskrivning 

En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 

tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter 

framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen 

förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 

Organisatoriska frågor 

Detaljplanen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt 5 kapitlet 6 § plan- 

och bygglagen (PBL). 

Samhällsbyggnadsnämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 

upprätta detaljplanehandlingar. Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att hålla den 

tidsplan som är överenskommen mellan sökanden och samhällsbyggnadsnämnden. 

Planavtal har tecknats mellan samhällsbyggnadsnämnden och OKB-gruppen.  

Preliminär tidplan 

Beslut om samråd (SBN)  2021-04-19 

Samråd   2021-04-20 - 2021-05-11 

Beslut om granskning (SBN) 2021-09-13 

Granskning   2021-09-14 – 2021-10-05 

Antagande (SBN)  2021-xx-xx 

Antagande (KS)  2022-xx-xx 
 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga stora ändringar sker under 

processen.  

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Det innebär att kommunen ansvarar för 

underhåll och skötsel av dessa områden. 

Fastighetsrättsliga frågor 

De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet. Förändringarna framgår av 

efterföljande karta och tabell. 

Fastighetsregleringarna genomförs i första hand med överenskommelse om 

fastighetsreglering mellan fastighetsägarna som grund. Detsamma gäller inrättande av 

gemensamhetsanläggningar och bildande av ledningsrätter. Ansökan om 

lantmäteriförrättning görs hos Lantmäterimyndigheten i Kronobergs län. 
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Fastighetsreglering 

Fastigheten Kosta 2:117 (del1) är idag kommunalägd. Del av fastigheten Kosta 2:117 

(del1) föreslås att regleras till fastigheten Ekeberga 1:16. 

Vilka fastighetsrättsliga åtgärder ett genomförande av detaljplaneförslaget utöver detta 

medför redovisas i efterföljande tabell och kartbild. 

 

Område Areal i m2 Fastighetsrättsliga konsekvenser 

1 ca 31 630 
Från fastigheten Kosta 2:117 (del 1) ska blått markerat område 
överföras till fastigheten Ekeberga 1:16. 

2 ca 415 

Från fastigheten Kosta 2:117 (del 1) ska rosa markerat område 
överföras till fastigheterna Ekeberga 2:1 och Ekeberga 1:10 eller till en 
av dem. 

3 ca 2 470 
Från fastigheten Ekeberga 1:2 ska gul markerat område överföras till 
fastigheten Kosta 2:117 (del 1). 

4 ca 5 740 
Från fastigheten Ekeberga 1:1 ska brunt markerat område överlåtas 
till fastigheten Kosta 2:117 (del 1). 

5 ca 90 
Från fastigheten Ekeberga 1:16 ska grönt markerat område överföras 
till fastigheten Kosta 2:117 (del 1). 

Fastighetsrättsliga konsekvenser enligt planförslaget. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartbilden redovisar ytor som berörs enligt tabellen ovan. 
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Servitut för in-/och utfart 

Befintligt servitut från 1955-06-11avseende rätt till in-/och utfart till förmån för 

fastigheten Ekeberga 1:14 som belastar fastigheten Ekeberga 1:5 kommer fortsatt att 

gälla.  

Servitut så att ledningsrättshavaren har möjlighet att komma till E1 området – 

transformatorstation måste bildas. Detta eftersom planförslaget innebär att E1-området 

endast kommer att kunna nås via kvartersmark, dvs fastigheten Ekeberga 1:16 

Servitut och ledningsrätter för underjordiska ledningar 

I plankartan har befintliga allmännyttiga ledningar markerats genom u-områden 

(markreservat). För följande ledningar finns det sedan tidigare servitut och 

ledningsrätter: 

- aktnr 0761- 84/1.1  avseende vattenledning till förmån för Ekeberga 3:1  

- aktnr 0761-16/11.1 avseende fjärrvärme till förmån för Lessebo Fjärrvärme AB 

- aktnr 0761-16/13.1 avseende optofiber till förmån för Wexnet AB  

 

Det är exploatören som bekostar eventuell flytt/åtgärder eller skada på ledningar (som 

är skyddade enligt servitut/ledningsrätt) i samband med genomförandet av 

detaljplanen.  

 

För de ledningar som inte sedan tidigare har säkrats genom servitut/ledningsrätt bör 

ledningsägaren ansöka om servitut/ledningsrätt, vilket kan erhållas genom 

lantmäteriförrättning. Markerade u-områden i plankartan innebär inte att rättighet 

bildats per automatik. 

 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon påverkan på befintliga 

servitut och ledningsrätter.  

Gemensamhetsanläggning 

Inom planområdet finns gemensamhetsanläggningen Kosta ga:2, se efterföljande 

kartutsnitt från bildningsakten 07-EKE-379.  

Kosta ga:2 bildades 1960 men har aldrig blivit omprövad. Således gäller den fortfarande 

och behöver omprövas för att planförslaget ska kunna genomföras.  

Enligt 40 a § anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir av med belastning av en 

ga betala ersättning till de fastigheter som deltar i ga:n om det uppkommer en skada. 
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Kartutsnitt, där gemensamhetsanläggningen Kosta ga:2 markerats med brun färg. 

Ekonomiska frågor 

Lessebo kommun erhåller ersättning genom försäljning av mark. 

Planavgift ska inte utgå vid bygglov eftersom plankostnaden reglerats i planavtal mellan 

sökanden och samhällsbyggnadsnämnden. 

Exploatören bekostar bland annat tekniska utredningar, färdigställande av allmän 

platsmark, lantmäteriets förrättningar, anslutningsavgifter, eventuell flytt av ledningar 

och eventuella tekniska utredningar. 

Tekniska frågor 

En del av planområdet är redan bebyggts och det finns kommunala ledningar för ny 

anslutning i gatunätet.  

En geoteknisk utredning samt en höjdsättning av området med hänsyn till att finna 

lämpligaste rinnvägar för ytavrinning kan behöva tas fram i bygglovskedet.  
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Vatten och avlopp 

Befintliga fastigheter inom planområdet är anslutna till kommunalt vatten och avlopp.  

Ledningar 

Det är exploatören som bekostar eventuell flytt/åtgärder eller skada på ledningar i 

samband med genomförandet av detaljplanen. Läget för befintliga allmännyttiga 

ledningar har markerats med ett markreservat för ledningar i plankartan. 

Markerade u-områden i plankartan innebär inte per automatik att rättighet bildas. 

Rättighet för ledningar behöver bildas genom lantmäteriförrättning. 

Fjärrvärme, el och tele 

Fastighetsägare ansvarar för anslutning mellan fastighet och huvudman för respektive 

teknisk infrastruktur. 

Avfall 

Hantering av avfall ska ske i enlighet med kommunens avfallsplan. 

Administrativa frågor 

Genomförandetiden för gällande detaljplan från 2014 är 10 år och går ut år 2024.  

Ny detaljplan kan antas och genomföras innan genomförandetiden har löpt ut om 

berörda fastighetsägare inte har något att invända. Framtagandet av ny detaljplan 

bedöms som nödvändigt för utvecklingen av befintlig verksamhet. 

Genomförandetiden för nu aktuellt planförslag föreslås till 5 år från den dag planen 

vunnit laga kraft. 

Under planens genomförandetid har fastighetsägarna en säkerställd byggrätt i enlighet 

med planen. Om en detaljplan ändras före genomförandetidens utgång kan kommunen 

i vissa fall bli skyldig till ekonomisk kompensation till berörda fastighetsägare inom 

planområdet för vilka det genom detaljplaneändringen orsakas en ekonomisk skada. 

Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men kan ändras eller 

upphävas utan att berörda fastighetsägare kan göra anspråk till ersättning. 

Information om vattenverksamhet 

Fördjupning av befintlig damm klassas som vattenverksamhet enligt miljöbalken och 

anmälan/tillstånd krävs för det. Fastighetsägaren/exploatören ansvarar för detta. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

2021-10-15 

 

 

Conny Axelsson   Eva Djupfors 

Samhällsbyggnadschef   Landskapsarkitekt 

Lessebo kommun   Vatten- och Samhällsteknik AB 
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Granskningsutlåtande 

 

Granskningsutlåtande 
Detaljplan för Kosta 2:117 och Ekeberga 1:16 m.fl.,   

Kosta Lodge 
Kostas samhälle 

Lessebo kommun 

Kronobergs län 

 

 

 

Planområdets avgränsning markerad med röd linje. Lantmäteriets flygfoto, 2021-03-09.  
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Granskningens genomförande 
Förslaget till detaljplan har varit ute på granskning från och med tisdag den 14:e september 

2021 till och med tisdag den 5:e oktober, 2021 (3 veckor). Efter granskningstiden ska de 

synpunkter som har kommit in under yttrandetiden sammanställas i ett gransknings-

utlåtande. I utlåtandet redovisas kommunens ställningstagande till respektive yttrande. 

 

Detaljplanens genomförande 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär att förslaget skickats ut för 

samråd och granskning innan antagandet. 

 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 
Under granskningstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 8 st yttranden, varav 

vissa föranlett justering av och förtydliganden i planhandlingarna inför antagandet.  

 

Inkomna yttranden 
1. Länsstyrelsen 

2. Lantmäteriet 

3. Kommunstyrelsen 

4. Skogsstyrelsen 

5. E.ON 

6. Villaägarna Kronoberg 

7. Fastighetsägare till Kosta 2:33 

8. Fastighetsägare till Ekeberga 2:1 
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Inkomna synpunkter 

 

1. Länsstyrelsen 

 
Länsstyrelsen har 2021-05-07 lämnat samrådsyttrande i ärendet.  

 

PRÖVNINGSGRUNDER ENLIGT 11 KAP 10 § PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 

 

MILJÖKVALITETSNORMER ENLIGT 5 KAP MILJÖBALKEN (MB)  

Länsstyrelsen är positiv till att kommunen på plankartan tillfört planbestämmelsen n2 Dike 

vilket möjliggör för utjämning/fördröjning av dagvatten. Det är också bra att det på 

plankartan finns en bestämmelse om att endast 30 % av fastighetsarean inom 

användningsområdet får hårdgöras. Länsstyrelsen anser dock att det bör regleras mer 

utförligt vilka ytor som är reserverade för dagvattenrening.  

 

Vi uppmärksammar också att det fortfarande inte finns något reglerat utrymme för 

dagvattenrening (oljeavskiljare). Det är mycket viktigt att eventuellt olje- /bränsleläckage från 

ställplatsen kan fångas upp eftersom dagvattnet leds in i ett vattenskyddsområde.  

 

BULLER 

När det gäller buller från padelbanor så har kommunen i sin bedömning utgått ifrån 

Naturvårdsverkets vägledning om buller från idrottsanläggningar tillsammans med de lokala 

förutsättningarna för verksamheten och dess intensitet. Länsstyrelsen har inga synpunkter 

på bedömningen.  

 

SYNPUNKTER ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING  

I delar av planområdet tillåts byggnation av hus med källare. Länsstyrelsen vill här upplysa 

om att bortledning av grundvatten är en tillståndspliktig vattenverksamhet. Detta behöver 

tydliggöras i sista stycket på sidan 16 i planbeskrivningen under rubrik 

”Grundvatten/Planförslagets konsekvenser”.  

 

ÖVRIGA SYNPUNKTER  

Länsstyrelsen uppmärksammar att den befintliga/blivande dammen i öster inte är markerad 

som damm n1 i plankartan medan de två befintliga dammarna i söder är det. Detta behöver 

rättas till.  

 

BESLUT  

Beslutet har fattats av länsarkitekt Leila Aalto efter föredragande av planarkitekt Eleonore 

Björnberg.  

 

SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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KOMMUNENS KOMMENTAR: 

De tre konstgjorda dammarna betecknas i plankartan med bestämmelsen n1 Marken är avsedd 

för fördröjning av dagvatten. Vidare pekas det ut tre ytor för teknisk anläggning E3 Oljeavskiljare. 

 

Texten under rubriken Grundvatten/Planförslagets konsekvenser förtydligas med information om 

att bortledning av grundvatten är en tillståndspliktig vattenverksamhet. 

 

2. Lantmäteriet 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-09-13) har följande 

noterats:  

 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

 

PLANKARTA  

a) Angivelse om koordinatsystem i plan resp. höjd samt koordinatkryss saknas.  

 

b) Den administrativa bestämmelsen a3 ska tas bort från plankartan och 

planbeskrivningen då detaljplanen inte medför att servitutet ändras. Däremot 

ska servitutet nämnas, precis som övriga befintliga rättigheter inom 

planområdet. Se vidare nedan. Nämn detta under fastighetsrättsliga frågor.  

 

c) I sydvästra delen är det ej utlagt u-område för hela sträckningen av befintliga 

ledningsrätter, 0761-16/11.1 och 0761-16/13.1. Se vidare nedan om dessa. 

 

d) Lantmäteriet avråder från att ha med illustrationen på plankartan. Anledningen 

till detta är att plankartan bör förbehållas för de juridiskt gällande 

planbestämmelserna. I många fall finns det behov av att illustrera möjlig framtida 

bebyggelse, men istället bör då antingen en särskild illustrationskarta upprättas 

eller illustrationen redovisas i planbeskrivningen. 

 

GRÄNSER MED 0,025 m KVALITET  

e) Ett antal gränser inom planområdet är inlagda i den digitala registerkartan med 

mycket god kvalitet (0,025 m), men denna kvalitet kan vara missvisande. Det är 

möjligt att dessa fastighetsgränser inte har kontrollmätts av kommunen. Vid 

övergången mellan referenssystemen RT 90 och SWEREF 99 transformerades 

nämligen tusentals gränspunkter över hela landet som registrerades rakt av, utan 

kontroll, med kvaliteten 0,025 m. Det har i efterhand visat sig att många av dessa 

punkter inte har god kvalitet. Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara 

extra uppmärksam vid planläggning av områden där det förekommer gränser 

med just kvaliteten 0,025 m, och vid behov kontrollmäta sådana gränser.  

 

REDOVISNING AV BEFINTLIGA RÄTTIGHETER SAMT HUR DESSA PÅVERKAS  

f) Inom planområdet finns följande befintliga servitut och ledningsrätter som inte 

behandlas i planförslaget:  
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- aktnr 0761-84/1.1 avseende vattenledning till förmån för Ekeberga 3:1  

- aktnr 0761-16/11.1 avseende fjärrvärme till förmån för Lessebo Fjärrvärme AB 

- aktnr 0761-16/13.1 avseende optofiber till förmån för Wexnet AB  

 

g) Dels saknas redovisning av dessa rättigheter i planbeskrivningen, dels saknas en 

beskrivning av hur dessa påverkas vid genomförandet av detaljplanen. Det 

nämns att rättighet behöver bildas för ledningarna, men det finns alltså redan för 

en del av dem.  

 

h) Texten om att markerade u-områden i plankartan inte per automatik innebär att 

rättighet bildas och att rättighet behöver bildas genom lantmäteriförrättning bör 

flyttas till fastighetsrättsliga frågor. 

 

REDOVISNING VILKEN FASTIGHETSBILDNING SOM BEHÖVS  

i) En del fastighetsbildning är nödvändig för att planen ska kunna genomföras. 

Både kvartersmark och allmän platsmark avses överföras till Ekeberga 1:16. 

Intrång, krav eller möjlighet att lösa in eller avstå mark och principerna för 

ersättning kopplat till detta är ej redovisat, liksom avvägningen mellan olika 

intressen och kostnader samt rätt till ersättning för kommunen och enskilda. Om 

ej avtal uppnås, ska det då gå att göra tvångsvis?  

 

j) Del av den allmänna platsmark som ska ha enskilt huvudmannaskap ägs av 

kommunen. Det behövs då exploateringsavtal angående detta. Se samrådssvar 

angående vad planen ska innehålla rörande exploateringsavtal. Angående 

fastighetsreglering som nämns: Område 1 av fastigheten Kosta 2:117 omfattar 

bland annat delar av gatunätet i Kosta, beläget utanför planförslaget. Tydliggör 

vad som föreslås regleras.  

 

k) För detaljplaner med enskilt huvudmannaskap finns det regler i 6 kap. 1 § 3 st 

PBL med innebörden att gemensamhetsanläggning/ar ska bildas för 

genomförande av de allmänna platserna. Det finns i Kosta en befintlig 

gemensamhetsanläggning (Kosta ga:2) som bör omprövas så att dessa områden 

ingår. Som tidigare påtalats bör det också framgå vilka de deltagande 

fastigheterna bör vara och hur det är tänkt att genomföras. Det kan bland annat 

innebära att fastigheter såväl innanför som utanför planområdet kan tvingas in i 

gemensamhetsanläggningen. Dessa konsekvenser är kommunen skyldig att 

informera om. 

 

FASTIGHETSKONSEKVENSBESKRIVNING SAKNAS  

l) Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens 

konsekvenser för den egna fastigheten. ”Av planbeskrivningen ska de 

konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen medför för bland annat 

sakägare, andra berörda och miljön framgå. Med detta menas att det för i princip 

varje enskild fastighet bör redovisas vad detaljplanen innebär med avseende på 

bland annat huvudmannaskap, allmänhetens tillträde, kommande 
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fastighetsbildning, utförande och deltagande i gemensamhetsanläggningar. 

(prop. 2009/10:170 s. 435)”  

 

I det aktuella planförslaget finns beskrivningar i texten om de flesta åtgärder, 

men plangenomförandet och dess konsekvenser behöver beskrivas på ett samlat 

sätt där respektive fastighetsägare kan förstå vad som detaljplanens 

genomförande innebär för den aktuella fastigheten. Beskrivningen av åtgärderna 

kan t.ex. illustreras med en fastighetskonsekvenskarta där förändringar i 

fastighetsindelning och omfattning av ev. gemensamhetsanläggningar, med 

plankartan som bakgrund. Beskrivningen bör innehålla ett utkast till redogörelse 

av juridiska och ekonomiska konsekvenser, även på fastighetsnivå. Ett sätt att 

åskådliggöra detta på är att upprätta en fastighetskonsekvensbeskrivning. 

 

GENOMFÖRANDETID 

m) Redovisa att berörda fastighetsägare inte har något att invända mot att ny 

detaljplan antas före genomförandetiden på befintlig plan löpt ut.  

OMPRÖVNING GEMENSAMHETSANLÄGGNING 

n) Inom planområdet finns gemensamhetsanläggningen Kosta ga:2, se bifogad 

karta från bildningsakten 07-EKE-379. Den bildades 1960 men har aldrig blivit 

omprövad. Således gäller den fortfarande och behöver omprövas för att 

planförslaget ska kunna genomföras. Enligt 40 a § anläggningslagen ska ägaren 

till den mark som blir av med belastning av en ga betala ersättning till de 

fastigheter som deltar i ga:n om det uppkommer en skada. I planbeskrivningen 

nämns inget om dessa regler som inte är dispositiva (dvs kan inte avtalas bort 

eller åsidosättas) och numera gäller när en gemensamhetsanläggning minskas i 

omfattning. Detta behöver åtgärdas. 

 

Kartutsnitt där gemensamhetsanläggningen Kosta ga:2 markerats. 
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PLANKARTA  

o) Ej konsekvent angående laghänvisningar vid redovisning under ”Bebyggandets 

omfattning”. Räcker att ha det i anslutning till rubriken, alternativt ha det också 

efter såväl ”Största byggnadsarea” som ”Högsta byggnadshöjd” och ”Minsta 

takvinkel”.  

 

p) Det finns en komplementbyggnad belägen inom u-område, strax väster om 

Ekeberga 1:5. Är grundkartan inaktuell här? Risk finns att byggnaden skadas när 

en ledning läggs ner och/eller grävs upp. 

 

PLANEKONOMI  

q) För att det ska vara möjligt att följa planområdets påverkan på den kommunala 

budgeten bör det vara lämpligt att det på ett tydligare sätt framgår vilka 

nämnder/instanser som får intäkter respektive utgifter vid plangenomförandet.  

Delar av planen som skulle kunna förbättras (Under denna rubrik redovisas synpunkter 

som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade bevakningsområden, men som 

enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.)  

HANDLÄGGNING ENLIGT VILKEN LAGSTIFTNING?  

r) Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen 

(med hänvisning till SFS-nummer) som används vid handläggningen av 

detaljplanen.  

 

U-OMRÅDE  

s) Ej redovisat vilka typer av allmänna ledningar som ska gå inom angivna u-

områden och vilka ledningshavare som ska ansvara för dessa ledningar. 

 

KOMMUNENS KOMMENTAR: 

a) Information läggs till för koordinatkryss i detaljplanens grundkarta. 

 

b) Administrativ bestämmelse a3 stryks. Servitutet i fråga nämns i kapitlet fastighetsrättsliga 

frågor. 

 

c) U-område ritas ut i plankartan för ledningsrätt enligt ök i telefonsamtal med lantmäteriet, 

samt anges i kapitlet fastighetsrättsliga frågor. 

 

d) Kommunen önskar att vara extra tydlig med att placeringen av padelbanor inte bedöms 

som lämpligt närmre än 100 meter till befintliga bostäder. 

 

e) Noteras. Gränserna har kontrollmätts av samhällsbyggnadsförvaltningens GIS-avdelning. 

Gränserna i detaljplanens grundkarta bedöms ha en mycket god kvalitet. 
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f) Planbeskrivningen kompletteras avseende befintliga servitut och ledningsrätter.  

 

g) Ett förtydligande förs in i planbeskrivningen att rättighet endast behöver bildas för de 

ledningar som idag saknar rättighet.  

 

h) Textavsnittet fastighetsrättsliga frågor förtydligas med information om att markerade u-

områden i plankartan inte per automatik innebär att rättighet bildas.  

 

i) Textavsnittet fastighetsrättsliga frågor ses över och förtydligas generellt. 

 

j) Detaljplanen förtydligas om att detaljplanen endast omfattar en del av fastigheten 

Kosta 2:117, del 1. Mot bakgrund av lantmäteriets yttrande ändras planförslaget så att 

huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats. 

 

k) Instämmer. Mot bakgrund av lantmäteriets yttrande bedöms granskningshandlingens 

förslag att lägga ut allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap inte som lämpligt. 

Naturremsan läggs nu i stället ut som kvartersmark med följande egenskapsbestämmelse: 

- Prickmark: marken får inte förses med byggnad. 

- n3: marken är avsedd för plantering av träd och buskar.  

På så vis uppnås samma syfte utan att privatpersoner riskerar att tvingas in i gemen-

samhetsanläggning. 

 

l) Noteras. Kapitlet fastighetsrättsliga frågor förtydligas och kompletteras med en 

kartbild och tabell. 

 

m) Berörda fastighetsägare har haft möjlighet att yttra sig dels under samrådstiden, dels 

under tiden för granskning. Vilka synpunkter som kommit in framgår av 

samrådsredogörelsen samt föreliggande granskningsutlåtande.  

 

n) Planbeskrivningen kompletteras med information om att gemensamhets-

anläggningen Kosta ga:2 behöver omprövas i samband med övriga 

fastighetsrättsliga åtgärder.  

 

o) Justeras i plankartan. 

 

p) Komplementbyggnaden är befintlig och bedöms kunna flyttas ifall den i framtiden på 

grund av ledningarna inte kan vara kvar.  

 

q) Ekonomiska frågor framgår sida 29 i planbeskrivningen. 

 

r) Planbeskrivningen kompletteras med information kring vilken version av plan- och 

bygglagen som har implementerats, dvs PBL 2010:900. 

 

s) Noteras. 
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3. Kommunstyrelsen 
Beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något att erinra på förslaget till detaljplan.  

 

Ärendebeskrivning  

Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Kosta samhälle. Planområdet är cirka 

15 hektar stort och angränsar till Stora vägen, naturmark samt befintlig bebyggelse. Väg 

838 går genom planområdets södra del. Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av 

Kosta Lodge turistverksamhet inom nuvarande område för verksamheten på 

fastigheten Ekeberga 1:16 och 1:2 samt för ett område norr om befintlig verksamhet på 

fastigheten Kosta 2:117. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-09-13 att sända ut 

förslaget på granskning. Kommunstyrelsen yttrade sig i samrådet utan kommentarer.  

 

Beslutsunderlag  

Arbetsutskottets protokoll 2021-09-21 § 144  

Underrättelse om granskning, 2021-09-14  

Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-09-13  

Plankarta, 2021-09-13  

Samrådsredogörelse, 2021-09-13  

Dagvattenutredning, 2021-08-27  

Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-03-03 

 

KOMMUNENS KOMMENTAR: 

Noteras. 

 

4. Skogsstyrelsen 
Skogsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende.  

 

Det är positivt att vid röjning spara bärande och blommande träd som t.ex. sälg, rönn 

och apel samt ädla lövträd som fågelbär, lind, ask, avenbok, lönn, bok och ek samt al, 

vårtbjörk och glasbjörk för att både öka rekreationsvärdet för besökarna samt skapa 

förutsättningar för en hög biologisk mångfald. 

 

Framförallt sälgen men även andra blommande träd och buskar är oerhört värdefulla 

för många pollinerande insekter. Sälgen blommar tidigt och rikligt. För nyvaknade 

humledrottningar och andra insekter som är aktiva tidigt om våren är sälgens blommor 

ofta den viktigaste näringskällan. Sälgen är därmed särskilt betydelsefull för att 

humlorna ska kunna bygga upp starka samhällen med många arbetare. Därtill lever 

larver av hundratals arter fjärilar och skalbaggar av sälgens blad och ved. Solbelysta 

döda träd av både sälg och andra trädslag ger boplatser åt skalbaggar, vildbin och andra 

insekter.  

 

Många människor känner inte till hur vi, ofta genom små åtgärder, kan bidra till att 

värna om befintlig biologisk mångfald samt skapa förutsättningar för att öka den 

biologiska mångfalden.  
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Därför skulle också med fördel skyltar kunna sättas upp som visar bilder på olika 

insektsarter och förklarar betydelsen av död ved samt hur viktiga framförallt de 

blommande och bärande träd- och buskarterna är. 

 

 
 

I övrigt har vi inga synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon 

information att tillföra som har bäring på detta.  

 

Vi ansvarar för frågor om skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets skogar 

sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska målen nås. Vi är tillsynsmyndighet, enligt 

skogsvårdslagen och delar av miljöbalken gällande skogliga åtgärder på skogsmark 

(mark som lyder under SVL.). Vidare ingår bland våra uppgifter att medverka i frågor om 

samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med naturresurser. 

 

KOMMUNENS KOMMENTAR: 

Noteras. 

 

5. E.ON 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 
ärende och har inget ytterligare att erinra. 

 

KOMMUNENS KOMMENTAR: 
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Noteras. 

 

6. Villaägarna i Kronoberg 
Villaägarna Kronoberg har tidigare lämnat synpunkter på detaljplanerna för Kosta Lodge 

och Grycksbo 1 och 2 och har i dessa skeden (granskning respektive antagande) av de 

båda detaljplaneförslagen inga ytterligare kommentarer. 

 

KOMMUNENS KOMMENTAR: 

Noteras. 

 

7. Stora vägen 11, Kosta 2:33 
Vill lämna följande granskningskommentarer på föreslagen ny detaljplan för Kosta 

Lodge:  

 

Hänvisar till tidigare lämnade synpunkter från Stora vägen 11. 

 

Den gällande översiktsplanen för området anger framtida bostäder i den västra delen av 

i fastigheten Kosta 2:117, som gränsar till Stora vägen.  

 

Lessebo kommun skriver själv att «Planförslaget motsvarar inte ordagrant översiktsplanens 

utpekanden, men bedöms ändå vara väl förenligt med densamma.»  

Som boende i närområdet är jag inte enig i att liggande förslag är väl förenligt med det 

som anges i översiktsplanen.  

 

Gjord utredning (s. 8/28) konstaterar följande: 

«Det befintliga skogspartiet i planområdets på fastigheten Kosta 2:117 (del1) är en 

granplantering. Att spara endast en 15 – 25 meter bred remsa medan resterande ytor 

kalavverkas bedöms som tveksamt då gran i regel är stormkänslig och kvarvarande träd i så 

fall riskerar att blåsa omkull. Det är möjligt att karaktären av granskogen i viss mån går att 

bevara ifall man väljer att plockhugga beståndet och ”smyger in” ställplatser i den befintliga 

vegetationen. Troligen upplevs dock en öppnare och ljusare ”pelarsalskaraktär” i anslutning 

till de framtida ställplatserna som mer attraktivt för campingens besökare. Beroende på 

vilken karaktär Kosta Lodge vill ge området rekommenderas istället att efter avverkning av 

skogen stödplantera med och att ta tillvara på naturligt uppslag av sly. Vid röjning kan t.ex. 

bärande träd, ädla lövträd och arter som al, ask, björk och glasbjörk sparas. Fördelarna av 

bevarandet eller som i detta fall återskapandet av vegetationsskiktet bidrar till ett flertal 

fördelar; - avskärmning av området mot befintlig bebyggelse, - skuggning av trädkronorna 

under varma sommardagar, - ”upptorkning” av fuktigare markpartier genom träden, - ökade 

rekreations- och upplevelsevärden för besökarna, - större biodiversitet, - en möjlighet att 

skapa en större avskärmning ställplatserna sinsemellan. Planeras det att avverkas en yta som 

överskrider mer än 0,5 ha ska avverkningsanmälan lämnas till Skogsstyrelsen senast sex 

veckor innan planerad avverkning. Detaljplaneförslaget styr inte om eller hur många eller 

vilka träd som ska tas ned eller sparas. Det kan antas att ett genomförande av planförslaget 

innebär en förändring i jämförelse till nuvarande landskapsbild. Vyn in på området för 
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förbipasserande på Stora Vägen kommer att ändras dels eftersom träd kommer att fällas och 

dels eftersom exploateringsgraden i området kommer att öka.» 

 

Här beskrivs i klartext att vyn in i området för förbipasserande på Stora vägen, och 

således också för angränsande boende, kommer att ändras. Träd kommer att fällas och 

exploateringsgraden kommer att ökas. Man ifrågasätter också huruvida en remsa 

kvarvarande skog på 15-25 m kommer att klara påfrestningar från väder och vind. 

Vidare beskriver man hur nuvarande karaktär av granskog möjligen kan bevaras om en 

viss typ av avverkning genomförs. Avverkningsmetod beslutas dock av markägaren. 

Texten tar utgångspunkt i vad som vore mest attraktiv för de kortvariga besökarna till 

campingområdet snarare än de fastboende och konstaterar att detaljplanen inte kan 

styra hur många eller vilka träd som avverkas. Att försöka «återskapa» vegetationen 

med hjälp av stödplantering kommer knappast ge fullgott insynsskydd och skärmning 

för de permanentboende grannarna på många decennier.  

 

Vidare beskrivs i utredningen (s. 12/28): 

«Det planeras ingen ny infart till området. Möjlighet till ny infart finns dock i den västra delen 

av planområdet - med anslutning till Stora Vägen, i höjd med Södra Vägen. Den huvudsakliga 

infarten till Kosta Lodge kommer även fortsättningsvist att vara befintlig väg mellan hotellet 

och församlingshemmet.» 

 

Det här behöver specificeras. I den plankarta som nu ligger ute till remiss anges ingen 

väg i höjd med Södra vägen. Är det en framtida strategi eller något man medvetet valt 

att avstå från? Det skulle påverka de närmaste grannarna i stor grad om en väg anlades i 

detta läge. I dag är det här ett sammanhållet skogsparti och fastigheterna längs Stora 

vägen har ett lugnt läge och utsikt över stora, gamla träd. En ny väg skulle både vara 

störande och generera ökad trafik.  

 

Tidigare granskningsrunda har resulterat i ett remissvar som nekat till att fullfölja det 

enligt översiktsplanen stipulerade användningsområdet för Kosta 2:117; tomter till 

enfamiljsbostäder.  

Om man väljer att i strid med översiktsplanen planlägga för annan aktivitet, 

campingplatser och idrott, är det av största vikt för de boende i angränsande fastigheter 

att det kvarstår en obruten trädridå som buffertzon mot denna potentiellt både visuellt 

och ljudmässigt störande verksamhet. Som påpekat i tidigare granskningsrunda kan det 

förväntas att kortvariga besökare till en ställplats inte iakttar samma hänsyn eller visar 

samma respekt som permanentboende hade gjort.  

 

Om kommunen trots ovanstående invändningar väljer att gå vidare med förslaget att 

frångå tomter för småhus längs med Stora vägen är det väsentligt att det planlagda 

naturområdet utförs på sådant vis att intentionen om skärmning och insynsskydd 

uppnås. Då avverkning av träd i yta som inte regleras som Naturområde inte kan styras 

genom detaljplanen är det nödvändigt att en tillräckligt stor yta skyddas och vigs till 

Naturområde.  
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Naturområde mot Stora vägen behöver utökas markant. Förslagsvis följer man 

terrängens naturliga förutsättningar och fredar sluttningen och utökar naturområdet 

fram till höjdkurva 229. Detta skulle ungefär motsvara den gällande 

detalj/bebyggelseplanen för området där bostäder i 1-2 våningar anges. Träden står 

glest mot Stora vägen och en rejäl buffertzon behöver säkerställas för att försäkra att 

grannar inte blir störda av ljud och stök och för att skogsridån ska fylla sitt syfte.  

 

Det som i senaste remissutgåvan av planen anges som u1 (mark reserverad för 

underjordiska ledningar) mitt över Södra vägen får inte används till gång- eller 

fordonstrafik. Motsvarande område planlagt som u1 vid Gamla Kyrkvägen används i dag 

för gångtrafik och det är inte önskvärt. Åtgärder behöver tas för att säkerställa att inga 

formella eller informella gång- eller bilvägar etableras varken under etableringsfas eller 

senare.  

 

KOMMUNENS KOMMENTAR: 

Landskapsbild 

Precis som beskrivet i planbeskrivningen innebär ett genomförande av detaljplaneförslaget en 

påverkan på nuvarande landskapsbild. En uppvuxen pelarsalslik skog behöver inte 

nödvändigtvis ge större insynsskydd än ett yngre och i gengäld tätare träd- och buskbestånd. 

Önskvärt är att verksamhetsutövaren i samråd med angränsande fastighetsägare kommer 

fram till hur och vilka träd och buskar som bör planteras i av detaljplanen därtill avsedd 

”skyddsremsa”. Vidare har skapandet av lägre vallar som planteras diskuterats för att 

förstärka skyddszonens verkan. Genom ett medvetet val av inhemska bärande träd och 

buskar, en variation av blomning och vackra höstfärger kan skyddsremsan erhålla ett relativt 

högt estetiskt och rekreativt värde även för angränsande boenden. Se även Skogsstyrelsens 

yttrande som lyfter träd och buskar som jämförelsevis kan ha höga ekologiska värden. 

Detaljplanen styr inte vilka arter som kommer att planteras, men det vore önskvärt om till 

planområdet angränsande fastighetsägare får vara delaktiga i valet av träd och buskar. 

 

Naturområde 

Mot bakgrund av lantmäteriets yttrande bedöms granskningshandlingens förslag att lägga ut 

allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap inte som lämpligt. Naturremsan läggs nu i 

stället ut som kvartersmark med följande egenskapsbestämmelse: 

-  prickmark: marken får inte förses med byggnad. 

-  n3: marken är avsedd för plantering av träd och buskar.  

På så vis uppnås samma syfte utan att privatpersoner riskerar att tvingas in i gemen-

samhetsanläggning. 

 

Remsan med ovan angiven planbestämmelse mot Stora vägen utökas, i jämförelse till 

granskningshandlingen, även mittemot fastigheterna Kosta 2:33 och Kosta 2:57. 

 

Infart i korsningen Södra vägen - Stora vägen - u1-område 

I de två gällande detaljplanerna finns tre infarter planlagda, en söder om fastigheten 

Ekeberga 1:49, en mittemot Gamla kyrkvägen och en norr om fastigheten Ekeberga 2:1. 

Verksamhetsutövaren för Kosta Lodge avser i dagsläget inte att tillskapa fler in-/utfarter 

som ansluter till Stora vägen. Inför antagandet av planförslaget har ett utfartsförbud 
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lagts längs med Stora vägen från fastigheten Ekeberga 2:1 i söder till fastigheten 

Ekeberga 2:104 i norr. Utfartsförbudet avser fordonstrafik.  

 

 
Bildmontage med utsnitt från gällande detaljplaner. 

 

8.  Gamla kyrkvägen 2, Ekeberga 2:1 
Jag bor på fastigheten Ekeberga 2:1 och är naturligtvis totalt emot det planerade 

projektet och bebyggelse på del av fastigheten Kosta 2:117. Jag har bosatt mig här för ett 

lugnt område och jag vill ha kvar den lilla skogen som finns kvar. Fler verksamheter 

innebär att trafiken kommer att öka på omkringliggande vägar och för min del så 

innebär det ökad buller/ljudnivå samt ökad rörelse av människor i min direkta närhet.  

 

KOMMUNENS KOMMENTAR: 

I och framtagandet av nu aktuell detaljplan har tidigare planlagt infartsväg i direkt anslutning 

till norra gränsen av din fastighet tagits bort. Se tidigare svar, nr 7. 

 

_____________________ 
 

Conny Axelsson 

Samhällsbyggnadschef 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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PM 

Lessebo kommun 

Dagvattenhantering Kosta 2:117 och 

Ekeberga 1:16 m.fl., Kosta Lodge 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund och syfte 

Vatten och Samhällsteknik AB har på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden i 

Lessebo kommun upprättat en detaljplan för fastigheterna Kosta 2:117, Ekeberga 

1:16 och 1:2. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av Kosta Lodge turist-

verksamhet inom nuvarande område för verksamheten på fastigheterna Ekeberga 

1:16, för ett område norr om befintlig verksamhet på fastigheten Kosta 2:117 

samt söder på Ekeberga 1:2. 

I samband med detaljplanen har en utredning av dagvattnet genomförts vilket 

resulterat till detta PM. Utredningen syftar till att beskriva dagens 

dagvattensituation, förändringar i dagvattenflödet då området exploateras 

ytterligare samt förslag på framtida dagvattenhantering inom området. 
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2 

1.2. Orientering 

Planområdet är beläget i den södra delen av Kosta samhälle och angränsar till 

öster av skog och söder av åkermark och naturmark. Väg 838 går genom 

planområdets södra del medan väg G938 angränsar i västra delen. I norr och 

väster angränsar planområdet mot Kosta samhälle. Planområdet omfattar ca 

13,7 ha, se figur 1. 

 
Figur 1 Flygfoto över planområde (röd linje) inkl fastighetsgränser. Urklipp ur 

lantmäteriets kartmaterial ”Min karta”, hämtad 2021-03-09. 

V
ä
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 3 
  

2. Befintliga förhållanden 

2.1. Befintlig markanvändning 

Planområdet är idag uppdelat på flera fastigheter, se figur 1.  

Kosta 2:117 består nästan uteslutande av skog. Genom skogsområdet i nord/syd-

gående riktning ligger en teleledning som enligt utsago är handgräven och varierar 

mellan 0,3 – 0,6 meter under markytan. Teleledningen fortsätter neråt in på 

fastighet Ekeberg 1:16. 

Ekeberg 1:16 ägs idag av Kosta Lodge som bedriver en turistverksamhet på 

fastigheten. Fastigheten är idag bebyggd med flertalet byggnader där restaurang 

och servicecenter bedrivs inkl. ett poolområde. Området har idag tre dammar i 

varierande storlek med möjlighet till fiske i den största. Runt den största dammen 

finns 28 uppställningsplatser för husvagnar/ husbilar på den västra sidan och 

tretton stugor på den östra, se figur 2. Stugornas takvatten avleds med takrännor 

och vidare ut på marken för infiltration. Vägarna på området samt 

uppställningsplatserna är grusade. Dammarna har anslutning till en kommunal 

dagvattenledning som leds under väg G838. Ledningen under vägen är 600 BTG 

med en lutning på ca 8,5 promille. Ledningen tros avslutas nedanför fastighet 

Ekeberg 1:2 och mynna ut i dike. 

 
Figur 2. Befintliga stugor, vy mot dammar  
 

 
Figur 3. Befintlig stuga söder om väg 838. 
 

På Ekeberg 1:2, söder om väg G838, finns elva mindre stugor samt en station för 

latrintömning. Stugornas takvatten avleds med takrännor och vidare ut på marken 

för infiltration. Vägar inom fastigheten är grusade och fastigheten består till 

största delen av naturmark och öppna ytor. 
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2.2. Markförhållanden 

Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), består 
jordarten i området främst av sandig morän. I den nordöstra delen av  
Ekeberga 1:16 finns ett större område med kärrtorv, se figur 4.  
Enligt en geoteknisk besiktning av WSP 2014-03-03 inom gällande 
detaljplanområde från 2014 beskrivs jorden i området bestå av ca 0,2 – 0,5 m 
mullhaltig yt-jord och organisk jord. Denna jord vilar på sandig morän/siltig 
sandig morän. Moränen har ett stort innehåll av block och sten. I den norra delen 
anges området bestå av 0,3 – 1,0 meter organisk jord som vilar på morän. Enligt 
SGU uppskattas jorddjupet vara lägst i den norra delen och större i söder, med 
jorddjup mellan 3 – 5 meter respektive 5–10 meter. Berg i dagen påträffas på 
fastigheten Kosta 2:117. 
 

 
Figur 4. Jordartskarta inkl. höjdskuggning och fastighetsgränser.  

Blå yta – morän, brun/ prickad yta – kärrtorv, röd yta – berg i dagen.  
Urklipp ur SGU geokarta, hämtad 2021-03-05. 
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2.3. Hydrologi och avrinningsområden 

Avrinningsområde 

Planområdet tillhör huvudavrinningsområde Lyckebyån och delas med 

delavrinningsområden Inloppet i Djupgöl och Utloppet av Djupgöl. 

Avrinningsområdet definieras utifrån topografiska samt tekniska barriärer, såsom 

dagvattenledningar och diken. Avgränsning av avrinnande område antas ske vid 

väg G938 (Stora vägen) samt G838. Planområdet avvattnas idag åt två håll där 

fastigheten Kosta 2:117 samt de norra delarna av Ekeberg 1:16 avvattnas åt norr 

till Iglagöl via ett grävt dike medan resterande delar av Ekeberg 1:16 samt Ekeberg 

1:2 avvattnas via dike söderut till Stampasjön, se figur 5. Topografin bidrar även 

till att ett visst tillflöde från naturmarken öster om fastigheten Ekeberg 1:16 

(Dåvedshult 1:1) samt intilliggande fastigheter (Ekeberg 1:14 och 1:5) avvattnas 

via planområdet.  

Skogsmarken väster om planområdet, Dåvedstorp i figur 5, faller mot 

planområdet och avskärmande dike kan behövas beroende på hur framtida 

exploatering sker. 

 

Figur 5. Schematisk illustration över vattnets rinnväg. Röd linje – ytavrinning. Grön linje –

dagvattenledning. Blå linje – diken/ avvattningsstråk. Pil – vattnets riktning. Tolkad DP-gräns i 
grönt. 
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I figur 6 redovisas hur avrinningen beter sig i området, figuren är hämtad från 
Scalgo Live1. Avrinningsområde uppskattas till ca 5,5 ha i norr och presenteras 
med gult raster samt ca 21,8 ha i söder som presenteras med blått raster. 
Avrinningsområdets totala area är i dagsläget ca 27,3 ha. 
 

 
Figur 6. Avrinningsområden och vattenansamlingar. Gult område – norra avrinning. Blått & 

grönt område – södra avrinning. Inringat område – blötområde, leds vidare ner mot dammar. 
Urklipp ur Scalgo Live, hämtad 2021-03-09. Ca 20 mm regn. 

  

 

1 Scalgo Live är en plattform som, med hjälp av Lantmäteriets kartdatabas används för att 
genomföra scenarion där vattnets beteende över topografin kan studeras. 
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Uppdelningen på ytor över området presenteras i tabell 1. 
 
Tabell 1 – Uppdelning av areor över avrinningsområden. Innan exploatering. 

Typ av yta Avrinningsområde norr 
(ha) 

Avrinningsområde söder 
(ha) 

Skog 4,36 15,0 

Öppen mark 0,82 4,23 

Åkermark - 0,20 

Vägar 0,060 0,94 

Byggnader 0,044 0,39 

Övrig exploatering - 0,43 

Öppet vatten - 0,61 

TOTAL 5,50 21,80 

 
I det södra delavrinningsområdet finns ett blötare område där dagvatten samlas 
innan det rinner vidare ner mot dammarna i dike. Området är inringar och visas 
med ljusblått raster i figur 6Området stämmer väl överens med det område med 
kärrtorv som SGU redovisar.  
 
Grundvatten 

I den geotekniska besiktning som utfördes av WSP 2014-03-03 beskrivs 
grundvattenförhållandena inom gällande detaljplaneområde 2014. 
Grundvattennivån har mätts i utförda provgropar och ligger på nivån ca +224,5 – 
+225 m.ö.h. motsvarande ca 0,2 m under markytan.  
 
I hela området har ytvatten även observerats i rotvältor och i hjulspår på ett djup 
ca 0,1–0,2 m under markytan.  
 
Grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd. Vid framtida projektering 
bör därför antas att grundvattenytan ibland kan ligga i nivå med markytan och 
ibland kan ligga lägre än här redovisade nivåer.  
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2.4. Recipienter 

Recipienterna omfattas av miljökvalitetsnormer och vattenskyddsområden. 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken.  

EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom Förordningen om förvaltning av 

kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har 

Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt 

åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. 

Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och 

vidmakthållas i vattenresursen. För ytvattendrag är målet att god ekologisk och 

kemisk status skulle nås 2027. 

Det förväntas att alla verksamheter och samhällssektorer i förhållande till sina 

respektive belastningar medverkar till att god status kan uppnås. Detta är särskilt 

lämpligt att beakta i samband med framtagande av en detaljplan och exploatering 

av naturmark. Aktuellt planområde berörs inte direkt av några vattenförekomster. 

Informationen nedan är hämtad ur Vatteninformationssystem Sverige (VISS) 

databas (2021) och beskriver de vattenförekomster som tas upp av VISS 

nedströms avrinnings-området fram till första recipient.  

Motivering av statusklassningar samt åtgärdsförslag finns att läsa i VISS databas. 

Iglagöl  

Vattenförekomsten klassas som sjö och tillhör åtgärdsområde Lyckebyån men 

saknar i dagsläget en statusklassning. 

Stampasjön 

Vattenförekomsten klassas som sjö och tillhör åtgärdsområde Lyckebyån men 

saknar i dagsläget en statusklassning. Lyckebyån går genom Stampasjön. 

Djupgöl (SE630069-147647)  

Vattenförekomsten klassas som sjö och tillhör åtgärdsområde Lyckebyån och är 

ca 9 ha stor. Djupgöl ingår i vattenskyddsområdet för Kosta, upprättat 1992 och 

och är en dricksvattenförekomst. Lagar och föreskrifter gällande 

vattenskyddsområde och dricksvattenförekomst finns att läsa i VISS databas. 

Statusklassning: 

Ekologisk status Måttlig 

Kemisk status Uppnår ej god 

Tillkomst/härör Naturlig 
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Lyckebyån (SE630298-147711) 

Lyckebyån ligger i Lyckebyåns avrinningsområde som med sina ca 810 km2 har 14 

vattendrag utpekade som vattenförekomster inom avrinningsområdet enligt 

Vattenförvaltningen. Sträckan från planområdet till Lyckebyån är ca 6 km lång 

och rinner genom torv och sandig/grusig morän men inslag av sträckor med 

större sten förekommer. Lyckebyån rinner i sin tur mot havet. 

Statusklassning: 

Ekologisk status Måttlig 

Kemisk status Uppnår ej god 

Tillkomst/härör Naturlig 

 
Den sammanvägda ekologiska statusen klassas till måttlig med avseende på fisk 

och hydromorfologi. Den kemiska statusen uppnår ej god då bromerade 

difenyleter, bly och byföreningar, kadmium och kadmiumföroreningar samt 

kvicksilver överskrider gränsvärden. Gränsvärdena för PBDE och kvicksilver 

överskrids i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och 

kustvatten. Den hydromorfologiska statusen påverkas inte av exploateringen. Den 

ekologiska statusen kan påverkas negativt vid stort tillskott av partiklar. Den 

kemiska statusen kan påverkas negativt vid plötsliga pulser av förorenat vatten 

eller kontinuerligt hög belastning.  

Det är viktigt att dagvatten från planerad exploatering hanteras så att föroreningar 

inte riskerar Lyckebyån som vattentäkt eller grundvattenförekomsten. Med tanken 

på de stora avstånden och att avrinning sker via diken är risken för påverkan låg.  

3. Förändrad markanvändning 

I och med genomförandet av förnyad detaljplan förändras markanvändningen.  

Det i sin tur leder till att dagvattenförhållandena ändras. I detta kapitel beskrivs 

ändringar. 

3.1. Förutsättningar och antaganden 

Kosta Lodge planerar att utveckla sin verksamhet inom planområdet.  

Området planeras få en ny minigolfbana, ytterligare 36 uppställplatser för 

husvagn/ husbil, ytterligare 10 – 15 stugor runt de södra dammarna (sydöstra 

delen av Ekeberg 1:16), banor för beachvolleyboll och paddelbanor (utomhus), ny 

restaurang samt två tekniska cykelbanor. Därtill planeras att den nordligaste 

dammen grävs ut ytterligare. 

Samtliga nya vägar antas vara grusade samt att stugor fortsättningsvis utformas 

med en takyta på ca 120 kvm där vattnet avvattnas direkt i mark.  
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Uppställningsplatser utformas med grusad yta och tralldäck på ca 20 kvm enligt 

tidigare. Ytorna redovisas i tabell 2. Vidare har hänsyn tagits till detaljplanens 

föreskrifter gällande hårdgörandegrad av området. 

Tabell 2 – Uppdelning av areor över avrinningsområden. Efter exploatering. 

Typ av yta Avrinningsområde norr 
(ha) 

Avrinningsområde söder 
(ha) 

Skogsmark/naturområde 3,14 9,69 

Verksamhetsytor 1,95 6,98 

Befintliga villaområden 0,35 1,65 

Grusytor - 0,82 

Byggnader - 1,01 

Vägar 0,060 0,94 

Öppet vatten - 0,61 

TOTAL 5,50 21,80 

 

3.2. VA-policy 

Lessebo Kommun utgår ifrån dokumentet ”Allmänna bestämmelser för brukande 

av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i kommuner i Kronobergs län” 

gällande drän- och dagvattenhantering. Dokumentet finns att läsa i sin helhet 

under styrande dokument på Lessebo kommuns hemsida. Nedan följer utvalda 

stycken ur dokumentet som anses gällande för utredningen till detta PM. 

• ”… Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är 

avsedd för sådant ändamål, om inte huvudmannen av särskilda skäl 

skriftligen medgivit undantag…” 

• ”… Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller 

konstruktion till exempel regnvatten, smältvatten eller framträngande 

grundvatten…” 

• ”… Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dag- och dränvatten från 

fastighet, i de fall avledning av sådant vatten kan tillgodoses bättre på 

annat sätt. I vissa fall kan avledning till LOD-anläggning (LOD = lokalt 

omhändertagande av dagvatten) på den enskilda fastigheten innebära en 

sådan fördel…” 

• ”… Dag- och dränvatten som tillförs allmän avloppsanläggning ska hålla 

sådan kvalitet att huvudmannen kan uppfylla sina skyldigheter enligt 

gällande lagar och förordningar…”  
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3.3. Klimatförändringar 

I framtiden förväntas det att bli allt vanligare med större flöden vid nederbörd. 

Prognosen för framtidens klimat innebär längre torrperioder och starkare skyfall 

sommartid och vintertid längre, ihållande regn. 

För att kompensera detta bör en klimatfaktor användas vid framtida projektering. 

För nederbörd med kortare varaktighet än en timme bör faktorn 1,25 användas 

och 1,2 för övrig nederbörd i enlighet med rekommendationer från Svenskt 

Vatten P110 (2016). Klimatfaktorn utgår ifrån SMHI:s klimatscenarier för 

perioden 1961 – 2100. Nya bedömningar genomförs kontinuerligt av SMHI 

varvid klimatfaktorn kan komma att korrigeras i framtiden. 

3.4. Flödesförändringar 

För att kunna anta ett flöde vid förändrad markanvändning används en 

kombination av befintliga ytor och ytor baserad på planerad bebyggelsetyp enligt 

Svenskt Vattens publikation P110. Dessa ytor förses med en avrinningskoefficient 

som anger hur mycket av dagvattnet från ytorna som når vidare till satt 

utloppspunkt, se tabell 3. Utloppspunkterna är satt till slutet av dike i norr samt 

utlopp för dammarna i söder. 

Tabell 3 – Effektiva areor över avrinningsområden. Efter exploatering. 

Typ av yta Avrinn. 
koefficient. 
(-) 

Norra avr.omr. Södra avr.omr. 

Area 
(ha) 

Eff. area 
(ha) 

Area 
(ha) 

Eff. area 
(ha) 

Skogsmark/naturområde 0,05 3,14 0,16 9,69 0,49 

Verksamhetsytor 0,35 1,95 0,68 6,98 2,44 

Befintliga villaområden 0,20 0,35 0,07 1,65 0,33 

Grusytor 0,20 - - 0,82 0,16 

Byggnader 0,90 - - 1,01 0,91 

Vägar 0,80 0,06 0,05 0,94 0,75 

Öppet vatten 1 - - 0,61 0,61 

TOTAL  5,50 0,96 21,80 5,7 
Observera att öppet vatten sätts till 1. Detta innebär att allt dagvatten inom dessa areor 

tas med i beräkningen för framtida flöden. 

För den norra delen blir den sammanvägda avrinningskoefficienten 0,17 och för 

den södra 0,26.  

Beräknade flöden redovisas för en återkomsttid på 20 år och en varaktighet på 10 

min. Flödet beräknas med rationella metoden. Resultatet redovisas i tabell 4. 
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Tabell 4 – Flöden exklusive/ inklusive klimatfaktor. Efter exploatering. 

Avrinningsområde Effektiv area 
(ha) 

Flöde exl.  
k-faktor 
(l/s) 

Flöde inkl.  
k-faktor 
(l/s) 

Norr 0,96 275 345 

Söder 5,7 1 635 2 040 

 

Resultatet visar att det totala flödet över planområdet med befintlig 

markanvändning blir ca 850 l/s (exkl. k-faktor, beräkning redovisas ej i PM) och 

ca 2 400 l/s (inkl k-faktor) efter genomförandet av detaljplaneförslag. Ledningen 

under väg G838 har möjlighet att leda bort ett flöde på ca 500 l/s. 

Enligt flödesberäkningen är ledningen alltså redan idag fullt belastad. Eftersom 

detta problem inte uppdagats tyder mycket på att större infiltration sker i området 

än enligt modellen. Dock bör detta beaktas för framtida exploatering. 

Beräkningen för flödet efter genomförd detaljplan har utgått ifrån att större delen 

av bebyggd yta förläggs med grus eller dylikt. Skulle bebyggd yta förläggas med 

hårdgjord yta, exempelvis asfalt eller betong, ökar maxflödet. Därför bör andelen 

hårdgjord yta begränsas i detaljplanen. 

Vidare kan rinntiden överskattas något. En längre rinntid skulle innebära större 

infiltration vilket leder till minskat flöde. 

3.5. Utjämningsbehov 

Vid ökade flöden ökar även behovet av utjämning innan dagvattnet släpps vidare 

utanför planområde. I detta kapitel beräknas hur stor volymförändring som kan 

förväntas när planområdet är exploaterat.  

Beräkningen tar inte hänsyn till infiltration och/ eller avdunstning. Utefter 

framräknad effektiv area jämförs inflöden över tid med ett konstant utflöde för att 

beräkna den högsta utjämningsvolymen. Utflöde söderut likställs med utflöde i 

ledningen. Resultat presenteras i tabell 5. 

Tabell 5 – Utjämningsvolym södra avrinningsområdet. 

 Varaktighet 
(min) 

Flöde (l/s) Volym (m3) 

Före (exkl. 
k-faktor) 

10 751 160 

Efter (inkl. 
k-faktor) 

20 1352 1 023 

Det lägre flödet efter exploatering i tabell 5 beror på lägre intensitet än vid 10 

minuters regn. Den längre varaktigheten ger en högre total volym. 
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Baserat på ovanstående antaganden ökar utjämningsbehovet med ca 860 m3. 

Notera att utflöde likställs med 500 l/s. Om utflödet ökar minskar 

utjämningsbehovet. Exempelvis skulle ett utflöde på 1000 l/s resultera i ett 

utjämningsbehov på ca 630 m3. Likställs utflöde med inflöde blir volymen 0 m3. 

I det norra området finns idag ingen fördröjning samtidigt som beräkningen i 

tabell 4 visar på relativt låga flöden även i framtiden där flödesökningen blir ca 

250 l/s (flöde före exploatering 25 l/s).  

Området bör dock ha möjlighet att fördröja dagvatten om behovet av rening 

uppstår. Ytbehovet för rening kan anses vara tillräckligt om ca 2,5% av effektiv 

area reserveras, enligt StormTac2. 

Ovanstående resulterar i ett ytbehov för rening i norr på ca 240 m2.  

 

2 Schablonvärde från StormTac web – Föroreningsberäkningar med hjälp av dagvatten- och 
recipientmodeller. 
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4. Förordad dagvattenhantering 

Förslag till dagvattenhantering för aktuell exploatering omfattar följande 

dagvattenlösningar: 

• Infiltration på gräsytor 

• Genomsläppliga beläggningar 

• Diken 

• Dammar 

I bilaga 1 redovisas förslagskiss på framtida hantering av dagvatten. I skissen 

illustreras rinnvägar, yta för eventuell rening samt ett avskärande dike mot 

naturmarken i väst. 

Det rekommenderas att de nya uppställningsplatserna ansluts mot en oljeavskiljare 

eller annan typ av reningsanordning innan de leds vidare till recipient samt 

möjlighet att begränsa eller stänga av avrinningen från de ytorna. 

4.1. Infiltration på gräsytor 

Rent takvatten kan delvis hanteras med lokalt omhändertagande i form av 

infiltration på gräsytor. 

För att hindra yt- eller dagvatten att rinna in mot fastigheten måste marken ha en 

bra lutning ut från byggnaden. En lagom lutning är 1:20 och bör sträcka sig ca 3 

meter ut från byggnaden. Därefter kan en flackare lutning på 1:50 – 1:100 

användas. Ligger byggnaden i en sluttning så är det viktigt att komma ihåg att även 

marken på uppströms sida ges en lutning ut från byggnaden. 

Takvatten ska ledas ut ca 3 meter ifrån byggnaden innan infiltration för att 

förhindra att belasta byggnadens dräneringssystem. Detta kan exempelvis lösas 

genom att man anlägger skålade betongrännor, se figur 7. Stuprörens utkastardel 

bör ha en längd på ca 20 centimeter så att man får ett mer samlat flöde i botten av 

stuprörsutkastaren och på så sätt undvika att få vattenstänk på byggnadens fasad. 

Överskottsvatten som inte infiltrerar kan rinna fram mot ett uppsamlande 

dräneringsstråk.  
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Figur 7. Planskiss där tak- och ytvatten leds över gräsyta. Överskottsvatten som inte 

infiltreras kan rinna fram mot ett uppsamlande dräneringsstråk. Bild hämtad från Svenskt 
Vatten P105. 

För att kunna hantera takvatten på tomtmark krävs en tillräcklig area och ett 

infiltrationsvänligt markmaterial. Eventuellt överskottsvatten kan ledas till ett 

avskärande dräneringsstråk eller mot dammarna. Det är viktigt att även de 

underliggande, tätare lagerna lutar ut från byggnaden. Annars riskerar man att leda 

in vattnet mot byggnaden och dess grundkonstruktion. 

I områden med infiltrationsvänliga ytor och genomsläppligt underliggande 

marklager fås goda möjligheter till infiltration, förutsatt att grundvattnet ligger på 

ett bra djup. För att kunna infiltrera dagvatten i en gräsyta så måste matjorden 

innehålla en viss andel grus och sand. För god infiltration bör matjordslagret vara 

minst 15 cm. Vid anläggning av infiltration på ytor med exempelvis takvatten från 

stugor, bör en undersökning av grundvattennivå och markens beskaffenhet 

genomföras. På de område där grundvattennivån är låg och/ eller marken består 

av täta jordar kan det i stället vara mer lämpligt att avvattna i ledningar. 

Troligen kommer mark att höjas i samband med byggnation vilket ökar 

möjligheten till lokal infiltration även om det kan krävas dränering och ytlig 

avrinning där underliggande jordlager är täta. 

4.2. Genomsläppliga beläggningar 

Genomsläppliga beläggningar underlättar för infiltrationen. I stället för täta 

asfaltsytor vid kan man i stället välja olika typer av genomsläppliga ytmaterial. 

Infiltrationskapaciteten är dock svår att mäta och med tiden kommer dessa ytor 

att till viss del sättas igen. Två typer av genomsläppliga beläggningar är hålad 

marksten och rasterytor, se figur 8. 
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Figur 8. Hålad marksten på parkeringsytor med gräs och makadam. 

Hålad marksten och rasterytor är försedda med öppna hål eller fogar där 

dagvatten har möjlighet att infiltrera ner till en vattengenomsläpplig, dränerad 

överbyggnad. Möjlighet finns att lägga makadam eller så gräs i hålen. Denna typ 

av beläggning kräver att underliggande mark är dränerad och är därmed lämplig på 

områden där marken fylls eller där det är tillräckligt avstånd till grundvattnet. 

Skulle infiltrationen med tiden minska på ytan behöver materialet i hålen bytas ut. 

Det är mycket viktigt att rasterytan skyddas under byggtiden och även under 

driftskedet för att förhindra att hålen sätts igen av spill från fordon och maskiner. 

I stället för hålsten kan man även använda sig av grusade vägar och uppfarter. 

Det är viktigt att den genomsläppliga beläggningen är höjdsatt så att 

vattenavledningen fungerar även om ytan sätts igen. 

4.3. Diken (avvattningsstråk) 

Med avvattningsstråk menas stråk som avleder vatten inom ett avrinningsområde. 

Avrinning vid mycket extrema regn bör tillåtas genom ytavvattning genom 

parkområden och utomhusanläggningar som tål väta.  

Avvattningsstråk kan vara aktuellt för de delar av anläggningen som ligger i låga 

våtområden så dessa inte riskerar att bli översvämmade. Dock ska man beakta att 

bortledning av markvatten är vattenverksamhet och ska då anmälas till 

länsstyrelsen. 

Öppna gräsklädda diken som är rätt utförda och utnyttjade kan fungera som goda 

reningsanläggningar med god förmåga att fastlägga metaller men också olika 

petroleumprodukter som bryts ned på biologisk väg. I diken sker en rening av 

vattnet främst när det gäller suspenderat material och partikelbundna 

föroreningar. Lösta ämnen och små partiklar fastnar inte i någon högre 

utsträckning i normalutformade diken. Vid höga flöden kan dock sedimenterat 

material sköljas med. 
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Avvattningsstråken är tänkta att ta hand om det dagvatten som inte infiltreras i 

grus, gräs, dammar och kringliggande naturmark. Avvattningsstråket kan 

förstärkas genom att lägga till en underliggande dränering av makadam med en 

dräneringsledning, se figur 9. 

 
Figur 9. Grunt avvattningsstråk med ett kraftigt dagvattenflöde, dränerat. Bild hämtad från 

Svenskt Vatten P105. 
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4.4. Dammar 

Inom området finns idag tre dammar i varierande storlek. Totala arean på 

dammarna är ca 0,6 ha. Dammarna är utgrävda med maskin och har inget tätt 

bottenskikt utöver vissa delar med berg i botten. Enligt utsago från Kosta Lodge 

så förlorar dammarna mer vatten än vad som tillförs, varav dammarna är i behov 

av pumpning för att hållas vattenfyllda under vissa perioder. Utjämningsvolymen i 

dammarna kan därför variera beroende på årstid och hur stort flöde som tillförs 

med pumpning. 

Flödet ut från dammarna bestäms utefter tåligheten i nedströms liggande 

dagvattensystem, bäck eller recipient. För att inte dammen skadas vid större 

nederbörd än den som dammen är dimensionerad för, bör det finnas 

erosionståligt bräddavlopp i dammen. Observera att det flöde som måste kunna 

rinna ut från dammen ska vara lika stort som tillrinningen när magasinet är fullt.  

I anslutning till inloppet bör dammen utformas med en fördjupad del där sand 

och annat sedimentbart material kommer att samlas. Hänsyn bör också tas till att 

fordon måste kunna komma fram för att transportera bort det sedimenterade 

materialet. 

För att binda föroreningar kan dammen även förses med lämpliga växter. 

Växterna bidrar till denitrifikationsprocessen, tar upp näringsämnen och kan 

därmed konkurrera med algerna om näringen varmed algblomning motverkas. 
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5. Sammanfattning och rekommendationer 

Området har i dagsläget inga problem med dagvatten. Det dagvatten som rinner 

in på området har möjlighet att ta sig vidare ner mot recipient och samlas upp i 

dammarna eller infiltreras. Idag har planområdet ytlligt, vilket bör eftersträvas 

även i framtiden. Vid framtida exploatering ska dagvatten ha fortsatt möjlighet att 

röra sig ner mot dammarna i söder respektive diket i norr.  

Planområdet saknar vattenförekomster med miljöklassning. Inom planområdet 

finns anlagda dammar som inte är klassade som vattenförekomster med 

miljöklassning. Dessa dammar används dock för fiske och är därför känsliga för 

grumling och föroreningar. 

Recipienterna Lyckebyån och Djupgöl är de recipienter med miljöklassning som 

riskerar att påverkas av förändrad verksamhet inom planområdet. Det är viktigt 

att framtida explaotering inte bidrar till försämrad kvalité i dessa 

vattenförekomster. Speciellt då Djupgöl och Lyckebyån ingår i ett 

vattenskyddsområde. Med tanken på de stora avstånden till recipienterna och att 

avrinning sker via diken är risken för påverkan låg. 

För att förbättra dagvattnets kvalité innan det släpps vidare mot 

avrinningsområdets recipient kan även viss rening vara aktuellt. Det 

rekommenderas särskilt att de nya uppställningsplatserna ansluts mot en 

oljeavskiljare eller annan typ av reningsanordning innan de leds vidare till recipient 

samt möjlighet att begränsa eller stänga av avrinningen från de ytorna. 

Exempel på dagvattenhantering är att leda vattnet via infiltrationsytor. Rening av 

dagvatten med låga halter föroreningar kan ske i den befintliga södra dammen. I 

det norra området kan det bli aktuellt att anlägga en yta för detta ändamål, det 

gäller om rening inte har anordnats på uppställningsplatser och andra exploaterade 

ytor.  

En utökad verksamhet innebär generellt större miljöbelastning. Med ett större 

antal uppställningsplatser och stugor riskeras yt- och grundvattnet att försämras.  
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Föreslagen markanvändning kommer att leda till ökade flöden inom området. Det 

som inte infiltreras bör ledas i diken/ svackdiken och infiltreras i dessa, vidare bör 

det vattnet ledas mot dammarna för fördröjning. För bättre kontroll av 

tillrinnande dagvatten föreslås att avgränsande diken anläggs utmed östra delen av 

fastigheten. 

Baserat på uttalande från Kosta Lodge antas dammarna kunna hantera det ökade 

flödet i framtiden. Dock rekommenderas att en separat utredning genomförs vid 

detaljprojektering av fastigheten för att säkerställa dammarnas möjliga 

utjämningskapacitet. Exempelvis kan dammarna behöva tätas för att få ett 

jämnare flöde och bättre kontroll av dagvattnet. 

 

 

Jönköping den 27 augusti 2021 

Vatten och Samhällsteknik AB 
 
 

  
Magnus Ottosson  Kristina Händevik 
Uppdragsledare/ Handläggare  Granskare 
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2021-03-13 

Dnr: SBN 2021/09 

Samrådshandling 

 

Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning  

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

Kosta samhälle  

Lessebo kommun 

Kronobergs län 

 

Denna checklista utgör underlag för att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning 

samt för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som behöver beskrivas. Bedömningarna är 

preliminära. Ny kunskap som tillförs detaljplanearbetet kan innebära att bedömningarna i 

denna checklista måste omvärderas.  

Planens syfte:  

Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Kosta Lodge turistverksamhet inom nuvarande 
område för verksamheten på fastigheten Ekeberga 1:16 och för ett område norr om befintlig 
verksamhet på fastigheten Kosta 2:117. Den utveckling som planeras är äventyrsgolfbana, 
cykelbana, beachvollybollplan, padelbanor, ställplatser för husbilar/husvagnar, stugor, servicehus 
och restaurang. Området planläggs för hotell, camping, handel och idrottsaktiviteter. Ny infart 
planeras i den västra delen av planområdet. Befintlig damm planeras att fördjupas. 

 

Förändringar i samband med ny detaljplan  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Förändrad markanvändning?  X  En del av skogsmarken i norra delen av 

området (bostäder i gällande plan) planeras 

för ställplatser för husbilar/husvagnar. I 

södra delen planeras för idrottsaktiviteter, 

restaurang och fler stugor på mark som i 

huvudsak är natur i gällande plan. 

Ökad exploatering?  X   

Behov av följdinvesteringar?   X  

Krav på ändringar av 

omgivande 

markanvändning?  

 X  

Medför detaljplanen så 

negativa effekter att 

förebyggande åtgärder eller 

kompensationsåtgärder 

behöver vidtas?  

 X  
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Gällande regleringar och skyddsvärden  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Riksintressen: 3–4 kap MB  X Området ligger inom riksintresseområde för 

totalförsvaret enligt 3 kap 9 §. Området är 

Kosta skjutfält – TM0028. Den del som berör 

planområdet är ett Öppet område av 

betydelse, Lågflygningsområde med 

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

Natura 2000   X  

Höga naturvärden 

(naturvårdsprogram, 

nyckelbiotop)  

 X  

Ekologiskt känsliga 

områden  

 X  

Fornlämningar, 

byggnadsminne  

 X  

Strandskydd, vattendrag  X   

Jordbruksmark  X  

Öp/föp/Dp X  Två gällande detaljplaner berörs. I norra 
delen anger gällande detaljplan bostäder 
och i södra delen anger gällande detaljplan 
stugby och hotellverksamhet samt natur.  

Kräver detaljplanens 

genomförande eller 

föreslagna verksamheter 

anmälan eller tillstånd 

enligt mb? 

X  Fördjupning av befintlig damm är vatten-

verksamhet enligt miljöbalken och 

anmälan/tillstånd krävs. 
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Miljöeffekter  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Mark  X  Mark för bostäder (skog i nuläget) och 

natur/stugby/hotell planläggs för hotell, 

camping, handel och idrottsaktiviteter.  

Luft och klimat  X  Avverkning av skog och hårdgörning av mark 

påverkar mikroklimatet inom området. 

Hårdgörning av mark bör minimeras och 

naturmark sparas i så stor utsträckning som 

möjligt.  

Vatten  X  Hårdgörning av mark och dagvattenhantering 

kan eventuellt påverka ytvattenavrinning och 

grundvattennivån inom området. Bör utredas. 

Vegetation  X  Vegetationen kommer att minska inom 

området då naturmark exploateras. 

Vegetation bör sparas i så stor utsträckning 

som möjligt. 

Djurliv  X  Djurlivet påverkas i det skogsområde som 

berörs. Djuren kan söka sig till skogsområde 

öster om planområdet. Vid infarten till 

området (Ekeberga, Kosta) finns observerade 

fåglar rapporterade till SLU:s Artdatabank för 

9–11 april 2019 (sökning för åren 2000–2021). 

Följande fåglar har observerats: ringduva, 

skata, kaja, talgoxe, nötväcka, koltrast, 

rödvingetrast (nära hotad, NT), rödhake, 

bofink, grönfink (starkt hotad, EN), steglits.  

Landskapsbild/stadsbild  X   

Miljöpåverkan på 

omgivningen  

X  Eventuellt påverkan från dagvattenavrinning. 

Strider planen mot 

uppsatta MKN (5 kap MB) 

eller andra riktvärden?  

 X  

Behöver åtgärder vidtas för 

att hantera dagvatten? 

X   

Grundvatten, ytvatten, 

avrinningsområden 

X  Hårdgörning av ytor medför ökad ytvatten-

avrinning och kan eventuellt påverka grund-

vattennivån, mängden ytvatten inom området 

eller ytavrinningen från området.  
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Hälsoeffekter  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Utsläpp   X  

Vibrationer   X  

Buller  X  Padelbanor och andra idrottsaktiviteter 

orsakar buller. Vägledning gällande lämpliga 

avstånd vid olika intensitet finns från Natur-

vårdsverket (2020-09-23).   

Ljus & lukt X  Belysning inom området kan behöva anpassas 

för att inte störa omkringliggande bostäder. 

Säkerhet (innebär planens 

genomförande risker som 

explosion, brand, strålning, 

farligt gods etc?)  

 X Samråd med brandkåren/bygglovhand-

läggare bör ske vad gäller vilket avstånd som 

är lämpligt mellan de enskilda ställplatserna 

samt krav på räddningsvägar med hänsyn till 

brandsäkerheten inom området.  

 

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Främjar planen en hållbar resursanvändning?  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Mark & vattenanvändning  X  Påverkan på grund av att ett naturområde 

med skog exploateras och genom att dag-

vatten uppstår vid hårdgörning av mark. 

Naturresurser  X  Påverkan på grund av att ett naturområde 

med skog exploateras. 

Transportrörelser X  En utökning av turistverksamhet kan medföra 

fler turister till området och därmed fler 

fordonsrörelser.  

Rekreation och rörligt 

friluftsliv  

X  En positiv förändring genom att den 

planerade verksamheten medför ökad 

möjlighet till rekreation och fritidsaktiviteter 

inom området. 

Trafikmiljö, närmiljö för 

boende inom området  

X  En utökning av turistverksamhet kan medföra 

fler turister till området och därmed fler 

fordonsrörelser.  

Kulturmiljö, och 

kulturhistoriska värden  

 X  

Parkeringsmöjligheter  X Den utökade turistverksamheten inom 

planområdet inkluderar fler parkeringsplatser 

som avses täcka verksamhetens behov. 
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Miljökvalitetsmål  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

1. Begränsad 

klimatpåverkan  

X  En utökning av turistverksamhet kan 

medföra fler turister till området och därmed 

fler fordonsrörelser vilket kan medföra ökade 

utsläpp av klimatgaser.  

2. Frisk luft   X  

3. Bara naturlig försurning  X  Avverkning av skog har en försurande effekt 

på markvattnet. 

4. Skyddande ozonskikt   X  

5. Säker strålmiljö   X  

6. Ingen övergödning  X  Avverkning av skog har en gödande effekt 

på markvattnet. 

7. God bebyggd miljö  X  Den planerade förändringen kan ha en 

positiv effekt på arbetstillfällen i Kosta 

genom att turistverksamheten gynnas. I 

förlängningen påverkas underlaget för 

service positivt vilket är positivt för 

boendemiljön. 

8. Grundvatten av god 

kvalitet  

 X En grundvattenförekomst och skyddsområde 

för vattentäkt finns öster om planområdet. 

Avståndet (kortaste avstånd är 450 meter 

mellan gällande plangräns och vatten-

skyddsområdet) bedöms vara tillräckligt stort 

för att inte påverkan ska ske. 

9. Myllrande våtmarker   X Det finns inga kända våtmarksområden inom 

området. 

10. Levande skogar  X  Ett skogsområde med produktionsskog 

berörs av exploatering. 

11. Ett rikt odlingslandskap   X  

12. Ett rikt växt- och djurliv X  Växt- och djurlivet i det berörda skogs-

området påverkas.  
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Social hållbarhet  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Barnperspektivet: 

 

Kommer beslutet att 

beröra barn och ungdomar 

nu eller i framtiden? 

 

Innebär beslutet att det 

stridet mot någon av 

artiklarna i FN:s 

barnkonvention? 

 

Har barn och ungdomar 

fått uttrycka sin mening? 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

Påverkan bedöms som positiv genom att det 

tillkommer möjliga fritidsaktiviteter inom 

området. 

Se ovan. 

Trygghet/oro  X  

Jämställdhet  X  

Tillgänglighet   X  

Arbetstillfällen X   

 

Slutsats om utredningsbehov och avgränsning  

En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) enligt miljöbalken kommer inte att upprättas eftersom planen 

inte innebär någon betydande påverkan på miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten. Det finns inga 

fasta fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GIS-databas. Det finns inte heller områden med som 

av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden som berörs.  

 

 

Kommunens ställningstagande  

Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljö-

påverkan. En miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas. 

 

2021-03-03 

Catarina Lund, Vatten- och Samhällsteknik 

Miljökonsult 

 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen   

Lessebo kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-11-16

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 192 Dnr 2021/378-1.2.2 
 

Medborgardialog 2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att notera 
rapporten till protokollet samt uppdra till nämnder och bolag att 
återkomma med kommentarer senast 2022-02-15.  
 
Ärendebeskrivning 
Deltagandet på träffarna för medborgardialog var högre än de senaste 
åren med totalt 128 närvarande från allmänheten. Det var också en 
spridning i åldrar från barn i skolåldern till äldre pensionärer. Totalt 
har runt 200 synpunkter och förslag noterats i sammanställningen. 
Träffarna genomfördes i stort sett som 2018 och 2019 (under 2020 
anpassades träffarna på grund av coronapandemin) med en 
gemensam inledning och sen diskussioner i mindre grupper. I 
inledningen presenterades syftet med medborgardialog med underlag 
från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Medborgardialogen 
genomfördes som en del av Lessebo kommuns aktiviteter med 
anledning av demokratiåret och att kommunen firar 50 år. Frågorna 
som diskuterades på träffarna innehöll stor variation och förutom de 
trygghetsfrågor som var tema fanns ingen stor fråga som återkom på 
alla träffar.  Det bifogade materialet föreslås nu att gå ut till samtliga 
förvaltningar för åtgärder och kommentarer.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-04 
Redovisning av inkomna synpunkter  
Deltagarförteckning  
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-11-04

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Rapport kring medborgardialog 2021 
 
Förslag till beslut 
Notera rapporten till protokollet.  
 
Nämnder och bolag ska återkomma med kommentarer senast till 
kommunstyrelsens sammanträde i februari 2022.  
 
Ärendebeskrivning 
Deltagandet på träffarna för medborgardialog var högre än de 
senaste åren med totalt 128 närvarande från allmänheten. Det var 
också en spridning i åldrar från barn i skolåldern till äldre 
pensionärer. Totalt har runt 200 synpunkter och förslag noterats i 
sammanställningen. Träffarna genomfördes i stort sett som 2018 
och 2019 (under 2020 anpassades träffarna på grund av 
coronapandemin) med en gemensam inledning och sen 
diskussioner i mindre grupper. I inledningen presenterades syftet 
med medborgardialog med underlag från SKR, Sveriges 
Kommuner och Regioner. Medborgardialogen genomfördes som 
en del av Lessebo kommuns aktiviteter med anledning av 
demokratiåret och att kommunen firar 50 år. Frågorna som 
diskuterades på träffarna innehöll stor variation och förutom de 
trygghetsfrågor som var tema fanns ingen stor fråga som återkom 
på alla träffar.  Det bifogade materialet föreslås nu att gå ut till 
samtliga förvaltningar för åtgärder och kommentarer.   
 
 

Beslutet skickas till 
Förvaltningar 
Lessebohus  
 

Olof Björkmarker 
Kommunikations- och marknadschef 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
Bilagor 
Redovisning av inkomna synpunkter  
Deltagarförteckning  
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Lessebo kommun Medborgardialog 2021

Synpunkt Verksamhet Kategori Ort
1 Större samlingslokal saknas för föreningar för 

träffar. För mist 100 personer. (flera inlägg) 
Kommunledning Övrigt Lessebo

2 Festlokal saknas för den äldre medborgaren. Kommunledning Övrigt Lessebo

3 Åkerhultsvägensvägen håller få 
hastighetesbegränsningen på. 70-80 är ej 
ovanligt. Måste upp hastihetbegräsnade 
åtgärder. Även fordon från kommunen kör för 
fort. De små skåpbilarna är det som det handlar 
om.

Samhällsbyggnad Trafik Lessebo

4 Trafiken vid Hackebackeskolan fortsatt prolem. 
Man stannar på handikappparkering etc. 
Ändringen med parkersinsbegräsningnpå 20 
minuter hjälper ej. samalt vid utfarten. 
Entreprenadbilar kör mot enkelriktat, dvs de 
som bygger på skolan.

Samhällsbyggnad Trafik Lessebo

5 Parkeringar på Bruksgatan är ett problem. Även 
länstrafikens buss står felparkerad.

Samhällsbyggnad Trafik Lessebo

6 Parkeringen utanför systemet är problem med. 
De kör ut utan att titta innan de kör ut.

Samhällsbyggnad Trafik Lessebo

7 Känns otrygt utanför Coop (kvällstid). (flera 
inlägg)

Kommunledning Trygghet Lessebo

8 Otrygghet vid bankomaten på kvällarna. Kommunledning Trygghet Lessebo
9 Integrationsprojekt borde införas. En svensk 

familj får bjuda in en utländsk. Skulle lätta upp 
mycket i orten.

Kommunledning Övrigt Lessebo

10 Upplever att det blivit mycket lugnare på 
Bikupan. Har barn där som är nöjd.

Barn- och 
utbildning

Skola Lessebo

11 Informationen från lärarna blivit mkt bättre på 
schoolsoft. Bra app för att kommunicera med 
lärarna och hålla koll på sitt barn.

Barn- och 
utbildning

Skola Lessebo

12 Kan man dela lunchserveringen mer,  separera 
gymnasiet mer från grundskolan?

Barn- och 
utbildning

Skola Lessebo

13 Utnyttja föreningarna bättre för föräldrar-
/vuxenvandrare. Viktigt att vuxna kommer ut. 
Ge föreningar pengar som morot. Lyssna till 
föreningarna om vad de vill ha. 

Kommunledning Trygghet Lessebo

14 Viktigt att fritidsledarna lär känna föreningarna. Kommunledning Trygghet Lessebo

15 Starta vuxenvandrare när allt är lugnt och folk 
"vågar" vara med. Ha uppstart med 
smörgåstårta. 

Kommunledning Trygghet Lessebo
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16 Majblommeorganisationen vill komma i kontakt 
med familjer i behov av stöd. Viktigt att skola 
och socialtjänst informerar föräldrar om 
möjlighet att söka bidrag. 

Kommunledning Trygghet Lessebo

17 Bouleklubben vill ha tillgång till toaletter i nya 
kulturhuset. 

Kommunledning Övrigt Lessebo

18 Cykelväg mellan orterna önskas. (flera inlägg) Samhällsbyggnad Infrastruktur Lessebo

19 Bättre bussförbindelser mellan Kosta och 
Lessebo (kvällstid) för att kunna gå på konserter 
med mera. (flera inlägg)

Samhällsbyggnad Infrastruktur Lessebo

20 Kan vara bra att ge motorintresserade 
ungdomar tillhörighet och ett intresse. Kan 
motverka brott.

Kommunledning Trygghet Lessebo

21 A-traktorer farliga i trafiken. Kommunledning Trafik Lessebo
22 Det är för många chefer. Kommunledning Övrigt Lessebo
23 Inte bra om ärenden blir rundskickade (inte mitt 

bord). Det sker även i kommunhuset. 
Kommunledning Övrigt Lessebo

24 Onödigt med parkeringsförbud på Bruksgatan 
vid bankomaten.

Samhällsbyggnad Trafik Lessebo

25 Behövs underhåll och åtgärd på cykelvägen vid 
Gamla Kostavägen mot hundklubben.

Samhällsbyggnad Infrastruktur Lessebo

26 Ojämt och rötter på Industrigatan mot skolan. Samhällsbyggnad Infrastruktur Lessebo

27 Vore bra med promenadvägar runt dammen, 
mycket ris. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Lessebo

28 Gångbron över Djurhult inte bra. Samhällsbyggnad Infrastruktur Lessebo

29 Elsparkcyklar farliga. Ofta två på. Kommunledning Trafik Lessebo
30 Det är mörkt Värendsgatan/Smålandsgatan. 

Kolla belysning.
Samhällsbyggnad Infrastruktur Lessebo

31 Flera potthål på gator och vägar. Samhällsbyggnad Infrastruktur Lessebo

32 Varför är vindskyddet vid Toragöl placerat som 
det är?

Kommunledning Kultur och 
fritid

Lessebo

33 Hög hastighet på Bruksgatan mot 
Värendsgatan.

Samhällsbyggnad Trafik Lessebo

34 Fler busstider Lessebo - Tingsryd, idag bara 
skoltider.

Samhällsbyggnad Infrastruktur Lessebo

35 Önskar fler fartkontroller. Kommunledning Trygghet Lessebo
36 Fler synliga poliser. Kommunledning Trygghet Lessebo
37 Mer medborgardialog både i allmänna och 

konkreta frågor.
Kommunledning Övrigt Lessebo

38 Invandring är ett stort problem. Det största 
problemet - jobb, skola, framtid.

Kommunledning Övrigt Lessebo
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39 Hur kan man locka hit fler barnfamiljer med de 
problem som finns i skolan. 

Barn- och 
utbildning

Skola Lessebo

40 Förslag: Mindre skolor med parallella system 
för de som behärskar svenska (språk och kultur 
osv) och för de som inte gör det. 

Barn- och 
utbildning

Skola Lessebo

41 Många bidragstagare, hur ska de komma 
närmre jobb?

Kommunledning Övrigt Lessebo

42 Vad ska inflyttare jobba med i kommunen? Var 
finns jobben i Lessebo kommun? Kommunen 
vill ha fler invånare med vad är planen för dem?

Kommunledning Övrigt Lessebo

43 Finns mark runt Läen. Vem äger den? Om den 
inte används kan man bygga hundrastgård. 

Samhällsbyggnad Övrigt Lessebo

44 Hur få bort "bruksmentaliteten"? Kommunledning Övrigt Lessebo
45 Viktigt med kulturell assimilering, men hur? Kommunledning Övrigt Lessebo

46 Lågenergilampor försämrar belysningen mellan 
Kalendervägen och skolan. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Lessebo

47 Vem ansvarar för över det stora virkeslagret vid 
järnvägen? Risk för skada och skumma 
aktiviteter. 

Kommunledning Trygghet Lessebo

48 Önskas övergångsställe vid 
Storgatan/Kronobergsgatan vid brandstationen. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Lessebo

49 Önskas övergångsställe vid 
Smålandsgatan/Storgatan vid nya kulturhuset. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Lessebo

50 Hastigheten hög/mkt hög på Stora vägen. 
Många kör för fort. Vilka 
hastighetebegräönsade åtgärder planeras? Det 
har tagits bort sådana? Medborgarna som bor 
här är de som kör för fort som ska till och från 
jobbet. Sponsring av asfalt till fartgupp!!!

Samhällsbyggnad Trafik Kosta 

51 Man har inte respekt för trafikregler. 
Stopplikten vid kyrkan stannar varannan bil 
endast.

Samhällsbyggnad Trafik Kosta 

52 Kan man erbjuda barnen trafikutbildning på 
studiedagar? Friviligorganisationer? 
Lärarvikarier som har kompetens som kan 
utbilda? Kan man söka pengar för att betala 
det? Gregersen heter enforrskare/författare 
som skrivit om trafikvett/trafiksäkerhet.

Barn- och 
utbildning

Skola Kosta 
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53 Vill betona möjligheter för äldre par som önskar 
olika nivå på omsorg att få boende på samma 
ort. Exempelvis både särskilt boende och 
servicelägenhet på samma ort. Och att person 
som inte längre känner trygghet i hemmet med 
hemsjukvård ska få plats på särskilt boende 
eller dylikt på hemorten. 

Social Omsorg Kosta 

54 På elljusspåren hänger träden när snön 
kommer. Lysena skuggas av granarna. Spåren 
röjs vilekt är väldigt bra. 

Kommunledning Kultur och 
fritid

Kosta 

55 Väntjänsten inom äldreomsorgen, när kommer 
den igång? 

Social Omsorg Kosta 

56 Stökigt vid Outleten Kommunledning Trygghet Kosta 
57 Saknas lyse vid Södra och Norra Ringvägen Samhällsbyggnad Infrastruktur Kosta 

58 Bad måste ligga i Folkets hus. Kommunledning Kultur och 
fritid

Kosta 

59 Vill kunna lösa biljetter på bussen Samhällsbyggnad Trafik Kosta 

60 På Rydvägen är farthindret borttaget. Samhällsbyggnad Infrastruktur Kosta 

61 Skolgården behöver kamera. (flera inlägg) Kommunledning Trygghet Kosta 
62 Gång och cykelvägen ger möjlighet till hög fart 

vid skolan.
Samhällsbyggnad Infrastruktur Kosta 

63 Många kör cykel utan hjälm, speciellt 
sparkcykel.

Kommunledning Trafik Kosta 

64 Skadegörelse vid cykelställ som lyfts bort. Samhällsbyggnad Infrastruktur Kosta 

65 Skräpigt med fimpar vid busshållplatser. Samhällsbyggnad Övrigt Kosta 

66 Många kommer med bussen och gör 
skadegörelse.

Kommunledning Trygghet Kosta 

67 Skräpigt vid återvinningscentralen. Samhällsbyggnad Övrigt Kosta 

68 Glashusen ser tråkiga ut med nedsläckta 
fönster, speciellt vid julmarknaden.

Kommunledning Övrigt Kosta 

69 Hög hastighet på Stora vägen, speciellt på 
sommaren. (flera inlägg)

Kommunledning Trygghet Kosta 

70 Nya busshållplatsen fungerar bra. Samhällsbyggnad Infrastruktur Kosta 

71 Sjönära bostäder borde finnas till alla med 
hänsyn till att det finns många sjöar. 

Kommunledning Övrigt Kosta 

72 Trimmade mopeder skrämmer. Kommunledning Trafik Kosta 
73 Det finns fortkörning med bil i samhället. Kommunledning Trafik Kosta 
74 Sjönära tomter kan bli översvämmade. Kommunledning Övrigt Kosta 
75 Varför måste ni göra om servicelägenheter till 

seniorlägenheter.
Social Omsorg Kosta 

76 Buskörning med mopeder och elsparkcyklar Kommunledning Trafik Kosta 
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77 Skräp på skolgården. Samhällsbyggnad Övrigt Kosta 

78 Problem med hämtning och lämning vid skolan. Samhällsbyggnad Trafik Kosta 

79 Det är väl upplyst på Promenadvägen. Samhällsbyggnad Infrastruktur Kosta 

80 Förslag: Att få de som jobbar i Lessebo kommun 
att bosätta sig i kommunen. Det är viktigt med 
närhet och tillgänglighet. 

Kommunledning Övrigt Kosta 

81 Fler farthinder behövs på Stora vägen. Samhällsbyggnad Infrastruktur Kosta 

82 Stora vägen har dålig belysning. Samhällsbyggnad Infrastruktur Kosta 

83 Om äldreboende: Pensionärerna måste få vara 
med i resonemangen och har inte blivit 
tillfrågade. 

Social Omsorg Kosta 

84 Fotbollsplanen är fin men används inte. Hade 
varit trevligt om barn engagerats på något sätt. 

Kommunledning Kultur och 
fritid

Kosta 

85 Det görs skillnad kring investeringar och 
underhåll mellan Lessebo ort och Hovmantorp. 
Ett exempel är området runt Rottnen jämfört 
med Läen, där Rottnen anses vara bättre 
underhållen. Träd skymmer inte sjön, det är en 
öppen och fin miljö. Rent allmänt är 
Hovmantorp mer attraktivt för köpare av mark 
som kommunen säljer.

Samhällsbyggnad Övrigt Lessebo

86 Om kommunen vill ha köpare i exempelvis 
Djurhult måste området fräschas upp. Antalet 
påbörjade byggnationer är inte så stort och de 
resterande tomterna ser inte roliga ut, det är 
inte säljande.

Samhällsbyggnad Övrigt Lessebo

87 I Lessebo vid reningsverket växer det nu 
Björnloka. Detta har tidigare delvis tagits bort 
men är inte utrensat. Åtgärd önskas.

Samhällsbyggnad Övrigt Lessebo

88 Pensionärerna glöms bort- önskar en lokal för 
fika eller andra aktiviteter. Det ska vara gratis 
att komma dit. Man kan också själva ta ansvar 
och sköta en sådan lokal.

Kommunledning Övrigt Hovmantorp

89 Ny anslagstavla vid biblioteket. Ser slummig och 
gammal ut. Anslagstavlan vid 
järnvägsövergången/Storgatan likadan.

Samhällsbyggnad Övrigt Hovmantorp

90 Bowlinghallen - att få igång den. finns det ngn 
som är intresserad att driva denna?

Kommunledning Kultur och 
fritid

Hovmantorp
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91 Vandringsled önskas från Hovmantorp till Kosta. 
bussen tillbaka. Finns medborgare som gärna 
driver denna.

Kommunledning Kultur och 
fritid

Hovmantorp

92 Hur går det med campingen? kan kommunen 
driva Gökaskatt?

Kommunledning Kultur och 
fritid

Hovmantorp

93 Mer pengar önskas till att köpa böcker till 
biblioteket.

Kommunledning Kultur och 
fritid

Hovmantorp

94 Badhytten på Gökaskratt sköts bristfälligt, är 
stadigt i oordning, smutsig.

Kommunledning Kultur och 
fritid

Hovmantorp

95 Sopa inte ner ankskit i vattnet från Gökaskratts 
brygga.

Kommunledning Kultur och 
fritid

Hovmantorp

96 Strömbergshyttan önskas att man satsar mer 
på.

Kommunledning Övrigt Hovmantorp

97 Vore bra med en natur och kulturdag i lessebo 
så att folk kan prova på saker. 

Kommunledning Kultur och 
fritid

Hovmantorp

98 Fontänen i Hovmantorp borde vara igång. (flera 
inlägg)

Samhällsbyggnad Övrigt Hovmantorp

99 Skapa fler parkeringsplatser vid idrottsplatsen i 
Hovmantorp.

Kommunledning Kultur och 
fritid

Hovmantorp

100 Bättre information och anslag om olika 
invigningar, exempelvis utegym

Kommunledning Kultur och 
fritid

Hovmantorp

101 Rusta upp omklädningsrum vid Gökaskratts 
camping.

Kommunledning Kultur och 
fritid

Hovmantorp

102 Öppna upp bastu och bad på Kvarndammskolan 
för allmänheten igen.

Kommunledning Kultur och 
fritid

Hovmantorp

103 Bättre gatubelysning ute på landsbygden 
önskas, exempelvis ute i Ormeshaga.

Samhällsbyggnad Infrastruktur Hovmantorp

104 Sätta upp ett mindre gym vid 
strandpromenaden kanske i kombination med 
en lekplats.

Kommunledning Kultur och 
fritid

Hovmantorp

105 Göra något åt änderna vid badplatsen i 
Hovmantorp.

Kommunledning Kultur och 
fritid

Hovmantorp

106 Om trygghet: Man är inte otrygg men samhället 
har förändrats, tankarna har ändrats, man är 
mer rädd för att bli exempelvis bli överfallen, 
inte unikt för Hovmantorp. Mycket kopplat till 
media, man hör mer idag. Hur sannolikt är det? 
– inte så sannolikt egentligen. Det var mycket 
dåligt som hände innan med. 

Kommunledning Trygghet Hovmantorp

107 Förslag: Nå ut till media med 
trygghetsmätningar – kommunikationsinsatser. 

Kommunledning Trygghet Hovmantorp

108 Bullerskydd i Hovmantorp utmed väg 25. Samhällsbyggnad Infrastruktur Hovmantorp

109 Trygghetsboende önskas med 
gemensamhetslokal, till exempel Bore. 

Kommunledning Omsorg Hovmantorp

110 Asfalten på Storgatan mot Ormeshaga har för 
höga kantstenar vid infarterna.

Samhällsbyggnad Infrastruktur Hovmantorp
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111 Sanden på nya gång- och cykelvägar vid Udden 
kommer nog att spolas bort, borde asfalteras. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Hovmantorp

112 Granbarkborre vid Fiskesbrovägen ner mot 
fritidshusområdet. (flera inlägg)

Samhällsbyggnad Övrigt Hovmantorp

113 Översvämning i gropen vid Storgatan idag. Samhällsbyggnad Infrastruktur Hovmantorp

114 Utsläppet vid Tanden och tungan har inte filter 
och är igenvuxet. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Hovmantorp

115 Mycket bra kollektivtrafik och vackert utmed 
järnvägen. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Hovmantorp

116 Krösatåg borde gå mellan Emmaboda och Växjö 
som möjliggör hållplatser i Skruv och Åryd. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Hovmantorp

117 Det är en utmaning med arbetslösheten. Kommunledning Övrigt Hovmantorp
118 Vaccin, arbetsgivare får ej tvinga personal att 

vaccinera sig. 
Kommunledning Övrigt Hovmantorp

119 Aktiviteter för äldre, det är restriktioner kvar 
inom äldreomsorgen. 

Social Övrigt Hovmantorp

120 Seniorboende viktigt. Marklägenheter med 
trädgård som måste skötas. 

Lessebohus Övrigt Hovmantorp

121 Viktigt med tomter, pendling bra, öka antalet 
invånare. 

Kommunledning Övrigt Hovmantorp

122 Grannsamverkan. Nattanvandring med skola 
och föräldrar. De behöver engageras sig. 
Föräldrar till barn i årskurs 4-6 behöver ut och 
vandra. 

Kommunledning Trygghet Hovmantorp

123 Trygghet. Brott, siffrorna stämmer inte, året är 
ej slut ännu. 

Kommunledning Trygghet Hovmantorp

124 Viktigt att jobba med kvalitet i skolan så barnen 
stannar på Bikupan.

Barn- och 
utbildning

Skola Hovmantorp

125 Ödehus. Kul med teamet men tragiskt med de 
övergivna husen på Storgatan och Örnvägen. 
Behöver följas upp från förra årets dialog. Miljö- 
och hälsa behöver in. 

Kommunledning Övrigt Hovmantorp

126 Industriområdet är stökigt. Kommunledning Trygghet Hovmantorp
127 Nya promenadstråket är bra. Samhällsbyggnad Infrastruktur Hovmantorp

128 Det är höga hastigheter på bilar framför skolan. Samhällsbyggnad Trafik Hovmantorp

129 Skapa lokal för motorintresserade unga vid 
Magasinsgatan. 

Kommunledning Kultur och 
fritid

Hovmantorp

130 Större matsal behövs på Kvarndammskolan. Barn- och 
utbildning

Skola Hovmantorp

131 God mat på Kvarndammskolan i början på varje 
månad.

Barn- och 
utbildning

Skola Hovmantorp

132 Behövs caféteria på skolan. Barn- och 
utbildning

Skola Hovmantorp

133 Fika i början på varje månad. Barn- och 
utbildning

Skola Hovmantorp
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134 Fritidsgård i Hovmantorp behövs. Kommunledning Kultur och 
fritid

Hovmantorp

135 Vill ha ramp, både killar och tjejer skatear. Kommunledning Kultur och 
fritid

Hovmantorp

136 Det ska kunna gå att åka buss i kommunen, inte 
bara fram och tillbaka från skolan (Bikupan). 

Kommunledning Infrastruktur Hovmantorp

137 Behöver skateboardramp. Gärna där den gamla 
fanns vid Strandparken. En förening kan bildas. 
Gärna underlag som betong som är bra att åka 
på. 

Kommunledning Kultur och 
fritid

Hovmantorp

138 Behövs gång- och cykelväg utmed Skolgatan i 
Hovmantorp. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Hovmantorp

139 Trygghet: Sociala medier generellt påverkar den 
upplevda tryggheten. Det "lokala buset" skapar 
oro periodvis. 

Kommunledning Trygghet Hovmantorp

140 Fartkameror behövs på Storgatan vid 
Kvarndammskolan. 

Kommunledning Trafik Hovmantorp

141 Lampor som blinkar vid övergångsställena. Samhällsbyggnad Infrastruktur Hovmantorp

142 Det är lokalbrist på Bikupan för språkval. Bra att 
språkvalet är på Bikupan.

Barn- och 
utbildning

Skola Hovmantorp

143 Anlita ungdomar som kör A-traktorer att spana 
efter brott. 

Kommunledning Trygghet Hovmantorp

144 Städa upp efter den som sågade ner grenar vid 
Vågens gränd och cykelbanan där. (flera inlägg)

Samhällsbyggnad Övrigt Hovmantorp

145 Förslag: Vandringsled Hovmantorp-Kosta. Kommunledning Kultur och 
fritid

Hovmantorp

146 Ny anslagstavla vid biblioteket i Hovmantorp. Samhällsbyggnad Övrigt Hovmantorp

147 Om upplevd trygghet och antalet anmälda 
brott: När man hör ngt om att ngn blir drabbad 
blir man själv orolig. Media påverkar upplevda 
tryggheten också. lite olika hur känner av gå ut 
på kvällarna. Fler i samhället man inte man inte 
känner.
Det som händer i storstäderna kommer till de 
mindre städerna och därefter smyger det sig på 
i mindre samhällen. Blir husen för billiga vilka 
kommer hit? 
Lugnt med ungdomarna och barnen i orten. 

Kommunledning Trygghet Skruv

148 Stort intresse att köpa ödehus. Köper man 
husen här för permanentboende?

Kommunledning Övrigt Skruv
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149 Förbindelserna är dåliga. Man måste ha en bil. 
Finns inget mot Emmaboda, Nybro etc. Man 
måste först ta sig till Lessebo. Barnbarnen går i 
skola i Växjö. De kan inte komma hem tidigare. 
Vad händer med Krösatågen? Förs dialog?

Samhällsbyggnad Infrastruktur Skruv

150 Om Hastigheten väg 25 Hovmantorp- Eriksmåla. 
Trafikverket vill sänka till 80. Det är en sänkning 
man inte vill ha. Är det för att inte behöva 
laga/underhålla vägen?
Saknas viltstängsel men finns mitträcke. Behövs 
viltstängsel.

Samhällsbyggnad Infrastruktur Skruv

151 Fritidsgården. Önskas utbildad personal. Stöttas 
personalen av kommunen som inte är utbildad 
(Skruvs IF)?

Kommunledning Kultur och 
fritid

Skruv

152 Om Folkets hus: Matsalen som skolan använder 
begränsar uthyrningen i övrigt. 

Kommunledning Övrigt Skruv

153 Samlingslokal i Lessebo saknas att hyra. Kommunledning Övrigt Skruv
154 Om särskilt boende: Var är processen just nu? 

Skillnad på seniorboende mera och 
trygghetboende. Man gled på svaren i 
tidningsartikeln. Se bara till att fatta ett beslut 
och informera så är det fine. Se till att det finns 
fritidsaktiviteter. Ta ett inriktningsbeslut!

Social Omsorg Skruv

155 Om medborgardialog: Hur tas synpunkterna 
hand om och blir genomfört?

Kommunledning Övrigt Skruv

156 Trafikutbildning för unga: Är det inte möjligt att 
utbilda? Till och med vuxna verkar inte kunna 
trafikregler. Även föräldrar är dåliga på at tala 
om hur det går till. Man cyklar och går på fel 
sida.

Kommunledning Trafik Skruv

157 Finns träd som hänger över gatubelysning 
exempelvis Åbrovägen, Gåsamålavägen. 
Storgatan/trottoaren störs av buskar och träd 
vilket gör att man måste gå ut på gatan istället 
för att kunna gå på trottoaren.

Samhällsbyggnad Infrastruktur Skruv

158 Vad har hänt kring att åka kollektivt 
subventionerat för pensionärer?

Kommunledning Infrastruktur Skruv

159 Om medborgardialog: Hur kan man få med fler 
yngre på dialogerna? Hur kan man få eleverna 
till att aktivera sig i medborgardialogerna i sitt 
skolarbete?

Kommunledning Övrigt Skruv

160 Hur får man fler till att engagera sig och påverka 
mer med konstruktiva idéer? Hur ska man 
kunna göra för att förbättra kommunen?

Kommunledning Övrigt Skruv
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161 Trygghet för de äldre med hemtjänst hemma - 
hur kan det fungera bättre med kontinuiteten?

Social Omsorg Skruv

162 Brist i kommunikationer till andra platser svårt 
för ungdomar att vara med på fritidsaktiviteter. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Skruv

163 Kompisar vill inte åka till Skruv, det finns för lite 
att göra. 

Kommunledning Kultur och 
fritid

Skruv

164 Bra uppväxtvillkor för barn men Krösatåg 
behövs för fortsatt utveckling. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Skruv

165 Ändra parkeringen utanför affären (skiss finns). Lessebohus Infrastruktur Skruv

166 Parkeringsplatser och linjer på gatan saknas 
utanför folkets hus.

Samhällsbyggnad Infrastruktur Skruv

167 Parkvägens standard är dålig. Samhällsbyggnad Infrastruktur Skruv

168 Skymd sikt i korsningen 
Skruvbyvägen/Brädgårdsvägen.. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Skruv

169 Återvändsvägen vid järnvägen (Gåsamålavägen) 
behöver linjer. Kolla skyltningen. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Skruv

170 Gatubelysningen igenväxt och stolparna lutar 
på Gåsamålavägen. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Skruv

171 Belysning behövs på busshållplatsen i Kråksjö. Samhällsbyggnad Infrastruktur Skruv

172 Missnöje med SSAM på landsbygden. De kör 
sönder. 

Samhällsbyggnad Övrigt Skruv

173 Om otrygghet: I små samhällen påverkas man 
mer av rykten och faktiska händelser.

Kommunledning Trygghet Skruv

174 Dålig beläggning på Parkvägen. Det borde vara 
gång- och cykelväg. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Skruv

175 Bidragen till vägföreningarna får inte minskas. Samhällsbyggnad Infrastruktur Skruv

176 Dålig snöröjning på landsbygden, hyvling och 
grusning. 

Samhällsbyggnad Infrastruktur Skruv

177 Anmäler inte brott på grund av meningslöshet. 
Polisen kommer ändå inte. 

Kommunledning Trygghet Skruv

178 Påverkas av otryggheten i hela Sverige. Media, 
TV med mera påverkar känslan av otrygghet. 

Kommunledning Trygghet Skruv

179 Brottsstatistik kan vara missvisande. Man 
anmäler inte allt. 

Kommunledning Trygghet Skruv

180 Tryggheten är bra i Skruv. Kommunledning Trygghet Skruv
181 Anslagstavlan vid affären, bräderna måste bytas 

ut. 
Samhällsbyggnad Övrigt Skruv

182 Brandstationen behöver målas utvändigt. Samhällsbyggnad Övrigt Skruv
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183 Gymnastikhallen behöver dimmer i 
takbelysningen. 

Samhällsbyggnad Övrigt Skruv

184 Kan man bygga hyreshus på Kajvägen? Lessebohus Övrigt Skruv
185 Nytt industriområde behövs vid infarten från 

väg 25. 
Samhällsbyggnad Övrigt Skruv

186 Kan kommunen göra något åt ödehusen inne i 
Skruv. Det finns risk för vandalism och ökad 
otrygghet. 

Samhällsbyggnad Trygghet Skruv

187 Vi vill ha Furugården kvar. Social Omsorg Skruv
188 Vilken utbildning har hemtjänstpersonalen och 

vilken kompetenshöjning erbjuds gällande: 
omsorgsarbete, kontaktmannaskap och 
genomförandeplaner

Social Omsorg Skruv

189 Har arbetstelefonen tagit över omsorgsarbetet, 
är den ett stressmoment med tanke på tiden 
som räknas i minuter.

Social Omsorg Skruv

190 Hur kan det vara normalt att hemtjänsttagaren 
bara får tvättat och städat var tredje vecka. 

Social Omsorg Skruv

191 Ät fönstertvätt borttaget helt både för boende i 
ordinärt boende, särskilt boende och 
demensboende?

Social Omsorg Skruv

192 Vilken kunskap har personalen om 
källsortering? 

Social Omsorg Skruv

193 Personalen i omsorgen ska ha namnskylt. Social Omsorg Skruv
194 Ombyggnation av Furugården. Gör 

demensboende av Tallkotten och ettorna 
(korridoren närmast Tallkotten) 

Social Omsorg Skruv

195 Det finns på några tomter höga buskage. Kommunledning Trygghet Skruv
196 Det ligger högar med ris vid en fastighet vid 

Storgatan ingången till nya gångvägen.
Kommunledning Trygghet Skruv

197 Det finns fastigheter som inte bebos eller 
underhålls, främst Storgatan. 

Kommunledning Trygghet Skruv

198 Ljuder utvandrarledens skyltning är i dåligt skick 
och bör bytas ut.

Kommunledning Kultur och 
fritid

Skruv

199 Minnesstenen vid Åkerby Vägskäl som är en 
turist/sevärdhet är ofta inväxt och bör hanteras 
lite bättre, röjning närmast stenen.

Kommunledning Kultur och 
fritid

Skruv

200 Hjälp till underhåll av Korpamoen behövs. Kommunledning Kultur och 
fritid

Skruv

201 Ett digitaliseringsprojekt för 
hembygdsföreningarnas arkiv bör upprättas, 
filmas, berättas och dokumenteras. Ett 
kulturarv går i graven med den äldre 
generationen. Lyft vår egna historia, se sitt 
samband med orten och väck nyfikenhet.

Kommunledning Kultur och 
fritid

Skruv
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202 Bassängen i Skruv önskas vara öppen mer för 
allmänheten. Det önskas en filial med bad-
personal som kan hantera bassängen så att den 
kan vara öppen vissa timmar i veckan. 

Kommunledning Kultur och 
fritid

Skruv

203 Kommunikationer, tågstopp viktigt! Samhällsbyggnad Infrastruktur Skruv

204 Fler cafeér på orten, kan 
arbetsmarknadsenheten driva något liknande 
mammornas i Växjö.

Kommunledning Övrigt Skruv
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Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 194 Dnr 2021/376-1.9.1 
 

Svar på remiss angående förslag till 
miljöprogram för Tingsryds kommun 
2022–2027 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avge följande 
yttrande: 
 
Lessebo kommun har inga synpunkter på förslag till miljöprogram för 
Tingsryds kommun 2022–2027.  
 
Ärendebeskrivning 
Tingsryd kommun håller på att arbeta fram ett nytt miljöprogram för 
åren 2022–2027. Miljöprogrammet består av fyra fokusområden som 
alla har en övergripande målsättning samt mer tydliga mål som är 
kopplade till indikatorer. Miljömålen är kopplade till Agenda 2030, 
Sveriges miljökvalitetsmål, regionala miljömål och Tingsryds 
kommuns energi- och klimatstrategi, översiktsplan och avfallsplan.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har berett ärende och lämnat förslag 
på yttrande till kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-04 
Tingsryds kommuns förslag till miljöprogram 2022–2027 (2021-11-
03) 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-11-04

 

 

Svar på remiss angående förslag till 
miljöprogram för Tingsryds kommun    
2022–2027  
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande: 
 
Lessebo kommun har inga synpunkter på förslag till miljöprogram 
för Tingsryds kommun 2022–2027.  
 
Ärendebeskrivning 
Tingsryd kommun håller på att arbeta fram ett nytt miljöprogram 
för åren 2022–2027. Miljöprogrammet består av fyra 
fokusområden som alla har en övergripande målsättning samt mer 
tydliga mål som är kopplade till indikatorer. Miljömålen är 
kopplade till Agenda 2030, Sveriges miljökvalitetsmål, regionala 
miljömål och Tingsryds kommuns energi- och klimatstrategi, 
översiktsplan och avfallsplan.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har berett ärende och lämnat 
förslag på yttrande till kommunstyrelsen.  
 
Bakgrund 
Tingsryds kommun skickade 2021-11-03 ut förslag till 
miljöprogram 2022–2027 på remiss. Förslaget kommer att vara 
ute på remiss till och med 31 december 2021.  

 
Beslutsunderlag 
Tingsryds kommuns förslag till miljöprogram 2022–2027 (2021-
11-03) 
 
Beslutet skickas till 
Tingsryds kommun 

 
 
Neira Dedic 
Nämndsekreterare, samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Conny Axelsson 
Samhällsbyggnadschef, samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Inledning 
 

Miljöprogrammets fokus ligger i den 
ekologiska aspekten av 
hållbarhetsbegreppets tre delar; 
ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet, men förväntas även påverka 
den ekonomiska och sociala delen. 
Miljöprogrammet består av fyra 
fokusområden som alla har en 
övergripande målsättning samt mer 
tydliga mål som är kopplade till 
indikatorer.  

Uppföljning av indikatorerna kommer 
göras årligen i ett så kallat miljöbokslut 
som sker i samband med det 
ekonomiska bokslutet. Målsättningen 
med miljöprogrammet är att 
kommunorganisationens arbete med 
hållbarhetsfrågor också ska inspirera 
näringsliv och boende i kommunen att 
ställa om och leva mer hållbart.  

 

Genomförande och uppföljning 
Hela Tingsryds kommunorganisation1 
har ett gemensamt ansvar för att de 
mål som ställs upp i miljöprogrammet 
blir verklighet.  

Samarbetet mellan nämnder, styrelser, 
förvaltningar och bolag ska utvecklas 
så att arbetet sker på ett strategiskt 
och systematiskt sätt. 

Varje nämnd och styrelse har ansvar för 
att uppfylla de delar av de 

 
1 I denna rapport räknas de kommunala bolagen in i 
Tingsryds kommunorganisation.   

övergripande miljömålen som berör 
den egna verksamheten. Varje 
förvaltning och bolag ska årligen 
redovisa vilka åtgärder/aktiviteter som 
genomförts enligt miljöprogrammet. 

I samband med det ekonomiska 
bokslutet skall även ett miljöbokslut 
redovisas.  

 

Revidering  
Eftersom omvärlden ständigt förändras 
kan målen komma att behöva 
utvärderas och revideras av 
kommunfullmäktige för att fortfarande 
vara aktuella. Om det är mindre 
revideringar kan beslut om revidering 
tas i Centrala chefsgruppen. Till 2028 
kommer ett nytt miljöprogram tas 
fram.  

 

Miljömålens koppling till  
andra styrdokument 
De lokala miljömålen är bland annat 
kopplade till styrdokumenten: 
Agenda 2030  
Sveriges miljökvalitetsmål 
Regionala miljömål 
Energi- och klimatstrategi (2011) 
Översiktsplan 2030 (2018) 
Avfallsplanen 2020-2025 (2020)
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Miljöpolicy för kommunen  
Miljöpolicyn är en del av 
miljöprogrammet och innehåller 
förhållningssätt, ambitioner och 
vägledning för kommunens nämnder, 
förvaltningar och helägda bolag. Alla 
delar av vår verksamhet ska drivas och 
utvecklas med stor hänsyn till de 
förutsättningar som miljön och de 
lokala och globala naturresurserna ger. 
Detta för att nuvarande och 
kommande generationer ska 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö.  

Vi skapar ekologisk hållbar  
utveckling genom att vi:  

• utbildar, engagerar och 
informerar våra tjänstepersoner 
och förtroendevalda för att 
stärka miljömedvetandet i 
kommunorganisationen.  

• bidrar till att de regionala 
miljömålen, Sveriges 
miljökvalitetsmål samt Agenda 
2030 nås. 

• Tingsryds kommun är ett gott 
föredöme för näringsliv och 
medborgare i kommunen. 

• skapar möjligheter för invånare 
att leva ett hållbart liv.  

• vårt samhällsbyggande ska utgå 
ifrån att marken, vattnet och 
den fysiska miljön används på 
ett resurssnålt och ekologiskt 
uthålligt sätt.  

• vi involverar och uppmuntrar 
myndigheter, näringsliv, 
organisationer och 
kommuninvånare att bli mer 
miljömedvetna och 
handlingskraftiga i utvecklingen 
mot ett hållbart samhälle 
genom information, utbildning 
och samhällsplanering.

 

 

 

 

 

 

 
Alla delar av vår verksamhet 
ska drivas och utvecklas med 

stor hänsyn till de 
förutsättningar som miljön 
och de lokala och globala 

naturresurserna ger. 
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Agenda 2030 
 
Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom 
och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och 
egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten 
och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar 
de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den 
miljömässiga. De globala målen har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala 
indikatorer för hur arbetet ska genomföras och följas upp. 

I Tingsryds kommun fokuserar kommunen på följande globala mål: 

3. God hälsa och välbefinnande. 
6. Rent vatten och sanitet 
7. Hållbar energi för alla. 
11. Hållbara städer och samhällen. 
12. Hållbar konsumtion och produktion. 
13. Bekämpa klimatförändringarna. 
15. Ekosystem och biologisk mångfald 

 

De 17 globala målen 
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Sveriges miljökvalitetsmål 
 
Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal 
etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar 
stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella 
genomförandet av den miljömässiga dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. 

De 16 nationella miljökvalitetsmålen: 
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Tingsryd – ”Där livet är hållbart” 
 

 

 

 

 

 

 

Fokusområden i Tingsryds kommun

Minskad 
klimatpåverkan

Hållbara 
livsmiljöer Friskt vatten Biologisk 

mångfald

Nationella miljökvalitetsmål

Begränsad 
klimatpåverkan

God bebyggd miljö
Frisk luft

Skyddande ozonskikt

God bebyggd miljö
Frisk luft

Säker strålmiljö 
Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt

Levande sjöar och 
vattendrag 

Ingen övergödning
Grundvatten av 

god kvalitet
Bara naturlig försurning 

Myllrande våtmarker 
Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt- och djurliv

Agenda 2030

7. Hållbar energi 
för alla 

11. Hållbara städer och 
samhällen

12. Hållbar konsumtion 
och produktion

13. Bekämpa 
klimatförändringarna

3. God hälsa och 
välbefinnande

6. Rent vatten och 
sanitet

11. Hållbara städer och 
samhällen 

13. Bekämpa 
klimatförändringar
15. Ekosystem och 
biologisk mångfald

6. Rent vatten och 
sanitet för alla

15. Ekosystem och 
biologisk mångfald

11, Hållbara städer och 
samhällen

15. Ekosystem och 
biologisk mångfald 
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Minskad klimatpåverkan 
Tingsryds kommuns mål är att bli en fossiloberoende 
organisation senast år 2027 samt att bidra till de nationella 
målen om noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.   
 
Prioriterade områden 
Energieffektivisering 
Energianvändningen ska minska från 
bostäder och lokaler i Tingsryds 
kommunorganisation, vilket kan göras 
genom energieffektivisering av 
befintliga byggnader. Vid om- och 
nybyggnationer ska byggnaderna ha så 
låg klimatpåverkan som möjligt ur ett 
livscykelperspektiv (LCA) samt 
livscykelkostnad (LCC).   
 
Förnybar energi 
Kommunorganisationen ska endast 
använda förnybar miljömärkt energi 
och den egna elproduktionen från 
exempelvis solceller ska öka.  
 

Minskade utsläpp från transporter 
I kommunorganisationen ska alla 
fordon och arbetsredskap drivas med 
fossiloberoende bränslen som 
exempelvis el, biogas, vätgas eller HVO 
år 2027. Kommunen ska underlätta för 
invånare och företag att ställa om till 
hållbara transporter genom förnybara 
tankställen, laddningsmöjligheter, 
tillgång till kollektivtrafik samt fler 
gång- och cykelvägar.  

 

Hållbara livsmedel 
Vid upphandling och tillagning av 
måltider inom kommunala 
verksamheter ska klimatsmart, 
närproducerade och näringsriktiga 
råvaror/produkter prioriteras. 
Matsvinnet inom den kommunala 
organisationen ska minska. 
 

Hållbar konsumtion och 
cirkulär ekonomi 
Genom att ställa krav på hållbarhet vid 
upphandling kan Tingsryds kommun 
stimulera marknaden att erbjuda och 
utveckla mer miljöanpassade varor, 
produkter och tjänster. Att upphandla 
enligt LCC bidrar också till en hållbar 
konsumtion vilket i sin tur leder till 
minskat avfall.  
 

Utbildning  
Invånare ska ha god kunskap om 
Agenda 2030 och därför ska 
informationsinsatser genomföras.  
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Mål 
Minskade koldioxidutsläpp 

1. Koldioxidutsläppen till luft ska minska i hela Tingsryds kommun med minst 8 
procent per år till 2027.
Indikatorer: 1. Koldioxidutsläpp till luft (CO2-ekv per invånare), referenspunkt år 2018 
är 5,96 ton CO2-ekv per invånare.
2. Koldioxidutsläpp från industrin (ton per invånare), referenspunkt år 2018 är 0,29 ton 
CO2-ekv per invånare.
3. Koldioxidutsläpp övriga sektorer (ton per invånare), referenspunkt år 2018 är 5,23 ton 
CO2-ekv per invånare.

Förnybar energi 
2. 100 procent förnybar miljömärkt energi i kommunala lokaler och bostäder

2023.
- Indikator: Andel förnybar energi i kommunala lokaler, referenspunkt år 2020 är 100
procent för lokaler samt 0 procent för bostäder.

3. År 2027 ska Tingsryds kommun äga anläggningar för solenergi med en totalt
installerad effekt på minst 500kW.
- Indikator: Installerad effekt för solenergi, referenspunkt år 2020 är 100kW.

Energieffektivisering 
4. Minska energianvändning i kommunala lokaler och bostäder med minst 30

procent till 2027 jämfört med 2006.
- Indikator: Total energianvändning i kommunala lokaler och bostäder, referenspunkter
för kommunala lokaler2 år 2006 är 131,9kWh/m2 respektive … kWh/m2 för bostäder.

2 Total bruttoarea (BTA) år 2006 var 93 776m2. 

Tingsryds kommuns mål är 
att bli en fossiloberoende 

organisation senast år 2027 
samt att bidra till de 

nationella målen om noll 
nettoutsläpp av 

växthusgaser år 2045. 

180



11 
 

5. Livscykelanalyser ska göras vid samtliga nybyggnationer, större 
ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder för 
att minska miljöpåverkan. 
- Indikator: Andel livscykelanalyser som har genomförts sedan 2020 (procent).  
 

Minskade utsläpp från transporter  
6. Kommunorganisationens fordonsflotta ska vara fossiloberoende 2027.  

- Indikator: Andel fossiloberoende fordon, referenspunkt år 2020 är 7,9 procent.  
7. Andelen fossiloberoende fordon i geografiska Tingsryd ska öka till minst 30 

procent till 2027.   
- Indikator: Andel fossiloberoende fordon av totalt antal bilar i geografiska Tingsryd, 
referenspunkt år 2020 är 16,7 procent.  

8. Körsträckor för tjänsteresor3 inom kommunorganisationen ska minska med 
minst 10 procent till 2027.  
- Indikatorer: 1. Energi för tjänsteresor (kWh/årsarbetare), referenspunkt år 2020 är 
848,6 kWh per årsarbetare4.  
2. Koldioxidutsläpp från tjänsteresor (ton/årsarbetare), referenspunkt år 2020 är 0,154 
ton CO2-utsläpp per årsarbetare.  

9. Andelen förnyelsebara drivmedel i kollektivtrafiken ska vara 100 procent.   
- Indikator: Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken (procent), referenspunkt 2020 är 
100 procent.   

Hållbara livsmedel 
10. Klimatbelastningen från måltider inom kommunens verksamheter ska följa 

Världsnaturfonden WWF:s rekommendation och vara högst 11 kg CO2-ekv per 
vecka (0,5 kg CO2-ekv per måltid).  
- Indikator: Klimatpåverkan per måltid (kg CO2-ekv per måltid), referenspunkt för år 
2020 saknas.  

11. Matsvinnet i den kommunala organisationen ska minska med minst 55 procent 
till 2027.   
- Indikator: Matsvinn (gram per ätande), referenspunkt år 2020 för hela kommunen är 
65 gram per ätande eller 20 gram per elev (lunch).  

12. Andelen ekologiska livsmedel i kommunens egen verksamhet ska vara minst 
50 procent till 2027.  
- Indikator: Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, referenspunkt år 
2021 är 32 procent.  

 
3 Alla resor som sker under arbetstid med personbil (både privat och tjänstebil) samt med lätt lastbil.  
4 Då bränsletyp inte rapporteras in vid tjänsteresor med privat bil har det antagits att 50 procent kör på bensin samt att 50 
procent kör på diesel.   
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Hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi 
13. Till år 2027 ska mängden hushållsavfall minska till 500kg per person.  

- Indikator: Totalt mängd hushållsavfall per person, referenspunkt år 2019 är 582 kg per 
person.  

14. Kommunen ska senast år 2023 ha ett systematiskt arbete för uppföljning av 
efterlevnad av miljömässiga och sociala krav som ställts vid upphandling, till 
exempel genom revision eller stickprov minst en gång under respektive 
avtalsperiod.  

15. Kommunen ska arbeta för att starta minst ett projekt eller en verksamhet som 
främjar cirkulär ekonomi senast år 2024. 

Utbildning 
16. Det ska finnas minst 10 procent miljöcertifierade skolor (Grön flagg, 

Utmärkelsen skola för hållbar utveckling, ISO14001 eller EMAS) i kommunen 
till 2027.  
- Indikator: Andel miljöcertifierade förskolor och skolor, referenspunkt år 2020 är 0 
procent.  

Övergripande klimatmål 
17. Tingsryds kommun ska ta fram en klimatanpassningsplan senast år 2023. 
18. Tingsryds kommun ska ta fram en koldioxidbudget senast år 2024.  

 

 
 
 
 
 

 
Invånare ska ha god 
kunskap om Agenda 
2030 och därför ska 
informationsinsatser 
genomföras.  
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Hållbara livsmiljöer 
I Tingsryds kommun ska det vara lätt att ha en hälsosam 
livsstil och ingen ska exponeras för skadliga ämnen. 
 
 
Prioriterade områden 
Minskad användning av miljö- och 
hälsofarliga ämnen 
Kommunen ska aktivt arbeta för att 
minska befolkningens exponering för 
skadliga ämnen. Användningen av 
kemikalier ska minska och farliga 

ämnen ska fasas ut. Särskilt fokus ska 
läggas på att minska barn och ungas 
exponering för miljögifter genom att 
verka för en giftfri förskola.  
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Minskad spridning av miljö- och 
hälsofarliga ämnen 
För att minska spridning av miljö- och 
hälsofarliga föroreningar ska 
hårdgjorda ytor undvikas alternativt 
förebyggande åtgärder göras för att 
minska dagvattenvolymen. Genom ett 
aktivt uppströmsarbete ska flödet av 
farliga kemikalier och föroreningar 
stoppas vid källan så att ämnena inte 
når reningsverket. På så vis möjliggörs 
att växtnäringsämnena i slammet kan 
återföras till åkermarken. Vi ska bidra 
till att skyddszoner längs våra 
vattendrag upprättas/bibehålls. 

   
    

God bebyggd miljö 
I Tingsryds kommun ska det vara lätt 
att leva hållbart. Det ska finnas tillgång 
till gång- och cykelvägar inom och 
mellan tätorterna och kommunen ska 
främja fysisk aktivitet för alla invånare, 
oavsett ålder. Genom att styra om 
biltrafiken till cykel-, gång och 
kollektivresande kan även bullernivån 
minska. I nära anslutning till bostäder 
ska det finnas grönytor så att alla som 
vill kan vistas utomhus i hälsosamma 
och inspirerande miljöer och de 
kulturhistoriska värdena ska bevaras 
och utvecklas. 

Mål 
Minskad spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen 

19. Kommunens utsläpp (årsmedelvärde) till luft av partiklar, kvävedioxider och 
bensen ska minska årligen och ligga väl under riktvärdet för miljömålet frisk 
luft.  
Riktvärden: kvävedioxid 20µg/m3, bensen 1µg/m3, PM2,5 10µg/m3 och PM10 15µg/m3 

- Referenspunkt år 2018: kvävedioxid 6,5µg/m3, bensen 0,62 och 0,58µg/m3 vid 
fastigheten Nunnan 1 respektive Örjan 19, PM2,5 9,5µg/m3 och PM10 13µg/m3. 

20. Mängden tungmetaller (bly, kvicksilver och kadmium) i avloppsslammet i 
kommunala reningsverk ska minska, samt ligga 50 procent under gällande 
rekommendationer och gränsvärden.  
- Indikator: Tungmetallhalter (bly, kadmium, kvicksilver) i avloppsslam (mg/kg TS), 
referenspunkt år 2020: bly 9,4mg/kg TS, kvicksilver 0,33mg/kg TS, kadmium 0,55mg/kg 
TS. 

Minskad användning av miljö- och hälsofarliga ämnen  
21. Samtliga förskolor i kommunen ska anses som giftfria år 2027.  

- Indikator: Andel giftfria förskolor (%), referenspunkt år 2020 är 0 procent.  
22. Senast år 2025 ska alla vanligt förekommande engångsartiklar vara helt 

fossilfria och nedbrytningsbara.  
- Indikator: Andel fossilfria och nedbrytningsbara engångsartiklar, referenspunkt för år 
2020 saknas.  
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God bebyggd miljö 
23. Kommunägda gång- och cykelvägar ska öka till minst 4 meter per invånare till 

2027.  
- Indikator: Antal kommunägda meter gång- och cykelvägar per invånare, 
referenspunkt år 2020 är 3,76 meter per invånare.  

24. För att öka tryggheten på de kommunala gång- och cykelvägarna ska en 
inventering göras på hur många av de kommunala gång- och cykelvägarna 
som är asfalterade och har gatubelysning senast år 2024.  

25. Kommunen ska verka för att andelen resor med kollektivtrafiken ska öka.  
- Indikator: Antal resor med kollektivtrafik per invånare, referenspunkt för år 2019 är 33 
resor per invånare5.  

26. Ta fram en grönstrukturplan senast år 2025.  

  

 
5 Värdet baseras på antal påstigande för de busslinjer som passerar genom Tingsryds kommun och inkluderar därför även en del 
påstigningar som inte görs i kommunen (till exempel resor mellan Ronneby och Växjö). Detta medför att det egentliga värdet är 
något lägre.   

 
I Tingsryds kommun ska 
det vara lätt att ha en 
hälsosam livsstil och 

ingen ska exponeras för 
skadliga ämnen. 
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Friskt vatten 
Vattnet i Tingsryds kommun ska ha  
god ekologisk och kemisk status, vara skyddat och  
brukas på ett hållbart sätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prioriterade områden 
 

God status i sjöar och vattendrag 
Ett långsiktigt arbete ska genomföras 
för att samtliga vatten i kommunen ska 
uppnå god ekologisk och kemisk 
status. Ett sätt att förbättra statusen är 
att anlägga fler våtmarker samt 
skyddszoner utmed vattendragen. Det 
behövs även en god samverkan med 
andra berörda kommuner och 
instanser för att förbättra 
vattenstatusen. 

 
 
Hållbar och trygg vattenförsörjning 
Tingsryds kommun har stor tillgång till 
vatten genom många sjöar och 
vattendrag, Det är av största vikt att 
skydda dricksvattnet och övriga 
vattentillgångar. Samtliga allmänna 
vattentäkter ska ha 
vattenskyddsområden med 
uppdaterade skyddsföreskrifter. 
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Mål 
God status i sjöar och vattendrag 

27. Samtliga sjöar och vattendrag ska ha god 
ekologisk status när det gäller vattenkvalitet år 
2027.  
- Indikator: Antal sjöar och vattendrag med god 
ekologisk status (%), referenspunkt förvaltningscykel 3 
(2017-2021): God status 21%, måttlig status 64%, 
otillfredsställande status 1%, dålig ekologisk status 3%, data saknas 11%. 

28. Samtliga sjöar och vattendrag ska ha god kemisk status när det gäller 
vattenkvalitet år 20276.  
- Indikator: Antal sjöar och vattendrag med god kemisk status (%), referenspunkt 
förvaltningscykel 3 (2017-2021: God status 11%, uppnår ej god status 65%. 

Hållbar och trygg vattenförsörjning 
29. Vattenskyddsområden med uppdaterade skyddsbestämmelser ska finnas för 

alla allmänna vattentäkter senast 2027.  
- Indikator: Andel allmänna vattentäkter med uppdaterade skyddsbestämmelser (%), 
referenspunkt för 2020 är 28,5 procent.   

 

 

 
 

 

  

 
6 Vid analys av god kemisk status tas inte kvicksilver eller polybromerade difenyletrar (PBDE) med i analysen. Detta då 
gränsvärdet överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster på grund av atmosfärisk deposition. 

Vattnet i Tingsryds 
kommun ska ha god 
ekologisk och kemisk 

status, vara skyddat och  
brukas på ett hållbart sätt. 
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Biologisk mångfald 
I Tingsryds kommun bevaras och skyddas värdefull natur. 
Biologisk mångfald gynnas och skogsbruket är hållbart.  
 
Prioriterade områden 
Bevara värdefull natur 
Värdefulla naturmiljöer ska bevaras 
genom ett långsiktigt skydd och skötas 
på sådant sätt att naturvärdena 
utvecklas. Vid tillstånd, lov och 
upprättande av planer tas stor hänsyn 
till att bevara värdefull natur. 
Kommunen ska arbeta för att ta bort 
invasiva arter på kommunägd mark 
samt informera vad allmänheten ska 
tänka på vid invasiva arter på privat 
mark. 

 

Utveckla miljöer med hög  
biologisk mångfald 
För att stärka den biologiska 
mångfalden ska vi se till att miljöer 
med höga värden restaureras och 
återskapas i skogs- och 
odlingslandskap men också i sjöar och 
vattendrag. Den tätortsnära naturen 
ska planeras och utvecklas så att den 
biologiska mångfalden gynnas.
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Mål 
Bevara värdefull natur 

30. Andelen skyddad natur7 i geografiska Tingsryd ska öka genom att identifiera 
och skydda värdefulla områden. 
- Indikator: Andel skyddad natur, referenspunkt år 2019 är 2,8 procent. 

31. All kommunägd skogsmark ska vara miljöcertifierad (FSC).   
- Indikator: Andel miljöcertifierad kommunägd skogsmark (%), referenspunkt år 2020 är 
100 procent.  

32. Andelen ekologisk odling inom geografiska Tingsryd ska vara minst 30 procent 
2027.  
- Indikator: Andel ekologisk odling, referenspunkt år 2020 är 13%. 

33. Tingsryds kommun ska aktivt arbeta för att minska förekomsten av invasiva 
arter samt informera och utbilda allmänheten.    
 

Utveckla miljöer med hög biologisk mångfald 
34. Lämna ytor i kommunen oklippta till förmån av pollinerare.  
35. Senast år 2023 ska det finnas minst ett biparadis i kommunen.  
36. Ha minst ett löpande LONA- eller LOVA-projekt årligen.   
37. Obebyggda kommunägda tomter ska sås med blommor som gynnar 

pollinering, exempelvis rödklöver. Projektet ska starta senast under 2023.  
- Indikator: Andel obebyggda kommunägda tomter som såtts med blommor, 
referenspunkt för år 2020 är 0 procent.   

38. Vid nedhuggning av träd i tätortsnära skog ska det, om möjligt, lämnas kvar 
död ved på platsen.  

39. Varje år ska det sättas upp minst 5 fågelholkar, 3 insektshotell och 2 
fladdermusholkar i varje småort i kommunen.  
- Indikator: Hur många fågelholkar, insektshotell och fladdermusholkar har satts upp i 
respektive småort (antal), referenspunkt för år 2020 saknas.   

 

 
 
 

  

 
7 Med skyddad natur avses område inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområde.  
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Bilaga 1 – Ansvarsfördelning inom 
kommunorganisationen 

Minskad klimatpåverkan
Mål Ansvarig 

1 Koldioxidutsläppen till luft ska minska i hela Tingsryds 
kommun med minst 8 procent per år till 2027.  
- Indikatorer: 1. Koldioxidutsläpp till luft (CO2-ekv per
invånare), referenspunkt år 2018 är 5,95 ton CO2-ekv per
invånare.
2. Koldioxidutsläpp från industrin (ton per invånare),
referenspunkt år 2018 är 0,29 ton CO2-ekv per invånare.
3. Koldioxidutsläpp övriga sektorer (ton per invånare),
referenspunkt år 2018 är 5,23 ton CO2-ekv per invånare.

Bildningsnämnden, 
Kommunstyrelsen,  
Miljö- och byggnadsnämnden, 
Tingsrydsbostäder AB,  
Tingsryds Industristiftelse, 
Tingsryds Energi AB,  
Tingsryds Utveckling och 
Fastighets AB,  
Vård- och omsorgsnämnden 

2 100 procent förnybar miljömärkt energi i kommunala 
lokaler och bostäder 2023.  
- Indikator: Andel förnybar energi i kommunala lokaler,
referenspunkt år 2020 är 100 procent för lokaler samt …
procent för bostäder.

Kommunstyrelsen, 
Tingsrydsbostäder AB,  
Tingsryd Industristiftelse, 
Tingsryds Utveckling och 
Fastighets AB 

3 År 2027 ska Tingsryds kommun äga anläggningar för 
solenergi med en totalt installerad effekt på minst 
500kW.  
- Indikator: Installerad effekt för solenergi, referenspunkt
år 2020 är 100kW.

Kommunstyrelsen,  
Tingsryds Energi AB,  
Tingsrydsbostäder AB,  
Tingsryd Industristiftelse 

4 Minska energianvändning i kommunala lokaler och 
bostäder med minst 30 procent till 2027 jämfört med 
2006.   
- Indikator: Total energianvändning i kommunala lokaler
och bostäder, referenspunkter för kommunala lokaler8 år
2006 är 131,9kWh/m2 respektive … kWh/m2 för bostäder.

Kommunstyrelsen,  
Tingsrydsbostäder AB,  
Tingsryd Industristiftelse, 
Tingsryds Utveckling och 
Fastighets AB 

5 Livscykelanalyser ska göras vid samtliga 
nybyggnationer, större ombyggnationer och 
renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder för 
att minska miljöpåverkan. 
- Indikator: Andel livscykelanalyser som har genomförts
sedan 2020 (procent).

Kommunstyrelsen,  
Tingsrydsbostäder AB,  
Tingsryds Industristiftelse, 
Tingsryds Energi AB,  
Tingsryds Utveckling och 
Fastighets AB 

6 Kommunorganisationen ska vara fossiloberoende 2027. 
- Indikator: Andel fossiloberoende fordon, referenspunkt
år 2020 är 7,9 procent.

Bildningsnämnden, 
Kommunstyrelsen,  
Miljö- och byggnadsnämnden, 
Tingsrydsbostäder AB, 
Tingsryds Industristiftelse, 
Tingsryds Energi AB,  
Tingsryds Utveckling och 
Fastighets AB,  
Vård- och omsorgsnämnden 

8 Total bruttoarea (BTA) år 2006 var 93 776m2. 
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7 Andelen fossiloberoende fordon i geografiska Tingsryd 
ska öka till minst 30 procent till 2027.   
- Indikator: Andel fossiloberoende fordon av totalt antal
bilar i geografiska Tingsryd, referenspunkt år 2020 är
16,7 procent.

Bildningsnämnden, 
Kommunstyrelsen,  
Miljö- och byggnadsnämnden, 
Tingsrydsbostäder AB,  
Tingsryds Industristiftelse,  
Tingsryds Energi AB,  
Tingsryds Utveckling och 
Fastighets AB,  
Vård- och omsorgsnämnden 

8 Körsträckor för tjänsteresor9 inom 
kommunorganisationen ska minska med minst 10 
procent till 2027.  
- Indikatorer: 1. Energi för tjänsteresor (kWh/årsarbetare),
referenspunkt år 2020 är 848,6 kWh per årsarbetare10.
2. Koldioxidutsläpp från tjänsteresor (ton/årsarbetare),
referenspunkt år 2020 är 0,154 ton CO2-utsläpp per
årsarbetare.

Bildningsnämnden, 
Kommunstyrelsen,  
Miljö- och byggnadsnämnden, 
Tingsrydsbostäder AB,  
Tingsryds Industristiftelse, 
Tingsryds Energi AB,  
Tingsryds Utveckling och 
Fastighets AB,  
Vård- och omsorgsnämnden 

9 Andelen förnyelsebara drivmedel i kollektivtrafiken ska 
vara 100 procent.   
- Indikator: Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken
(procent), referenspunkt 2020 är 100 procent.

Region Kronoberg, 
Kommunstyrelsen 

10 Klimatbelastningen från måltider inom kommunens 
verksamheter ska följa Världsnaturfonden WWF:s 
rekommendation och vara högst 11 kg CO2-ekv per 
vecka (0,5 kg CO2-ekv per måltid).  
- Indikator: Klimatpåverkan per måltid (kg CO2-ekv per
måltid), referenspunkt för år 2020 saknas.

Kommunstyrelsen 

11 Matsvinnet i den kommunala organisationen ska minska 
med minst 50 procent till 2025.   
- Indikator: Matsvinn (gram per ätande), referenspunkt år
2020 för hela kommunen är 65 gram per ätande eller 20
gram per elev (lunch).

Kommunstyrelsen 

12 Andelen ekologiska livsmedel i kommunens egen 
verksamhet ska vara minst 50 procent till 2027.  
- Indikator: Andel ekologiska livsmedel i kommunens
verksamhet, referenspunkt år 2021 är 32 procent.

Kommunstyrelsen 

13 Till år 2027 ska mängden hushållsavfall minska till 
500kg per person.  
- Indikator: Totalt mängd hushållsavfall per person,
referenspunkt år 2019 är 582 kg per person.

Kommunstyrelsen,  
Miljö- och byggnadsnämnden 

14 Kommunen ska senast år 2023 ha ett systematiskt 
arbete för uppföljning av efterlevnad av miljömässiga 
och sociala krav som ställts vid upphandling, till 
exempel genom revision eller stickprov minst en gång 
under respektive avtalsperiod.  

Kommunstyrelsen 

9 Alla resor som sker under arbetstid med personbil (både privat och tjänstebil) samt med lätt lastbil.  
10 Då bränsletyp inte rapporteras in vid tjänsteresor med privat bil har det antagits att 50 procent kör på bensin 
samt att 50 procent kör på diesel.   
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15 Kommunen ska arbeta för att starta minst ett projekt 
eller en verksamhet som främjar cirkulär ekonomi 
senast år 2024.   

Kommunstyrelsen 

16 Det ska finnas minst 10 procent miljöcertifierade skolor 
(Grön flagg, Utmärkelsen skola för hållbar utveckling, 
ISO14001 eller EMAS) i kommunen till 2027.  
- Indikator: Andel miljöcertifierade förskolor och skolor,
referenspunkt år 2020 är 0 procent.

Bildningsnämnden 

17 Tingsryds kommun ska ta fram en 
klimatanpassningsplan senast år 2023. 

Kommunstyrelsen 

18 Tingsryds kommun ska ta fram en koldioxidbudget 
senast år 2024. 

Kommunstyrelsen 

Hållbara livsmiljöer 
Mål Ansvarig 

19 Kommunens utsläpp (årsmedelvärde) till luft av 
partiklar, kvävedioxider och bensen ska minska årligen 
och ligga väl under riktvärdet för miljömålet frisk luft.  
Riktvärden: kvävedioxid 20µg/m3, bensen 1µg/m3, 
PM2,5 10µg/m3 och PM10 15µg/m3

- Referenspunkt år 2018: kvävedioxid 6,5µg/m3, bensen
0,62 och 0,58µg/m3 vid fastigheten Nunnan 1 respektive
Örjan 19, PM2,5 9,5µg/m3 och PM10 13µg/m3.

Miljö- och byggnadsnämnden 

20 Mängden tungmetaller (bly, kvicksilver och kadmium) i 
avloppsslammet i kommunala reningsverk ska minska, 
samt ligga 50 procent under gällande 
rekommendationer och gränsvärden.  
- Indikator: Tungmetallhalter (bly, kadmium, kvicksilver) i
avloppsslam (mg/kg TS), referenspunkt år 2020: bly
9,4mg/kg TS, kvicksilver 0,33mg/kg TS, kadmium
0,55mg/kg TS.

Kommunstyrelsen 

21 Samtliga förskolor i kommunen ska anses som giftfria år 
2027.  
- Indikator: Andel giftfria förskolor (%), referenspunkt år
2020 är 0 procent.

Bildningsnämnden, 
Kommunstyrelsen 

22 Senast år 2025 ska alla vanligt förekommande 
engångsartiklar vara helt fossilfria och 
nedbrytningsbara.  
- Indikator: Andel fossilfria och nedbrytningsbara
engångsartiklar, referenspunkt för år 2020 saknas.

Kommunstyrelsen 

23 Kommunägda gång- och cykelvägar ska öka till minst 4 
meter per invånare till 2027.  
- Indikator: Antal kommunägda meter gång- och
cykelvägar per invånare, referenspunkt år 2020 är 3,76
meter per invånare.

Kommunstyrelsen 

24 För att öka tryggheten på de kommunala gång- och 
cykelvägarna ska en inventering göras på hur många av 
de kommunala gång- och cykelvägarna som är 
asfalterade och har gatubelysning senast år 2024.  

Kommunstyrelsen 

25 Kommunen ska verka för att andelen resor med 
kollektivtrafiken ska öka.  

Kommunstyrelsen 
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- Indikator: Antal resor med kollektivtrafik per invånare,
referenspunkt för år 2019 är 33 resor per invånare11.

26 Ta fram en grönstrukturplan senast år 2025. Kommunstyrelsen 

Friskt vatten 
Mål Ansvarig 

27 Samtliga sjöar och vattendrag ska ha god ekologisk 
status när det gäller vattenkvalitet år 2027.  
- Indikator: Antal sjöar och vattendrag med god
ekologisk status (%), referenspunkt förvaltningscykel 3
(2017-2021): God status 21%, måttlig status 64%,
otillfredsställande status 1%, dålig ekologisk status 3%,
data saknas 11%.

Kommunstyrelsen,  
Miljö- och byggnadsnämnden 

28 Samtliga sjöar och vattendrag ska ha god kemisk status 
när det gäller vattenkvalitet år 202712.  
- Indikator: Antal sjöar och vattendrag med god kemisk
status (%), referenspunkt förvaltningscykel 3 (2017-2021:
God status 11%, uppnår ej god status 65%.

Kommunstyrelsen,  
Miljö- och byggnadsnämnden 

29 Vattenskyddsområden med uppdaterade 
skyddsbestämmelser ska finnas för alla allmänna 
vattentäkter senast 2027.  
- Indikator: Andel allmänna vattentäkter med
uppdaterade skyddsbestämmelser (%), referenspunkt för
2020 är 28,5 procent.

Kommunstyrelsen 

Biologisk mångfald 
Mål Ansvarig 

30 Andelen skyddad natur13 i geografiska Tingsryd ska öka 
genom att identifiera och skydda värdefulla områden. 
- Indikator: Andel skyddad natur, referenspunkt år 2019
är 2,8 procent.

Kommunstyrelsen,  
Miljö- och byggnadsnämnden 

31 All kommunägd skogsmark ska vara miljöcertifierad 
(FSC).   
- Indikator: Andel miljöcertifierad kommunägd
skogsmark (%), referenspunkt år 2020 är 100 procent.

Kommunstyrelsen 

32 Andelen ekologisk odling inom geografiska Tingsryd 
ska vara minst 30 procent 2027.  
- Indikator: Andel ekologisk odling, referenspunkt år 2020
är 13%.

Kommunstyrelsen,  
Miljö- och byggnadsnämnden 

33 Tingsryds kommun ska aktivt arbeta för att minska 
förekomsten av invasiva arter samt informera och 
utbilda allmänheten.    

Kommunstyrelsen,  
Miljö- och byggnadsnämnden 

34 Lämna ytor i kommunen oklippta till förmån av 
pollinerare.  

Kommunstyrelsen 

11 Värdet baseras på antal påstigande för de busslinjer som passerar genom Tingsryds kommun och inkluderar 
därför även en del påstigningar som inte görs i kommunen (till exempel resor mellan Ronneby och Växjö). Detta 
medför att det egentliga värdet är något lägre.   
12 Vid analys av god kemisk status tas inte kvicksilver eller polybromerade difenyletrar (PBDE) med i analysen. 
Detta då gränsvärdet överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster på grund av atmosfärisk deposition. 
13 Med skyddad natur avses område inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och 
biotopskyddsområde.  
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35 Senast år 2023 ska det finnas minst ett biparadis i 
kommunen.  

Kommunstyrelsen 

36 Ha minst ett löpande LONA- eller LOVA-projekt årligen.  Kommunstyrelsen,  
Miljö- och byggnadsnämnden 

37 Obebyggda kommunägda tomter ska sås med 
blommor som gynnar pollinering, exempelvis rödklöver. 
Projektet ska starta senast under 2023.  
- Indikator: Andel obebyggda kommunägda tomter som
såtts med blommor, referenspunkt för år 2020 är 0
procent.

Kommunstyrelsen 

38 Vid nedhuggning av träd i tätortsnära skog ska det, om 
möjligt, lämnas kvar död ved på platsen.  

Kommunstyrelsen 

39 Varje år ska det sättas upp minst 5 fågelholkar, 3 
insektshotell och 2 fladdermusholkar i varje småort i 
kommunen.  
- Indikator: Hur många fågelholkar, insektshotell och
fladdermusholkar har satts upp i respektive småort
(antal), referenspunkt för år 2020 saknas.

Kommunstyrelsen,  
Bildningsnämnden 
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Återrapportering av presidiemöten 2021 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt genomförs 
presidiemöten med samtliga nämnder och helägda bolag. Möten 
har genomförts och återrapporteras till kommunstyrelsen i sin 
helhet genom framtagen rapport. 

 
Beslutsunderlag 
Rapport presidiemöten 
 

 

 
 
Christina Nyquist 
Kommunchef  Kommunledningsförvaltningen 
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SAMMANFATTNING 
Kommunstyrelsens presidie och kommunchef har genomfört träffarna under oktober 2021. 
Det har varit bra möten där nämnden/förvaltningen har varit väl förberedd på den 
dagordning som har skickats ut. Mötena har varit mellan 1 och 4 timmar.   

Dagordningarna bifogas som bilaga. 

 

Christina Nyquist 
Kommunchef 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

Ekonomi 
Ett sätt att arbeta med ekonomiska frågor är att biträdande utbildningschef Tommy Graveus, 
verksamhetsekonom Karin Beijer och några politiker kontinuerligt träffar samtliga förskolor 
och skolor för att diskutera ekonomi och budget. Detta har gett effekten att samtliga enheter 
har god kunskap om den egna ekonomin men även den övergripande kommunala 
ekonomin. Prognosen ser ut att hålla efter resultatrapport 2021-08-31, dock väntar nämnden 
på besked gällande statsbidragen.  Förskolan i Lessebo ligger högt i prognosen med 
anledning av ett högt antal asylsökande barn. I Kosta är det stor in och utflyttning av elever 
och många barn med stora behov av hjälp. Övriga skolor ligger enligt budget. Några 
skolplaceringar är gjorda. 
 
Det ekonomiska läget inför 2022 är beroende på om regeringens budget går igenom med 
tanke på statsbidragen. Ett stort antal elever går i annan kommun. Det är 96 barn/elever ifrån 
F6 till årskurs 9. Av dessa är det 24 elever som går i årskurs 9. 
En del frågetecken kvarstår hur nämnden ska budgetera kring Kunskapsförskolan som 
kommer att vara i drift hösten 2022. Det finns en plan som är kopplad till Tuvan och Myrans 
framtid. Det har inkommit ansökningar till kommunen gällande Kunskapsförskolan.  
 
 

Verksamhet 
SFI 
Nytt betygssystem införs från och med årsskiftet, mycket osäkert då det ännu inte ha kommit 
ut stödmaterial till skolorna. Växjö ska starta en yrkesskola och kommer då att kräva att 
eleven går på SFI på deras skola. Detta kan innebära att Lessebo kommunen tappar elever 
inom SFI. 
 
VUX 
Med tanke på nya direktiv så prognostiserar nämnden med ett ökat antal elever. 
 
Gymnasiet.  
Förvaltningen har ett uppdrag att ta fram ett koncept på yrkesintroduktion gällande industri, 
handel och omsorg. 
I dagsläget är det 47 elever inskrivna. Majoriteten går på språkintroduktion. Det går att läsa 
upp betyg i kombination med praktik. I nuläget arbetar förvaltningen med 18 invånare inom 
KAA (kommunalt aktivitets ansvar) och ytterligare 10 invånare kan vara aktuella. 
Resultaten på både VUX och SFI har påverkat resultaten negativt med tanke på Corona och 
distansundervisning. 
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Bikupan 
Det har varit en lugn start på terminen. Skolan har startat en grupp inom årskurs 7-9 för att 
stärka trygghetsfrågorna. I förvaltningens kvalitetsrapport så är tryggheten sämst i årskurs 7 – 
9. Bikupan har kommit långt i sitt elevhälsoarbete. Psykolog och kuratorn är kontinuerligt på 
skolan. Samverkan mellan PUB och socialförvaltningen måste stärkas ytterligare. 
 
Kränkningsanmälningar 
Förvaltningen arbetar mycket med kränkningsanmälningar. Det är 0-tollerans mot 
kränkningar. Det finns idag rutiner kring arbetet och arbetet fortgår på individnivå. Det gäller 
att identifiera vilken kultur som råder mellan eleverna. Ett antal elever har stått för en stor oro 
och orsak till flera anmälningar. Skolan arbetar med elever och deras föräldrar. Lustikulla 
skolan sticker ut gällande kränkningsanmälningar och på skolan har vi också ett större antal 
lärare som är föräldralediga.  
Arbetet med 0-tollerans gällande kränkningar innebär att skolorna uppmanar till att anmäla 
och synliggöra händelser. Idag finns ett digitalt system för anmälningarna.  Innehållet i 
kränkningsanmälningarna har ändrats över tid, det förekommer även ”hämndanmälan”. En 
händelse kan orsaka 10 anmälningar. Hackebackeskolan har fått ner antal 
kränkningsanmälningar och totalt sett har sjukfrånvaron hos personalen gått ner i samband 
med detta arbete.  
 
Kvalitetsarbetet 
De områden som har följts upp under läsåret 2020/2021 är:  

 Utvecklingsmål mot visionen och ökad måluppfyllelse  
o Åtgärder för att förbättra och utveckla elevers resultat  
o Föregående läsårs utvecklingsmål   
o Nuvarande läsårs utvecklingsmål  
o Rutiner för analys av måluppfyllelse 

 
 Barn och elevers arbetsmiljö  

o Trygghet och studiero  
o Analys av sammanställning av olycksfall/tillbud, hot och våld för barn och 

elever  
 Särskilt stöd 
 Åtgärdsprogram 
 Skolplikt och närvaro 
 Barn och elevinflytande 
 Övergång och samverkan 
 Mål och visionsarbete Barn och utbildning Lessebo: Bättre och bättre undervisning. 

På samtliga enheter arbetar man med att hitta fler och nya vägar för att öka måluppfyllelsen.  
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Elevantalet 

o Bikupan – 318 elever 
o Lessebo – 310 elever 
o Kosta – 87 elever 
o Skruv - 68 elever 
o Hovmantorp – 341 elever 

Hackebacke har i dagsläget 26 asylsökande elever. När eleven är asylsökande är de inte 
folkbokförda. Hade eleverna kommit under hösten 2022 är skolan dimensionerad för det 
antal elever som finns idag med tanke på nybyggnationen. Skolorna är dimensionerad enligt 
statistiken i lokalförsörjningsplanen + 15%.  
Antal färre elever i Kosta och Skruv ligger fast. Tanken är att Skruv ska tillbaka till B-form 
(åldersblandade klasser). 
 
 

Utveckling 
Då vi har haft problem gällande matsalen i Skruv och barnen äter sin måltid i Folketshus så 
pågår ett utvecklingsarbete gällande olika alternativa lösningar. 
Dialog förs med Kunskapsförskolan gällande avtal mellan kommunen och skolan. 
Förvaltningen håller på att ta fram ett e-kösystem.  
 
Skolinspektionen 
I nuläget inget nytt från Skolinspektionen. Det finns ett ärende i förvaltningsrätten från 2020 
och två i kammarrätten från 2021. 
 
Barnens Bästa i Kronoberg 
Förvaltningschef Therese Linnér sitter i den regionala styrgruppen. Elevhälsochef Amela 
Zivkovik är processledare för utbildningsförvaltningen. En lokal arbetsgrupp har arbetat med 
att aktualisera och arbeta om handlingsplanen.  Beslut kring avsiktsförklaringen på väg upp 
till kommunfullmäktige. Vi har idag en bra grund att stå på gällande arbetet där barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen har verksamheter som ska arbete 
med frågan.  
 
Personal 
Många sökande till lärartjänster på Galaxen men i nuläget något problematiskt med vakanser 
så att rektor får gå in och undervisa. 
Totalt sett är 83% av våra lärare behöriga. 
Hackebacke – 96% 
Kvarndamsskolan – 100% 
Lustikullaskolan - 33% 
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Edabacken – 80% 
 
Digitaliseringsarbetet 
Förvaltningen har en digitaliseringsstrateg som finansieras med statsbidrag. Den plan som 
togs fram för fyra år sedan är uppnådd. Nu kopplar förvaltningen sin strategi till den 
kommunala digitaliseringsstrategin.  I och med att skolan har infört digitala system så har 
användandet och likvärdigheten inom förvaltningen ökat.  
 
 

Samverkan 
Samverkan inom kommunkoncernen behöver stärkas. Vi ska arbeta mer gemensamt inom 
fastighetsfrågor. Utvecklingsarbete pågår.  
Idag samverkar Bikupans personal med barn och familj. Det har möte varje fredag. Fältare är 
något som behövs för att stärka tryggheten.  
Processarbetet som Lärcenter, Ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknadsenheten har arbetat 
igenom har stärkt dessa frågor. Bra om Lärcenter inte organiseras i annan förvaltning. 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Det är klart att det är nämnden som har arbetsmiljöansvaret. 
Uppföljning har funnits i det systematiska kvalitetsarbetet men under 2020 har det lyfts ur till 
en kvalitetsuppföljningsrapport för systematiskt arbetsmiljöarbete. Ett årshjul har tagits fram. 
Rapporten redovisas i nämnden under våren. 
Förvaltningen har tagit fram ett årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Redovisning 
sker också till kommunstyrelsen. Det är varierade sjukfrånvaro i förvaltningen. 
Hackebackeskolan har en låg sjukfrånvaro på 3%. Sammantaget i förvaltningen är 
sjukfrånvaron högre på måndagar och onsdagar utredning pågår. 
Säkerhetschef Patrik Itzel arbetar med regionalt säkerhetsarbete som kommunen tar del av. 
En konsekvensbeskrivning av att sätta upp kameror inne i Bikupan är gjord. Besiktning av 
skolorna utifrån säkerhetsaspekten är gjord.  Polisen och säkerhetschef Patrik Itzel kommer 
att hålla utbildning i PDV – pågående dödligt våld. Syftet med utbildningen är att personalen 
ska vara mentalt förberedda på en händelse. 
 
 

Intern kontroll 
Nämnden har gjort en risk- och konsekvensanalys och tagit beslut om tre processer: 

o Effekten av använda digitala verktyg 
o Arbetsmiljöarbetet 
o Sjukfrånvaro 
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MYNDIGHETSNÄMNDEN 
Ekonomi 
Nämnden kommer att hålla sin prognos. Budgeten innehåller kostnader för nämnden. 
 
 

Verksamhet 
Tillsyn 
En treårig plan finns för livsmedelstillsynen, kommunen ligger något efter planen med tanke 
på Corona. Tillsynen för miljöfarlig verksamhet pågår och tillsynen för hälsoskydd ska 
påbörjas under hösten. Under 2020 gjordes samtliga planerade tillsyn. 
 
Strandskydd 
Nämnden har bra dialog med länsstyrelsen. När det behövs är nämnden restriktiv i sin 
tolkning gällande strandskydd. Det är viktigt att tillgängligheten till sjöar och vattendrag 
upprätthålls och skydd för råvattentäkter och översvämningsrisker beaktas. Samtliga 
strandskyddsärenden granskas av länsstyrelsen. Nämnden har ca 5 ärende per år.  
 
Bygglovshantering 
Vi har idag hanterbara volymer och ser ingen markant ökning av ärenden. Mindre ärenden får 
sökande besked samma vecka. Kan ta längre tid om handlingarna inte är kompletta eller om 
någon granne ska höras i frågan. En granne bör ha ett par veckor på sig att inkomma med ett 
svar. Bygglov gällande näringslivet prioriteras. Det är på gång personalförändringar inom 
bygglovshandläggningen/bygglovsingenjör. 
 
 

Samverkan 
Samverkan med länsstyrelsen och andra myndighet samt övriga förvaltningar fungerar bra. 
Bra samarbete med samhällsbyggnadsnämnden. En stående punkt på myndighetsnämnden 
är information från samhällsbyggnadsnämnden. Bra med backup för nämndens sekreterare. 
 
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Nämnden har inga anställda och därmed inget arbetsmiljöansvar. 
 
 

Intern kontroll 
Nämnden gör varje möte stickprov på delegationsbeslut.  
Beslutad internkontrollplan för 2021 enligt följande: 
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o Tillsynsplan livsmedelskontroller 
o Tillsynsplan för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 

Ekonomi 
Prognosen för 2021-08-21 visar på ett positivt resultat på 2,8 mkr. Det har inkommit en större 
VA-intäkt från en näringsidkare. LED-belysning på gatubelysning är installerad och ger 
positivt resultat med över 20.000 kWh mindre än 2019. En 50% minskning av elkostnaden. 
Trafikverket kommer att byta belysningen på sina vägar innan årsskiftet. Kosta och 
Stationsgatan i Lessebo kommer att bytas efter årsskiftet.  
Elpriset är låst till 99,99% för 2021 och 96,57% för 2022, detta gäller även bolagen. Vi 
producera el på Askungen, Galaxen, Kvarndamsskolan, Äventyret och Stallet.  
 
Fastigheter 

o Stort underhållsbehov i våra fastigheter. 
o Fastigheter inom barn- och utbildning behöver anpassas till verksamheten. 
o Hackebacke ska färdigställas 
o Planering kring förtätning på Bikupan pågår 
o Planering för ombyggnation/nybyggnation på Lustikullaskolan. 
o Violen bör stängas under 2022. 
o Slutbesiktning på Stallets förskola är gjord under september och paviljongerna ligger 

kvar tills april 2022. 
 
Kalkylräkning gällande vattenledningen mellan Hovmantorp och Lessebo har påbörjats. 
Under 2022 ligger en investering i budget på 3 mkr. Total kostnad för projektet beräknas till 
ca 100 mkr. 
 
 

Verksamhet 
Idag har organisationen en tydlig indelning inom de olika verksamhetsområdena. Men också 
ett bra samarbete. Det finns kombitjänster mellan lokalvård och måltid som fungerar bra.  
GIS-ingenjör och bygglovshandläggare arbetar med att aktualisera befintlig 
tillgänglighetsplan. Lagen om enkelt avhjälpta hinder följs.  
 
Förvaltningen har samarbete med kultur- och fritid gällande ta fram fakta vilka kostnader 
olika föreningar har gällande fastigheter som ägs av kommunen. Detta är ett led i att ta fram 
nya och rättvisa föreningsbidrag.  
Vi har ett stort underhållsbehov där förvaltningen arbetar med förnyelse i ny- och 
ombyggnation vilket innebär avveckling av äldre moduler och byggnader. Vid ombyggnation 
finns ett helhetstänkande där allt görs för att fastighetens sedan ska hålla under många år. 
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Beträffande vårt energi- och klimatarbete i våra fastigheter planeras åtgärder utifrån vår 
lokalförsörjningsplan. Arbetet med våra fastigheter inriktas på: 

o Styr och övervakning av värme och ventilation. 
o LED-belysning 
o Solceller 

 
Arbetet med energi- och klimatarbetet till våra invånare har övertagits av förvaltningen. 
Några uppdrag finns fortfarande kvar på kommunledningsförvaltningen men ska övertas av 
samhällsbyggnad 2022.  
 

Grönstrukturplanen är klar, ingen förändring i orterna. Nämnden har gjort besök på alla orter 
gällande planen. Ängsyta finns på Udden. Det finns ett önskemål från invånare gällande 
kolonilotter.  

Periodvis hög arbetsbelastning inom tillsynsområdet. Utifrån Corona har det skett en ökning 
av städintervallerna.  

 

Utveckling 
Vid ny- och ombyggnation så bygger vi i klassning ”miljöbyggnad silver”. Galaxen är 
certifierad, Askungen och Stallet håller kraven utan certifiering.  
Uppdraget ”Klimatsmart förskola” som energi- och miljöstrateg hade bör avslutas då vi 
bygger enligt klassning ”miljöbyggnader silver”. 
 
Flera digital e-tjänster är framtagna under hösten bland annat tomtkösystem och anmälan 
om trasig belysning. Förvaltningen önskar ett digitalt ärendehanteringssystem som även 
stödjer förvaltningens verksamheter. 
 
 

Samverkan 
Förvaltningen har regelbundna avstämningar med barn- och utbildning och 
socialförvaltningen gällande lokalförsörjningen. Vill ha fler kontinuerliga möten med 
Lessebohus ledning. Har täta dialoger med kommunalråd och kommunchef. 
 
 
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Arbetsmiljöansvaret ligger på nämnden. Det ska ske en redovisning i nämnden minst en gång 
per år. Beslutad rutin och årshjul för kommunstyrelsen följs av samhällsbyggnadsnämnden. 
Det genomförs skyddsronder och brandskyddskontroller. Frågan diskuteras även på 
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förvaltningens APT. När det gäller fastighetsfrågor kopplade till arbetsmiljön tas det kontakt 
med exempelvis barn- och utbildnings ledning.  
Några långtidssjukskrivna har förekommit under året, en total sjukfrånvaro på 5,06%. 
 
 

Intern kontroll 
Nämnden har beslutat om en intern kontrollplan gällande: 

 Ärenden som felanmäls som kan innebära fara. 
 Åtgärder som inte genomförs enligt tidplan. 
 Genomgång av avtalstroheten gällande inköp. 

 

Övriga frågor 
Dialog har förts gällande hur vi går vidare med exploateringsfrågan. Vi behöver öka 
volymerna för bostads- och verksamhetsmark. Allt kan inte arbetas fram med egna resurser 
och det måste budgeteras investeringsmedel för att komma framåt. Frågan måste vara med i 
budgetdiskussionen för 2023. Plangruppen ska göra en prioriteringsordning för bostads- 
respektive verksamhetsmark. 
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SOCIALNÄMNDEN 
 
Ekonomi  
Prognosen för underskottet ligger för 2021 på 24 mkr. Underskottet 2020 innan tillförda 
flyktingmedel var underskottet ca 18 mkr. Det är i huvudsak två anledningar 
placeringskostnader och ekonomiskt bistånd.  Nämnden har begärt genomgång av samtliga 
placeringar med indelning på tre aspekter: 

1. Vilka placeringar förväntas, ingen förändring. 
2. Vilka placeringar kan förväntas en förändring inom 6 månader. 
3. Vilka placeringar kan upphöra inom 6 månader. 

Vi har i dagsläget barn som har kommit tidigt och fått en placering. Föräldrarna har kommit i 
ett senare skede och bor i annan kommun. Delar av placeringskostnaderna går att söka hem 
från migrationsverket. För barn mellan 0-10 år är familjehem att föredra och äldre 
barn/ungdomar kan en HVB-placering vara aktuell. Placeringskostnaderna är indelade i: 

 Egna familjehem – 4,2 mkr 
 Externa familjehem/företag – 3,2 mkr 
 Missbruk – 1,3 mkr 
 HVB 10,1 mkr 
 Samtliga placeringar för 2021 ligger på 18,8 mkr 

Ingångsvärdet 2021 var 9 mkr över budget. Socialnämnden behöver göra en utredning och 
utveckla vår egen familjehemsplacering för att öka kvalitén och minska kostnaden. 
Socialnämnden uppmanas att söka det riktade statsbidrag på 4,3 mkr som finns på 
kommunstyrelsen.  
Tidigare hade socialnämnden en särredovisning gällande flyktingverksamheten. Idag existerar 
inte denna verksamhet.  
 
Prognosen för ekonomiskt bistånd är en ökning. Ekonomiskt bistånd har ökat sedan 2017: 

 2017 – 5,4 mkr 
 2018 – 6,6 mkr 
 2019 – 7,2 mkr 
 2020 – 9,0 mkr 

Hade inte samverkan mellan arbetsmarknadsenheten och ekonomiskt bistånd varit hade 
ekonomiskt bistånd varit dryga 2 mkr högre.  
Redovisningen till socialnämnden behöver förbättras då budgetavvikelsen ser ut att bli 4 mkr.  
2022 kommer att starta med en budgetavvikelse på ca 10 mkr gällande placeringskostnader. 
 
Särskilt boende 
I nuläget har vi 18 lediga platser på särskilt boende. I snitt har det rört sig om 24 lediga 
platser. Vi har 89 platser varav 9 platser är korttidsboende. Vårdtiden på våra särskilda 
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boende är cirka 5 år. Socialnämnden har frågan uppe till beslut gällande seniorbostäder i alla 
orter. Det kommer att fattas beslut i nämnden gällande en tidsplan.  
 
 

Verksamhet    

Organisation 
Löneassistenten har flyttat över till HR. IFO förändrar så att två får 1:e sekreterarrollen en på 
ekonomiskt bistånd och en på barn och familj. För 1:e sekreterarrollen gäller VEPA = ansvar 
för verksamheten, ekonomi, personal och arbetsmiljön. IFO-chefsrekryteringen är i sitt 
slutskede. 13 sökande 5 kandidater som har intervjuats en kandidat som har gjort tester. 
 
LSS 
I dagsläget ingen kö till LSS-boende. Framöver finns behov om ytterligare en gruppbostad, 
detta ligger inom plan. Några brukare från Smålandsgatan kommer att flytta till Kassetten – 
Lessebohus. 
 
Stödboende, boendestöd eller familjehemsplaceringar 
Med rätt boendestöd skulle missbruksplaceringar minska. Gällande våld i nära relation har vi 
några boende på annan ort. Vi använder oss av Blenda. 
 
Biståndsbedömningar 
Några överklagande har gått till förvaltningsrätten. Det förekommer relativt ofta att det blir 
ett överklagande gällande ekonomiskt bistånd. I regel får socialnämnden rätt i frågan. 
 
Patientsäkerhetsplanen 
Patientsäkerhetsplan finns men ska arbetas om till en ny struktur under 2022. Planen ligger 
publikt. Digital signering gör att det är möjligt att följa medicinavvikelser. De avvikelser som 
förekommer behandlas i nämnden. Avvikelserna har minskat. Patientsäkerhetsplanen bör 
kommuniceras med intresseorganisationer såsom kommunala rådet. 
 
Mobil hemtjänst 
Det har under året varit en del synpunkter och tidningsartiklar kring mobil hemtjänst. Både 
politiker, tjänstemän och fackliga företrädare har haft möte med personalen. 
 
 

Utveckling 
Arbetet med Barnens Bästa i Kronoberg fortgår där barn och utbildningsförvaltningen har 
tagit ledartröjan. Personal från IFO och från familjecentralen finns med i arbetsgruppen. 
Socialchef och personal från IFO finns även med i styrgruppen. Avsiktsförklaring är beslutad i 
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kommunstyrelsen och ska vidare för beslut till kommunfullmäktige. Arbetssättet ska 
implementeras i hela organisationen. 
 
 
Digitalisering 
En digitaliseringsplan och handlingsplan är framtagen kommunövergripande. Ett 
digitaliseringsråd är skapat där representanter från socialförvaltningen är delaktiga. 
Digital medicinsignering är genomförd. Det finns enbart enstaka trygghetskameror som 
används. Biståndshandläggarna behöver marknadsföra kamerorna bättre mot brukarna.   
 
 

Samverkan 
Processkartläggning och utredning pågår gällande samverkan mellan 
arbetsmarknadsenheten, ekonomiskt bistånd och lärcenter. Beslut om nytt sätt att arbeta 
mellan inblandande parter pågår. Utvärdering av arbetssättet ska göras i början av 2022.  
Koncernövergripande samarbete fungerar bra. 
 
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Socialnämnden arbetar med kommunstyrelsens beslutade riktlinjer.  
Ett arbete med att stödja de som kommer tillbaka efter en längre sjukskrivning pågår. 
 
 

Intern kontroll 
Nämnden har tagit en intern kontrollplan det finns risk att det finns brister. Fyra områden är 
utvalda: 

1. Hot och våld  
2. Brandskydd 
3. Avvikelser 
4. Utredningstider 

 
 

Övrigt 
Förslag från förvaltningschef är att kommunen inför hälsoinspiratörer så att vi fångar 
medarbetare som inte är aktiva inom friskvårdaktiviteter. 
Ytterligare förslag är att kommunen inför kvalitetspris exempelvis ge pris till årets 
medarbetare i valda kategorier.  
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AB LESSEBOHUS OCH AB LESSEBO FASTIGHETER 
 

Ekonomi 
Lessebohus befinner sig ett allvarligt ekonomiskt läge. Prognosen för 2021 ligger på ett 
underskott på drygt 0,5 mkr. Mycket beror på vakanser i fastighetsbeståndet. Det behövs 
göras ytterligare en nedskrivning av en fastighet/mark som borde gjorts 2020 på ca 5 mkr. 
Det är gjort en större organisationsförändring som kommer bli en effektivisering på ca 2 mkr 
där effekten kommer att synas 2022. 
Lessebo Fastigheter kommer i stort att hålla sin prognos. Allt är uthyrt och 
ambulansstationen är färdigställt och hyrs av regionen.  
Kyrkebyn har en prognos på ett underskott med ca 140 tkr. Hyresgäst ska lämna lokalen 
årsskiftet 2021/2022. Dialog har förts gällande ny verksamhet. Det finns en övervärdering i 
fastigheten. 
 
Inför 2022 kommer Lessebo Fjärrvärmes taxehöjning att påverka bolagen. Det pågår en 
marknadsvärdering av en extern part av fastigheterna och VD har som uppdrag av styrelsen 
att ta fram en fastighetsstrategi. 
Ny affärsplan ska lämnas både till styrelsen och till kommunstyrelsen så fort 
fastighetsutredningen är klar och beslut finns om fastigheternas framtid.  
 
Under 2022 bör ägaren se över avkastningskraven i samtliga bolag. Bolagen har svårt att leva 
upp till de avkastningskrav och soliditetskrav ägaren ställer. 
 
 

Verksamhet 
Uthyrningsläget 
Lessebohus har ca 2400 i den kommunala bostadskön trots att det finns 50 vakanta 
lägenheter varav 7 i nyproduktionen. Lessebo kommun har ett högt index gällande 
trångboddheten.  
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Fastighetsstrategi 
VD har fått i uppdrag av styrelsen att marknadsvärdera samtliga fastigheter och ta fram en 
hållbar strategi. Strategin ska vara kopplad till ekonomi med en risk- och konsekvensanalys 
och vara klar under november 2021. Dialog med koncernledningen kommer att ske. 
Fastighetsbeståndet har ett stort underhållsbehov. Legala frågor ska tas på största allvar där 
åtgärder innebär hyresnedsättningar. Ett beslut kring fastighetsstrategin bör tas under 
december 2021. 
 
Särskilda boende och seniorbostäder 
Lessebohus VD har varit med i att ta fram förslag på seniorbostäder i samtliga orter. Bolaget 
har en mycket svag ekonomisk ställning men kan organisatoriskt och administrativt hantera 
särskilda boende och seniorbostäder men inte överta ägandet i dagsläget. Om det ska ske ett 
övertagande av fastigheterna måste en marknadsvärdering och konsekvensanalys göras men 
först måste fastighetsstrategin bli klar. 
 
Avfallssystem 
Väntar på ett regeringsbeslut angående ansvarsfrågan, returpapper har brutits ut från glas, 
metall och plast. Gällande FNI (fastighetsnära insamling) har allmännyttan inga krav på sig 
däremot kan kommunen/ägaren ställa kraven. Innan beslut om miljöstationer bör alla legala 
orsaker utredas. Det finns en plan i bolaget men ingen budget. Fraktioner som finns idag är 
matavfall och restavfall.  
 
Oroligheter 
Mindre händelser kring klotter och ungdomsgäng. Någon gata Lessebo sticker ut gällande 
incidenter. Receptionen blev sönderslaget vid ett tillfälle, polisanmälan är gjord. 
 
Organisation 
Organisationsförändring är gjord. Fyra tjänster är effektiviserade. Rollbeskrivningar finns för 
samtliga tjänster. Inom lokalvården ska den utredas ytterligare samverkan med kommunen. 
Kickoff för ny organisation den 11 november. 
 
Lagstadgad tillsyn 
OVK (obligatorisk ventilationskontroll) kommer att vara klar första halvåret 2022. Protokollen 
är då klara sedan ska åtgärderna genomföras. Radonmätning är gjord och resultat kommer 
under hösten. SBA (systematiskt brandskyddsarbete) pågår och rutiner kommer att tas fram. 
 
Corona 
Corona har haft stor påverkan på bolagen. Investeringstakten har avtagit då det inte har gått 
att göra åtgärder gällande underhåll och investering. Vid felanmälan har akuta ärenden 
behövts att prioriteras. 
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Utveckling 
Digitalisering 
Det pågår ett arbete med upphandling av nytt fastighetssystem tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Förstudien är klar, tanken är att hyresgästerna ska kunna gå 
in och läsa på ”mina sidor”, kunna göra felanmälan direkt på webben.  
Det finns en roll i organisationen som har uppdraget kring digitaliseringen i verksamheten. 
Det görs en översyn av samtliga befintliga avtal. 
 
Socialt arbete 
Under 2020 startade ett arbete upp gällande trygghetsfrågor ur ett socialt perspektiv 
exempelvis störningsärenden i bolagets bostadsområden. Detta arbeta har tyvärr fått pausas 
på grund av Corona men ska återupptas så fort det finns möjlighet. Arbetet bygger mycket 
på att representanter från bolaget träffar hyresgästerna. 
 
 

Samverkan 
Bolaget ser positivt på att kommunen kommer att bilda ett ägarutskott 2023 och ett ägarråd 
2022. Arbetet ska ge en samsyn mellan bolagen och kommunen så att koncernnyttan 
kommer i fokus. Det är av stor vikt att Lessebohus samverkar med kommunen så att bolaget 
tar nästa steg mot en beställarorganisation. Bolagets VD ser redan idag en stor 
effektivitetspotential genom att samverka med kommunen. 
 
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Arbetet pågår och har tagits i styrelsen. Rapport har lämnats till kommunstyrelsen enligt de 
riktlinjer som är tagna i kommunstyrelsen. 
 
 

Intern kontroll 
En intern kontrollplan är tagen i styrelsen den 27 maj 2021. Styrelsen har prioriterat vad som 
ska kontrolleras utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Uppföljning av intern kontrollplan 
pågår.  
 
 

Övriga frågor 
I kommande årsredovisning för bolagen ska kommunfullmäktiges mål beskrivas tydligare.  
VD har i uppdrag att förhandla kring markförsäljning i Kosta med privat aktör. Marken är 
marknadsvärderad. 
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LESSEBO FJÄRRVÄRME AB 
 

Ekonomi 
I delårsrapport hade bolaget ett underskott med ca 1,2 mkr. Prognosen för helår är ett 
överskott på ca 1,8 mkr vilket är i linje med ägaranvisningarna.  
Enligt ägaranvisningarna ska bolaget återbetala ägartillskott vilket inte är gjort under 2020. 
Bolaget ska också amortera minst 2,5 mkr per år och det är inte gjort 2019 eller 2020. 
Det diskuteras i styrelsen de finansiella, operativa och legala risker som kan föreligga.  
Affärsplanen för 2020-2023 är antagen i styrelsen men inte inskickad till kommunstyrelsen. 
Bolaget ska göra kostnadsjämförelse och kvalitetsmätningar under 2022.  
 
Gällande budget 2022 så diskuteras i styrelsen en taxehöjning. Beslut ska tas i styrelsen vid 
ett extrainsatt styrelsemöte den 28 oktober. Det har varit god tillströmning av nya kunder 
dock ser prognosen inte ut att nå upp till målsättningen med 20 nya kunder per år. I nuläget 
ser prognosen ut att bli 10 till 15 nya kunder under 2021. I Kosta är det gjort en riktad 
kampanj till potentiella nya villakunder, det har visats ett intresse från tre nya kunder. 
Dessvärre behövs det grävas till samtliga kunder vilket blir att kostnader blir hög.  
 
 

Verksamhet 
Reparationer av pannan i Hovmantorp har ökat kostnaderna. Reparationerna gjordes i en tid 
då det blev kallt och bolaget fick då elda med olja vilket ökade kostnaden med ca 0,5 mrk. 
Reparationen gjordes i slutet av augusti. Samma reparationer behövs göras i pannan i Kosta. 
Marknadsföringsdrive är gjord till kommunens industrier som använder sig av olja. 
 
Organisation 
Bolaget ska undersöka konsekvensen av att personalen som idag är anställd i kommunen 
eller om personalen ska vara anställda i bolaget med ett eget kollektivavtal. 
 
Mark 
Bolaget och kommunen ska se över hur vi ska hantera att Lessebo kommun äger marken där 
pannan i Hovmantorp står. Marken står som en markreserv i kommunen med ett restvärde på 
808.000 kronor.  Antingen ska Lessebo Fjärrvärme köpa marken eller måste vi skriva ett 
servitut. Vi ska ha en enhetlighet i kommunen och i bolagen. 
 
Avtalet med Lessebo ÅC fungerar bra. Det förs inga diskussioner i styrelsen gällande ny 
panna i Lessebo tätort. Tingsryds energi har byggt en panna i Linneryd som bolaget ska titta 
på. 
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Kvalitetsmätningar 
Kvalitetsmätningar är gjorda under våren 2021. Undersökningen har gjorts av studenter vid 
Göteborgs universitet. Resultatet är publicerad på Lessebo Fjärrvärmes hemsida. 
 
Corona 
Ingen större påverkan på organisationen gällande Corona. Utbyte av mätare i Kosta har 
kunnat genomföras. I övriga orter med början i Hovmantorp ska mätarna bytas. 
 
Upphandling 
Revisorerna har gjort en revision hur bolaget hanterar upphandlingsfrågor. I stort inga större 
påpekande men en del förbättringspotential finns. 
 
Säkerhet 
Genomgång av säkerheten har gjorts gällande om bolaget får ett totalhaveri på någon 
panna. Bolaget har säkerställt att vi kan koppla på en mobil panna via nödkopplingar som är 
installerade. Detta är gjort på samtliga pannor. 
 
 

Utveckling 
Bolaget arbetar med digitaliseringar gällande fjärravläsning och ett arbete med att kunna 
hantera fjärrövervakning via jouren ska genomföras. Det kommer att effektivisera och 
kostnadsbespara jourverksamheten. Arbete med ”mina sidor” för kunderna är på gång.  
 
 

Samverkan 
Bolaget ser positivt på bildande av ägarutskott då styrningen av målarbetet kan ske ur ett 
koncernperspektiv.  
Samverkan mellan Lessebohus, samhällsbyggnadsförvaltningen, HR och ekonomi fungerar 
bra. 
 
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Det finns ett årshjul som följs. Rapport är lämnad till kommunstyrelsen enligt gällande 
riktlinjer. Rapporten ska lämnas även till Lessebo Fjärrvärmes styrelse.  
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Intern kontroll 
Styrelsen ska anta en plan som är framtagen gällande internt kontrollarbete. Styrelsen ska 
besluta om vad som ska kontrolleras. Intern kontrollplan är inte lämnad till kommunstyrelsen 
för 2020 eller 2021. 
 
 

Övriga frågor 
Årsredovisningen för 2021 ska utvecklas gällande kommunfullmäktiges uppsatta mål.
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Redovisning av delegationsbeslut 211103-
211123 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Beslut fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen i 
enlighet med kommunallagen och kommunstyrelsens 
delegationsordning.  
 
 
Beslutsunderlag 
Lista delegationsbeslut 211103-211123 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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Lista över delegationsbeslut 
 

Period: 2021-11-03 till och med 2021-11-23 

 

Avtal etc.  

Dnr Ärende Delegat  
2021.2260 Tilläggsavavtal Foxway Upphandlingschef 
2021.2412 Avtalsförlängning Prenax AB Upphandlingschef 
2021.2415 Avtalsförlängning FörlagEtt AB Upphandlingschef 
   
   
   
   
   
   

 

Övrigt 

Dnr Ärende Delegat  
2021.2399 Upplåning 2021 nr 3 Ekonomichef 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-11-09

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Delgivningar 2021-11-30 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret redovisar inkomna protokoll, rapporter 
med mera för Kommunstyrelsen. Denna gång har följande 
inkommit för delgivning: 
 
 
Samordningsförbundet Värend Protokoll 2021-10-22 
 
Länsstyrelsen Beslut om kommuntal 

och kommunandelar 
2022 

Överförmyndarnämnden ÖK Protokoll 2021-11-02 
 
HUL Protokoll 2021-10-05 

§25-26 Delårsbokslut och 
budget 2022 

 
Lessebo Fjärrvärme Intern kontrollplan och 

Affärsplan 
 
 

 

 

 
 
Johanna Dennerhed Bengtsson 
Koordinator Kommunledningskontoret 
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Beslut 

  

1 (3) 

Datum 

2021-11-03 

  

Ärendenummer  

851-5895-2021 

  

 Alvesta kommun 

Lessebo kommun 

Ljungby kommun 

Markaryds kommun 

Tingsryds kommun 

Uppvidinge kommun 

Växjö kommun 

Älmhults kommun 

Migrationsverket, huvudkontoret 

Migrationsverket, bosättningsenheten 
 

 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbplats 

351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 010-223 72 20 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 

Kontakt i detta ärende    

Gisela Andersson 010-223 74 19    
 

BESLUT OM FÖRDELNING AV ANVISNINGAR ÅR 2022 TILL 

KOMMUNER I KRONOBERGS LÄN 

BESLUT 
Länsstyrelsen beslutar att fördelning av mottagande av vissa nyanlända invandrare 
för bosättning genom anvisning till kommuner i Kronobergs län (kommuntal) för 
kalenderåret 2022 ska ske enligt Bilaga 1 till detta beslut. 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 
Regeringen har beslutat att 7 500 nyanlända ska omfattas av anvisning till landets 
kommuner år 2022. I förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till 
kommuner framgår det vidare att 86 nyanlända ska anvisas till Kronobergs län år 
2022. 

Länsstyrelsen ska, enligt 5 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning (bosättningsförordningen), besluta om 
kommuntal. 

En kommun är skyldig, enligt 5 § (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning (bosättningslagen), att efter anvisning ta emot en 
nyanländ för bosättning i kommunen. Lägen gäller för nyanlända under vissa 
förutsättningar.  

MOTIVERING TILL BESLUTET 
En dialog på Residenset med länets samtliga kommunledningar om fördelning av 
kommuntal nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar samt kommunandelar 
asylsökande ensamkommande barn och unga för år 2022 har föregått detta 
beslut.  

Vid dialogen, genomförd 2021-10-21, kom vi gemensamt fram till en lösning för 
en fortsatt beredskap och kapacitet i mottagandet av asylsökande och nyanlända i 
länet, där den överenskomna fördelningen av anvisningar till länets kommuner 
speglas i detta beslut. 
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  2 (3) 

Beslut 

  

  

Datum 

2021-11-03 

  

Ärendenummer  

851-5895-2021 

  

 

 

BESTÄMMELSER SOM BESLUTET GRUNDAS PÅ 
Tillämpliga bestämmelser framgår av redogörelse för ärendet. Vid fördelningen 
av anvisningar mellan kommuner ska, enligt § 7 andra stycket i bosättningslagen, 
hänsyn tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, 
sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt om-
fattningen av asylsökande som vistas i kommunen.  

När kommuntal beslutas får, enligt § 6 bosättningsförordningen, kommunernas 
förutsättningar att tillhandahålla bostäder beaktas utöver dessa kriterier. 

INFORMATION 
Enligt 9 § i bosättningslagen kan detta beslut inte överklagas. 

Om länstalen revideras under innevarande kalenderår får, enligt 7 § bosättnings-
förordningen, även kommuntalen revideras. Enligt samma paragraf får kommun-
talen också revideras under innevarande kalenderår efter överenskommelse 
mellan kommuner inom länet eller närliggande kommuner, under förutsättning 
att kommuntalen sammantaget inte blir lägre än länstalet.  

Länstalet omfattar enbart nyanlända personer som anvisas enligt bosättnings-
lagen. Därutöver kommer även nyanlända personer med uppehållstillstånd som 
på egen hand ordnat bostad i kommunen samt direktinresta anhöriga till ny-
anlända personer att bosätta sig i kommunerna på egen hand, genom så kallad 
självbosättning.  

Totalt skattar Migrationsverket att mottagandet av nyanlända i länet år 2022 
kommer att uppgå till 239 personer, inklusive länstalets 86 individer.   

DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET 
Beslutet har fattats av landshövding Maria Arnholm med strateg social hållbarhet, 
integration Gisela Andersson som föredragande.  

I den slutliga handläggningen har också länsråd Malin Almqvist och avdelnings-
chef Carin Lamme Lindh medverkat. 

 

Maria Arnholm 
Landshövding 
 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

BILAGA 
Bilaga 1. Kommuntal år 2022 för kommuner i Kronobergs län 
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  3 (3) 

Beslut 

  

  

Datum 

2021-11-03 

  

Ärendenummer  

851-5895-2021 

  

 

 

BILAGA 1 
 

 

 

KOMMUNTAL ÅR 2022 FÖR KOMMUNER I KRONOBERGS LÄN 
 

KOMMUN              KOMMUNTAL 

Alvesta kommun    0 

Lessebo kommun    0 

Ljungby kommun  16 

Markaryds kommun    1 

Tingsryds kommun    7 

Uppvidinge kommun    6 

Växjö kommun  51 

Älmhults kommun    5 

LÄNSTAL    86 
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Dialog om mottagande och kapacitet 
– med fokus 2022 års kommuntal nyanlända och 

andelstal asylsökande ensamkommande barn
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Hur har mottagandet i länet 

utvecklats?

Nuläge?
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Asylsökande i länet 

från år 2013 till idag 
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Anlägg-

nings-

boende

Eget 

boende 

Övrigt 

boende

Alvesta 116 28 1 145

Lessebo 183 9 192

Ljungby 42 12 1 55

Markaryd 9 9

Tingsryd 134 18 1 153

Uppvidinge 105 14 4 123

Växjö 98 5 103

Älmhult 23 8 31

603 196 12 811

Nuläge

Antal asylsökande per kommun
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Anvisade asylsökande ensamkommande 

barn från år 2018 till idag
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Mottagandet av nyanlända

från 2016 till idag

Nuläge

Bosättningslagen har gett 

effekt i landets kommuner –

och i länet

Länets andel av landets 

mottagande minskat kraftigt 

sedan 2017 

Näst lägst andel anvisade 

av alla län, inklusive kvot-

flyktingar

Minskat antal självbosatta 
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Kommunmottagna nyanlända
2016-2021 (augusti)
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2022
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Beräkning från Migrationsverket 
Underlag till Migrationsverkets beslut om länsandelstal 

asylsökande ensamkommande barn/unga år 2022

Beräknad Preliminärt antal  

promille- barn - juliprognos
andel   2021: plan 800 

Alvesta 1,70 1 barn (1,36)
Lessebo 1,00 1 barn (0,80)

Ljungby 2,89 2 barn (2,31)
Markaryd 1,00 1 barn (0,80)
Tingsryd 1,11 1 barn (0,89)

Uppvidinge 1,00 1 barn (0,80)
Växjö 9,18 7 barn (7,34)
Älmhult 1,63 1 barn (1,30)

Totalt 19,51 15 barn (eg. 16/15,6)
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Beräknat

antal     Skattat mottagande
anvisade (inkl. anvisade)

Alvesta 6 21
Lessebo 0 16
Ljungby 16 34

Markaryd 1 14
Tingsryd 7 15
Uppvidinge 0 13

Växjö 51 107
Älmhult 5 19

Totalt 86 239

Beräkning från Migrationsverket                   
Underlag till regeringens beslut om länstal nyanlända 

år 2022
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▪ Några kommuner vill gärna specialisera sig på 

mottagandet av asylsökande ensamkommande 

barn/unga

▪ Möjlighet att bibehålla beredskap och kapacitet 

i kommuner av anvisade nyanlända när flera 

kommuner tar emot nyanlända på anvisning

▪ Önskemål om modell för fördelning av platser 

och andelar per kommun i länet som är hållbar 

över åren

Detta har lyfts vid våra tidigare dialoger 
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VILKEN
… fördelningen av andelstal asylsökande 

ensamkommande barn önskar ni per 

kommun för 2022 – utifrån Migrationsverkets 

beslutade länsandelstal? 

HUR 
… vill ni att regeringens beslutade länstal

fördelas till kommuntal 2022?
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Kommun- Promille-

tal nyanlända andel ekb

Alvesta 6 1,70

Lessebo 0 1,00

Ljungby 16 2,89

Markaryd 1 1,00

Tingsryd 7 1,11

Uppvidinge 0 1,00

Växjö 51 9,18

Älmhult 5 1,63

Totalt 86 19,51

VILKEN? HUR? Dags för dialog!  
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Kommun- Promille-

tal nyanlända andel ekb

Alvesta 0 2,70

Lessebo 0 1,00

Ljungby 16 2,89

Markaryd 1 1,00

Tingsryd 7 1,11

Uppvidinge 6 0,00

Växjö 51 9,18

Älmhult 5 1,63

Totalt 86 19,51
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Nästa steg, efter vårt möte!

Länsstyrelsen lämnar våra överens-

komna kommunandelstal asylsökande 

ensamkommande barn för år 2022 till 

Migrationsverket

Länsstyrelsen beslutar om kommuntal  

nyanlända för år 2022
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 Sammanträdesprotokoll 
Överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg 
2021-11-02 

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 
Tid och plats Rottnesalen, kl. 15:00  17:10  

Beslutande  
Ledamöter 

 
Sigvard Jakopsson (M), Ordförande 
Gunilla Arvidsson (S), 1:e vice ordförande 
Ros-Marie Larsson (S) 
Gunilla Lundström (S) 
Patricia Aguilera (S) 

  
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Yvonne Ekaremål (C) 
Anders Göranson (V) 

 
Tjänstepersoner 
 
Övriga  

 
Carina Elmefall, kanslichef  
Frederique Le Rider, handläggare § 88 
 
Anhöriga till huvudmannen i ärende § 88 

  

 
Justering 

 

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför 
namnunderskrifter 
 
Sekreterare Tobias Bergstrand 

Ordförande Sigvard Jakopsson  

Justerare Gunilla Arvidsson  

Justerade paragrafer §§ 87-97 

Ajournering Kl. 15:45  16:00 
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 Sammanträdesprotokoll 
Överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg
2021-11-02 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   3 (18) 

 

§ 87 Dnr 2  
 
Val av justerare 

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg väljer Gunilla Arvidsson (S) till 
justerare.      
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 Sammanträdesprotokoll 
Överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg
2021-11-02 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   14 (18) 

 

§ 93 Dnr 2021-00013  
 
Redovisning av delegationsbeslut om remissvar 

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg godkänner remissyttrandet.        
 
Bakgrund 
Överförmyndarnämnden beslutade 2020-09-21 att delegera till 
ordförande Sigvard Jakopsson (M) och 1:e vice ordförande Gunilla 
Arvidsson (S) att fatta beslut om remiss av SOU: 2021:36 Gode män och 
förvaltare en översyn.  
 
Beslutet om remissvar fattades 2021-10-08. Remissvaret redovisas för 
nämndens ledamöter.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut om att lämna remissvar, 2021-10-08 
Remissvar Gode män och förvaltare  en översyn (SOU 2021:36)      
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 Sammanträdesprotokoll 
Överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg
2021-11-02 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   15 (18) 

 

§ 94 Dnr 2021-00014  
 
Ändring av arvodesriktlinjer  

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg noterar informationen.  
 
Bakgrund 
Efter en lagändring 1 juli 2021 genomfördes en ändring i föräldrabalken 
som innebär att tingsrätten kan utse en tillfällig vårdnadshavare i det fall 
det finns ett behov av att utse en särskilt förordnad vårdnadshavare men 
det saknas en lämplig person att förordna.  
 
Enligt 6 kap. 10f § föräldrabalken fattas beslut om arvode och ersättning 
för utgifter av överförmyndaren. Till följd av lagändringen behöver 
överförmyndarnämnden ändra sina arvodesriktlinjer.  
 
SKR har informerat om att de avser att skicka ut ett cirkulär med 
information om ersättning för tillfälliga vårdnadshavare inom den 
närmsta tiden. Överförmyndarnämnden avvaktar till följd av detta att 
fatta beslut om ändring av arvodesriktlinjer till sammanträdet i 
december.  
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 Sammanträdesprotokoll 
Överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg
2021-11-02 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   16 (18) 

 

§ 95 Dnr 2021-00015  
 
Internbudget 2022 

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg beslutar att fastställa förslag 
till internbudget för 2022.  
 
Bakgrund 
Överförmyndarnämnden har att fastställa internbudget för 
verksamhetsåret 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till internbudget 2022.      
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 Sammanträdesprotokoll 
Överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg
2021-11-02 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   17 (18) 

 

§ 96 Dnr 424  
 
Resultat efter oktober och helårsprognos  

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg godkänner den ekonomiska 
rapporten efter oktober.       
 
 
Bakgrund 
Efter oktober visar överförmyndarnämnden på ett ekonomiskt 
underskott på cirka 140 tkr. Underskottet beror på arvoden till 
ställföreträdare som har utbetalats men där det ännu inte finns en 
intäkt. Vid året slut faktureras kostnader för arvoden till ställföreträdare 
i sin helhet respektive kommun. Nämndverksamhet och 
överförmyndarverksamhet visar tillsammans ett överskott på knappt 
200 tkr efter oktober. Överskottet beror på att bemanningen inte är 
fulltalig under hösten då vissa medarbetare arbetar deltid. Detta 
kompenseras till viss del av timanställd personal men ger ändå ett 
överskott. Överskottet beror också till viss del på lokal-kostnader som 
ännu inte är fullt betalade samt att nämnden haft färre och kortare 
möten än planerat. Överskottet på helåret prognosticeras till cirka 50 
tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning oktober 2021 med helårsprognos 
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 Sammanträdesprotokoll 
Överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg
2021-11-02 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   18 (18) 

 

§ 97 Dnr 2021-00009  
 
Meddelanden 

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg tar del av meddelanden.       
 
Överförmyndarnämnden beslutar att meddela VGMF ömsesidig 
uppsägning av samverkansavtalet.  
 
Bakgrund 
 
Ordförande Sigvard Jakopsson (M) informerar om att presidiet 
tillsammans med Carina Elmefall har träffat revisorer från Växjö, 
Tingsryd och Lessebo kommun.  
 
Carina Elmefall informerar att hon har haft möte med revisorerna från 
Tingsryd kommun. 
 
Värends god man- och förvaltarförening (VGMF) har sagt upp 
samverkansavtalet daterat 2019-03-29 som har funnit mellan VGMF och 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg. Anledningen till 
uppsägningen är oenighet över ersättningsnivå från 
överförmyndarnämnden till VGMF. Nämnden diskuterar uppsägningen 
och beslutar att kontakta ordföranden i föreningen med besked om 
ömsesidig uppsägning av samverkansavtalet.  
 
Carina Elmefall informerar om att en personuppgiftsincident har 
inträffat. En förmyndare så ett namn på ett annat barn när hen skulle 
lämna in en handling till överförmyndarnämnden via e-tjänst. Felet 
berodde på den mänskliga faktorn efter att en handläggare av misstag 
har lagt in förmyndarens uppgifter i fel akt. Eftersom e-tjänsterna är 
aktdrivna kunde förmyndaren se fel namn när hen använde e-tjänsten. 
Dokumentation har upprättats över incidenten och den felaktiga 
informationen har tagits bort. Kontakt har även tagits med den berörda 
förmyndaren med förklaring över incidenten.  
 
Beslutsunderlag 
Uppsägning av avtal VGMF      
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Lönenämnden HUL 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

6(18)
Sammanträdesdatum

2021-10-05  

  
 

 

 

§ 26 Dnr 2021-000014  

Budget 2022 

Lönenämnden HULs beslut 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
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Lönenämnden HUL 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

5(18)
Sammanträdesdatum

2021-10-05  

  
 

 

 

§ 25 Dnr 2021-000013  

Delårsbokslut 

Lönenämnden HULs beslut 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
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Affärsplan för Lessebo Fjärrvärme AB 2020–2023 

 Syftet med företaget är: 

Att vara ett redskap för vår ägare i att bygga infrastruktur och erbjuda ett miljövänligt 
uppvärmningsalternativ, samt att skapa attraktivitet för boende och företagande i Lessebo kommun. 

Vår affärsidé är: 

Att inom orterna Lessebo, Kosta, Hovmantorp och Skruv erbjuda miljövänlig fjärrvärme samt att i 
samarbete med Wexnet också kunna erbjuda fiberuppkoppling. 

Vår vision är: 

Vi vill kunna erbjuda våra kunder ett konkurrenskraftigt och miljövänligt uppvärmningsalternativ. 

Vi vill uppnå de olika ekonomiska och andra målsättningar som vår ägare har fastställt, inklusive att 
årligen återbetala på det aktieägartillskott som erhållits. 

Vi vill öka leveranstryggheten av fjärrvärme gentemot våra kunder. 

Vi vill att vår ägare och våra kunder ska uppfatta oss som ödmjuka, lyssnande, tydliga och 
kompetenta. 

Hur når vi vår vision? 

2017 sänktes taxan för privatpersoner och sedan dess har den varit oförändrad. Skulle de 
ekonomiska förutsättningarna kraftigt förändras negativt är målsättningen att taxan ska höjas mindre 
än branschgenomsnittet. 

Att vi varje år ska uppnå de ekonomiska målsättningarna som är fastställda av ägaren.  

Att återbetalning av ägartillskottet ska ske med 2.5 mkr/år.  

Att bolagets lån ska amorteras maximalt och att andelen rörliga lån ska öka till max 30 % av den 
totala lånestocken. 

Att fortsätta att kontinuerligt effektivisera bolagets verksamhet. 

Att under perioden genomföra minst en ”nöjd kundundersökning”. 

Att systematiskt gå igenom respektive anläggnings olika risker vad gäller alla olika typer av 
driftstörningar, inklusive respektive anläggnings reservkapacitet vid extremt kallt väder. En dialog 
runt dessa frågor ska också föras med Vigo Edberg Transport AB, som svarar för leveransen av värme 
till Lessebo samhälle. 
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Omvärldsanalys 

För Lessebo samhälle finns den unika förutsättningen med två möjliga externa leverantörer av 
värme. Värmeförsörjningen i Lessebo samhälle har lösts genom att ett långsiktigt leveransavtal, med 
Vigo Edberg Transport AB, till ett konkurrensmässigt pris.  

Likaså finns ett antal leverantörer av bränsle i vårt närområde som bör kunna garantera 
marknadsmässiga priser på kommande inköp av bränsle. 

I takt med att klimatförändringarna blir allt tydligare, kommer sannolikt olika miljöskatter att införas 
på nationell nivå detta för att styra kundens val av uppvärmningsalternativ, vilket på sikt också bör ge 
fördelar för oss som leverantörer av miljövänlig värme. 

Skärpta utsläppskrav även för mindre anläggningar beräknas komma under den period som 
affärsplanen sträcker sig över. Installation av kondensorer vid våra anläggningar bedöms vara det 
mest ekonomiska sättet att klara dess nya krav.  

Starka och svaga sidor 

Bolagets svaga sidor är en fortsatt låg soliditet och hög belåning. Dock redovisar bolaget numera 
stabila positiva ekonomiska resultat som gör att bolagets relativt starka kassaflöde kan användas till 
att amortera våra lån maximalt vilket numera är en av de kvarvarande åtgärder som ger störst 
kostnadsbesparingar för bolaget. 

Vår starka sida är kunnig och engagerad personal, med välfungerande värmeanläggningar. 

De allt bättre ekonomiska resultaten ger bolaget förutsättningar för ett mera offensivt arbete med 
att vända delar av bolagets svaga sidor.  

Marknad 

Våra kunder är befintliga fjärrvärmeabonnenter. Våra presumtiva kunder är alla de som bor eller har 
verksamhet utmed vårt befintliga fjärrvärmenät, drygt 700 st. Utbyggnad av nät för att nå nya kunder 
ska bara ske om detta kan ske på ett lönsamt sätt. 

Målsättningen är att antalet villakunder ska öka med 20 st varje år. Årliga marknadsföringskampanjer 
skall genomföras tillsammans med Wexnet. 

Vi ska i samband med utskick av fakturan för värme till våra kunder utnyttja utrymmet på fakturan 
för att kommunicera olika budskap. 

Prissättning 

Vår målsättning är så låg taxa som möjlig. Målsättningen är att se över taxan årligen. 

Nytt ekonomiskt mål för verksamheten 

Vi ska ha som målsättning att årligen redovisa en vinst på runt 3 mkr och att med en sådan vinst 
återbetala aktieägartillskott om 2. 5 mkr/år 
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Organisation 

Bolagets långsiktiga organisation ska under perioden ses över. Eftersom bolagets ekonomifunktioner 
numera bedöms som stabila talar mycket för att den nya organisationen ska ha ett ökat teknikfokus. 
Bolagets långsiktiga organisation ska vara en prioriterad fråga för styrelsen. 

Uppföljning 

Minst en gång om året ska styrelsen följa upp fastställd affärsplan. VD ansvarar för att en sådan 
redovisning sker. Om delar av affärsplanen inte bedöms kunna uppnås ska detta omgående redovisas 
för styrelsen. 

Lessebo Fjärrvärme AB 

 

 

Krister Lundquist 

 VD 
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Intern kontrollplan 2021 för Lessebo Fjärrvärme AB 

Kontrollmoment Kontrollansvar Metod Rapport till 
Att fastställda regler för 
godkännande av investeringar följs 
 

VD Ekonomisk 
uppföljning 

Styrelsen 

Att fastställd rutin för inplacering 
av näringsfastigheter för debitering 
av fasta delen följs 

Ekonomiansvarig Årlig uppföljning VD 

Att fastställd rutin för uppföljning 
och hantering av kundförluster 
följs 
 

Ekonomiansvarig/ 
ekonomiassistent 

Kontinuerlig av 
stämning av 
kundförluster 

VD 

Att bolagets affärsplan följs upp 
minst en gång om året 
 

VD Ärende till 
styrelsen 

styrelsen 

Att rutin för avstängning av 
fjärrvärmeleveranser följs 
 

Teknikansvarig/ 
ekonomiassistent 

Kontinuerlig 
uppföljning 

VD 

Att arbetsrutin för intäkter och 
kostnader kopplade till anslutning 
och konventeringar följs 
 

Teknikansvarig/ 
ekonomiassistent 

Kontinuerlig 
uppföljning 

VD 

Att styrelsebeslut genomförs 
 

VD Kontinuerlig 
uppföljning 

Styrelsen 

Uppföljning kondensorn i Kosta 
samt beslut om eventuell hyra av 
kondensor Hovmantorp  

VD Vid varje 
styrelsemöte 

Styrelsen 

Arbetsmiljöarbete (skydd) Teknikansvarig Kontinuerlig 
uppföljning 

VD 

Att rutiner för upphandlingar 
upprättas och följs 

VD Kontinuerlig 
Uppföljning  

Styrelsen 

    

 

 

 

 

 

Lessebo den 11 mars 2021
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